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

حتدي موؤ�ض�ضة   خالل  من  الأمريكية  املتحدة  والوليات  املغربية  اململكة  حكومتي  من  كل  بني    2007
الرفع  عرب  وت�ضجيعه  للمملكة  القت�ضادي  النمو  تعزيز  خالل  من  الفقر  حماربة  اإىل  يهدف  الذي  الألفية 

 15 بتاريخ  مت  قد  الغاية،  ولهذه  الهامة.  الإمكانيات  ذات  القطاعات  يف  الت�ضغيل  وحت�ضني  النتاجية  من 

مغربية، عمومية  موؤ�ض�ضة  وهي  التنمية،  اأجل  من  ال�رشاكة  وكالة  اإحداث  �ضنوات   5 وملدة   2008 �ضتنرب 

 لتنفيذ واإجناز مكونات الربنامج وتدبري ميزانيته.

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

حماربة الأمية بوزارة الرتبية الوطنية ومهنيون من القطاع بتعاون مع وكالة ال�رشاكة من اأجل التنمية وفق مقاربة 

تعتمد املبادرة والبتكار من اأجل اجلودة.

ومن اأجل �ضمان ا�ضتمرارية هذا الربنامج بقطاع ال�ضيد البحري، متت عملية الطباعة يف اإطار التعاون بني 

قطاع ال�ضيد البحري والوكالة الوطنية ملحاربة الأمية، وذلك للعمل على تقلي�ص ن�ضبة الأمية بالقطاع.

ونظرا لالأدوار الرائدة للفاعلني املنخرطني وطنيا وجهويا واإقليميا وحمليا يف اإجناز هذا العمل، فال ي�ضعنا    اإل 

اأن ننوه باجلهود امل�ضكورة التي بذلت عرب كافة املراحل.

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

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

النهو�ص  وامل�ضتفيدات ق�ضد  امل�ضتفيدين  وتنمية قدرات  املنتوج  التكوينات وجودة  فعالية  اأجل حت�ضني  من 

بالقطاع ككل.    

ت�سديـر
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التقليدية  اإىل دعم قطاعات ال�صناعة  يندرج دليل املكون)ة( �صمن برنامج حمو الأمية الوظيفي الهادف 

والفالحة وال�صيد البحري. وقد �صمم يف �صكل بطاقات ي�صرت�صد بها املكون)ة( اأثناء التنفيذ الفعلي لأن�صطة حمو 

الأمية الوظيفي، واأعّد لي�صتفيد منه، يف الوقت نف�صه، من اأجل الطالع على مرجعيات اأن�صطة القرائية من 

اأجل التاأهيل، وال�صتئنا�س بجذاذات الدرو�س التي يقرتحها.

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

• تعرف الإطار املرجعي الذي تندرج فيه اأن�صطة القرائية؛ 

• تعرف منطلقات واأبعاد ومداخل برنامج م�صتوى التمكني؛

• الطالع على طرق تنفيذ اأن�صطة التكوين؛ 

• تعرف الإطار املنهجي لتنفيذ اأن�صطة الربنامج؛

• ال�صتئنا�س بالبطاقات التقنية )اجلذاذات( املقرتحة، وال�صرت�صاد بها عند تنفيذ درو�س الربنامج.

ولبلوغ هذه الأهداف، يعتمد الدليل املقرتح على ما ياأتي:

• مقاربات ت�صاركية اأندراغوجية منفتحة على خربات الفئة امل�صتهدفة وحاجاتها؛

الفئات امل�صتهدفة ب�رضورة تعرف حقوقها وممار�صة واجباتها  • تبني منظور حقوقي يعزز الوعي لدى 
مب�صوؤولية؛

• اإدراج مقاربة النوع لغر�س قيم الإن�صاف وامل�صاواة بني اجلن�صني من خالل العمل على جتاوز الأفكار 
النمطية ال�صائدة؛

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

ويتاألف هذا الدليل من ق�صمني اأ�صا�صيني، هما: 

امل�صتوى  على  �صواء  تنفيذه  وطرق  ومرجعياته  التمكني  م�صتوى  برنامج  مداخل  ي�صم  اأول:  ق�صم   •
الأندراغوجي اأو الديدياكتيكي؛ 

• ق�صم ثان: يحتوي على جذاذات درو�س الكفايات القرائية واحلياتية واملهنية.

ويعتمد الدليل على طرق متفتحة على خربات امل�صتفيدين وامل�صتفيدات، وهو مبثابة اأر�صية للعمل، ول بد 

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

والله املوفق

مقدمة دليل الـمكون )ة(
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حمتويات الدليل

املو�ضوع
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الق�ضم الأول: مداخل الربنامج ومرجعياته وطرق تنفيذ اأن�ضطته

اأول: الإطار العام لأن�ضطة التكوين ومرجعياته

ملاذا هذا الدليل؟ وكيف مت اإعداده؟البطاقة 1

كيف ي�صتعمل هذا الدليل؟البطاقة 2

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

ما املقاربات التي توؤطر اأن�صطة التكوين؟البطاقة 4

ما م�صتويات تدبري اأن�صطة التكوين؟البطاقة 5
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ما الوثائق التي يجب توظيفها لتنفيذ الربنامج؟البطاقة 7

ثانيا: منطلقات ومداخل برنامج م�ضتوى التمكني

مداخل برنامج م�ضتوى التمكنيالبطاقة 8

ثالثا: طرق تنفيذ اأن�ضطة التكوين

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

اعتمد مقاربة متكن امل�صتفيد)ة( من تعبئة وتوظيف التعلمات: املقاربة بالكفاياتالبطاقة 10
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اأوظف تقنيات م�صهلة للتعلم والتفاعل: تقنيات التن�صيطالبطاقة 12

اأدبر عملية التوا�صل بكيفية متكن من حتقيق اأهداف اأن�صطة القرائيةالبطاقة 13

اأخطط اأن�صطة التكوين وو�صعياته: حت�صري درو�س القرائيةالبطاقة 14

اأ�صتعمل الو�صائل واملوارد بكيفية منا�صبةالبطاقة 15

رابعا: الإطار املنهجي والديداكتيكي لتنفيذ اأن�ضطة الربنامج

منهجية التعبري والتوا�صل البطاقة 16

منهجية الكفايات القرائية والكتابةالبطاقة 17

منهجية الكفايات احلياتية واملهنيةالبطاقة 18

منهجية ا�صتقبال �صخ�س/ م�صدرالبطاقة 19

الق�ضم الثاين: جذاذات درو�س الكفايات القرائية واحلياتية واملهنية
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الق�ضم الأول:

مداخل الربنامج ومرجعياته وطرق تنفيذ اأن�ضطته
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اأول: الإطار العام لأن�ضطة التكوين ومرجعياته
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ملاذا هذا الدليل؟ وكيف مت اإعداده ؟  1

1 - ملاذا هذا الدليل؟

التعلمية  التعليمية  الو�صعيات  تن�صيط  على  التاأهيل  اأجل  من  القرائية  ومكونات  مكوين  لـم�صاعدة  الدليل  هذا  اأعد 

املتمثلة يف جمموعة من  الالزمة  بالو�صائل  هم  مدِّ التمكني، وذلك من خالل  م�صتوى  برنامج  اأن�صطة  تنفيذ  اإطار  يف 

البطاقات، وهي الآتية: 

ُف بالإطار املرجعي العام لتنفيذ الربنامج )اأهداف الدليل(، وباملقاربات التي ي�صتند اإليها،  • بطاقات تعرِّ
وتبني كيفية ا�صتعماله، كما حتدد التدرج البيداغوجي املطلوب اتباعه يف تنفيذ الأن�صطة(؛

• بطاقات تعرف مبنطلقات الربنامج ومداخله وكفاياته وحمتوياته؛ 

• بطاقات تقرتح على املكونني واملكونات طرق تنفيذ اأن�صطة الربنامج؛

• بطاقات تبني الإطار املنهجي املطلوب اللتزام به عند تنفيذ اأن�صطة الربنامج؛ 

• جذاذات درو�س الكفايات القرائية واحلياتية واملهنية. 

 2 -  كيف اأعد هذا الدليل؟ 

  اأعد هذا الدليل بناء على اخلطوات الآتية:

  اخلطوة الأوىل: ات�صمت هذه اخلطوة بطابع ا�صتق�صائي بحث، وتطلبت قطع املراحل الإجرائية الآتية: 

• الطالع على الوثائق الوا�صفة للم�رضوع ككل، وعلى ما يتعلق منها بربنامج حمو الأمية الوظيفي؛ 

• حتليل عدة التكوين، وبخا�صة ما يتعلق منها بدلئل مكوين القرائية من اأجل التاأهيل؛

• حتليل املفاهيم واملقاربات واملنهجيات املعمول بها، واختيار ما ي�صلح منها للربنامج.

اإعداد  �صيتم  اأ�صا�صها  التي على  القاعدة  اإر�صاء  وا�صتهدفت  بطابع عملي،  ا�صطبغت هذه اخلطوة  الثانية:  اخلطوة 

الدليل، وقد متت من خالل العمليات الآتية:

• حتليل متطلبات مكوين ومكونات القرائية من اأجل التاأهيل؛

• النطالق من ر�صد املحتويات والكفايات املطلوب اإك�صابها للفئات امل�صتهدفة؛

• هند�صة الدليل وفق ت�صور اأويل انطالقا من ذلك؛

• ال�رضوع يف الإعداد الفعلي للدليل.

اخلطوة الثالثة: مت خاللها اإجناز ما ياأتي:

اأ - �صياغة وثيقة الدليل �صياغة اأولية؛

ب -  اإعداد الدليل يف �صيغته �صبه النهائية؛

ج -  امل�صادقة على الدليل.
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كيف ي�ضتعمل هذا الدليل؟  2

يتطلب ا�صتعمال هذا الدليل اتباع ما ياأتي:

1 -  مقت�ضيات عامة:

الطالع على البطاقات املدرجة فيه من اأجل:

•  تعرف �صبب وكيفية اإعداد الدليل والطريقة التي ينبغي ا�صتعماله بها، وكيفية تنفيذ الأن�صطة واملوا�صفات 

املطلوب توفرها يف ذلك؛

•  تعرف الإطار العام للدليل ومفاهيمه الأ�صا�صية واملقاربات التي يجب ال�صرت�صاد بها اأثناء تنفيذ الأن�صطة؛

• معرفة املتطلبات العملية التي تخ�س كيفية تدبري جماعة التعلم على م�صتوى التن�صيط وتوزيع املتعلمني، 
وا�صتعمال املوارد والو�صائل، وتدبري عالقات التوا�صل والتفاعل بني امل�صتفيدين وامل�صتفيدات. 

2 -  مبادئ عامة:

من املهم الطالع على املبادئ التوجيهية العامة التي تبني كيفية اإجناز الأن�صطة، وذلك من اأجل:

‘’احرتام   على  ين�س  الذي  العام  املبداأ  من  التوظيف  هذا  ينطلق  الأندراغوجية:  املقاربة  توظيف   •
خ�صائ�س وخ�صو�صيات الرا�صد’’، ويقت�صي هذا الأمر:

      على م�ضتوى اأ�ضلوب التعامل:

اعتماد طرائق منا�صبة لو�صعية امل�صتفيد باعتباره را�صدا؛  -

تثمني اجلهود التي يبذلها من اأجل اكت�صاب الكفايات؛  -

الثقة يف قدرته على التعلم.  -

على م�ضتوى امل�ضاركة والتفاعل:

الت�صجيع على امل�صاركة يف الأن�صطة با�صتعمال تقنيات وو�صعيات مالئمة؛  -

امل�صاعدة على اإعادة ا�صتثمار اخلربات واملعارف يف معاجلة الو�صعيات املقرتحة؛  -

اعتماد اأ�صاليب ت�صجع على احلوار واملبادرة والإنتاج.  -

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

اإ�صفاء بعد وظيفي على التعلم من خالل ربطه باهتمامات امل�صتفيد وحياته الجتماعية واملهنية، والت�صديد على   -

قابليته لال�صتعمال؛

برجمة و�صعيات ت�صاعد امل�صتفيدين على املزج بني ما تعلموه يف خمتلف املواد واإعادة توظيفه يف و�صعيات   -

حياتية ومهنية؛

اعتماد طرق العمل يف جمموعات، وتقنيات اأداء الأدوار، وحماكاة و�صعيات، واتخاذ قرارات.  -
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ما املوا�ضفات التي ينبغي اأن اأت�ضف بها باعتباري مكونا)ة(؟  3

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

اإجراءات جت�ضيدهااملوا�ضفات

مدبر العمليات

 التكوينية

وحتديد  حتليل  من  انطالقا  �صريورته،  يف  التعلم  فعل  تدبري  عن  م�صوؤول  املكون)ة(   *
حاجيات التعلم، وتعبئة موارده، وتكييف املادة التعليمية، واإعداد و�صعيات تعليمية تتالءم 

وحاجات املتعلمني، ف�صال عن تدبري ف�صاء التعلم وزمنه. 

فاعل اجتماعي

* يعمل املكون)ة( على ربط التعلم باملحيط باعتباره باعتباره مورده الرئي�س، وي�صارك 
ين�صت  الوظيفي، كما  الأمية  برامج حمو  تفعيل  للم�صاهمة يف  املحيط  تعبئة هذا  بفعالية يف 

باإمعان لحتياجات البيئة مقدما امل�صاعدة الجتماعية التي متكن من اإر�صاد وتاأهيل الفئات 

امل�صتهدفة ق�صد ا�صتثمار تعلمهم يف مواجهة الو�صعيات احلياتية اليومية. 

مكون للكبار

* ي�صعى املكون)ة( اإىل تلبية حاجات امل�صتفيد)ة( اأو مراكز اهتمامه، ويجعل هذه احلاجات 
حمور انطالق الن�صاط التكويني اخلا�س بالكبار، كما يكيف تعلم الرا�صد مع الواقع بحيث 

العملية  باملمار�صة  مت�صلة  فعلية  و�صعيات  على  ومبنيا  الواقع،  حول  فيه  متمحورا  يكون 

وجتارب املتكون. 

توا�ضلي ) مكون(

* يفتح املكون)ة( قنوات الت�صال مع امل�صتفيد)ة( ومع حميطه ومع الفاعلني واملتدخلني. كما 
اأنه ين�صط و�صعيات التوا�صل با�صتعمال و�صائل التن�صيط وتقنياته بهدف م�صاعدة الكبار على 

التعلم، وخلق الرغبة والقبول لديهم، والعمل على اإدماجهم يف الأن�صطة فرديا وجماعيا، 

وحتفيزهم للقيام باأعمال ومهام، وحل النزاعات فيما بينهم. 

احرتايف يف عمله

) املهنية (

العمل وفق خطط  اإىل  املمار�صة الرجتالية  اأ�صاليب وتقنيات تتجاوز  املكون)ة(  * يوظف 
امل�صكالت،  حلل  خربته  يوظف  خبري  فهو  ومنهجية،  نظرية  مرجعية  على  تعتمد  منظمة 

ومعاجلة الو�صعيات التي تعرت�صه اأثناء مزاولة عمله واتخاذ القرارات واملبادرة.  

مقوم

موا�صفات  ت�صخي�س  من  متكن  اأدوات  وا�صتعمال  و�صعيات  بناء  على  قادر  املكون)ة(   *
وموؤهالت الفئة امل�صتهدفة، اأو تتبع وتقومي �صريورة فعل التكوين والتعلم، وفح�س نتائجه، 

واتخاذ القرارات املنا�صبة لتعديله وحت�صينه اأو دعم املكت�صبات وتثبيتها. 
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11

ما املقاربات التي توؤطر اأن�ضطة التكوين؟  4

ينطلق دليل املكون)ة( من جمموعة مقاربات ت�صكل مرجعيات ي�صتوحي منها، يف الوقت نف�صه، املبادئ املنظمة 

لعمليات التن�صيط، واإطارا موجها لأ�صاليب تدبري جماعة التعلم. ويتحدد الهدف من اعتماد هذه املرجعيات يف جعل 

درو�س القرائية من اأجل التاأهيل ف�صاء للتعلم واكت�صاب الكفايات القرائية واحلياتية واملهنية، وت�رضب القيم ال�رضورية 

للمواطنة ال�صاحلة. وي�صكل هذا الدليل، ف�صال عن كل ذلك، و�صيلة ملد املكون)ة( باإطار مرجعي عام للعمل.

تتحدد املرجعيات الأ�صا�س التي ينطلق منها الدليل يف ما ياأتي: 

خ�صائ�صها  احرتام  على  وقائم  وحاجاتها،  امل�صتهدفة  الفئة  خربات  على  منفتح  اأندراغوجي  منظور   •
واعتبارالفروق الفردية املوجودة بني اأفرادها.

• قوام هدا املنظور:  

ربط التعلم بو�صعيات ذات �صلة مبا�رضة بواقع امل�صتفيد الجتماعي واملهني؛  • 

حتليل هده الو�صعيات انطالقا من خربات امل�صتفيد وجتاربه واملعلومات التي اكت�صبها؛   • 

النطالق من نتائج التحليل لكت�صاف املفاهيم واملبادئ العامة، واإدماجها يف اخلربات واملعارف ال�صابقة؛   • 

ا�صتثمار اخلربات املكت�صبة اجلديدة من خالل مواجهتها مبعطيات الواقع، وفح�س اإمكانية العتماد عليها   • 

لفهمه وحل امل�صكالت التي يطرحهـا.

منظور ت�ضاركي يجعل من امل�صتفيد)ة( �رضيكا اأ�صا�صيا يف اتخاذ القرار وعن�رضا م�صاركا يف بناء كفاياته.   •
ويقوم على اأ�صا�س انخراطه يف حتمل م�صوؤولية تعلمه من خالل امل�صاركة يف اإعداد واإجناز الأن�صطة.

امل�صتفيد وبخرباته  بحاجات  التعلم  ينطلق من ربط  منظور وظيفي  بالكفايات وهو  املقاربة  منظور    •
احلياتية واملهنية م�صفيا، بذلك، الدللة واملعنى على ما يتم تعلمه؛ لذلك ت�صكل املقاربة بالكفايات الإطار 

الأمثل لتعليم الكبار، وتقوم على فر�صية مفادها اأن حتقيق تعلم ذي جودة يقت�صي، بال�رضورة، اأن 

ننمي لدى امل�صتفيد القدرة على تعبئة مكت�صباته من اأجل اإجناز مهام �صو�صيو – مهنية. 

منظور حقوقي اأ�صا�صه التوعية باحلقوق والواجبات من منطلق حتمل الفرد مل�صوؤوليته يف املطالبة بحقوقه   •
والوفاء بواجباته. ويعترب هذا املنظور كلَّ �صخ�س هو �صاحب حق، فينظر اإىل التعلم على اأنه و�صيلة 

لدعم القدرة على املطالبة باحلقوق لدى "�صاحب الواجب" )فاعلني، موؤ�ص�صات(. وميكن اعتماد هذا 

كفايات  القرار، واملبادرة، واكت�صاب  امل�صوؤولية، واتخاذ  امل�صتفيد على حتمل  قدرة  تنمية  املنظور من 

التوا�صل.  

منظور الإن�ضاف القائم على مقاربة النوع التي جتعل من امل�صاواة بني الذكر والأنثى املطلب الأ�صا�س   •
الأدوار  اإىل  النوع  مقاربة  حتيل  منهما.  كل  دور  حول  ال�صائعة  النمطية  الأفكار  جتاوز  خالل  من 

وامل�صوؤوليات التي يتحملها الرجال والن�صاء واإىل موا�صفاتهم باعتبارهم ذكورا واإناثا.
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ما م�ضتويات تدبري اأن�ضطة التكوين؟  5

يتم تدبري عمليات التكوين على م�صتويات متعددة ومتداخلة فيما بينها، وهي:

م�ضتوى التدبري البيداغوجي والأندراغوجي والديداكتيكي؛  •

م�ضتوى تنظيم ف�ضاء التعلم واأوقاته؛  •

م�ضتوى تدبري عالقات التفاعل الوجداين داخل اجلماعة.  •

تدبري عمليات 

التكوين

تخطيط وحت�صري الدرو�س والأن�صطة مبا ينا�صب مبادئ الأندراغوجيا؛ 

جعل حمطات التقومي منا�صبات للتعلم ل فر�صا للحكم على املتعلمني؛

احرتام الختالفات والفوارق بني املتعلمني الكبار؛ 

احرتام اإيقاعات التعلم؛

ف�صح املجال لتدخالت املتعلمني كلما اأمكن ذلك.

تدبري ف�ضاء التعلم 

وزمانه

تنظيم ف�ضاء التعلم بكيفية متكن من:

�صهولة احلركة؛

التوا�صل املبا�رض بني امل�صتفيدين؛

توزيع امل�ضتفيدين اأو امل�ضتفيدات داخل ف�ضاء التعلم بـكيفية:

ت�صهل عمليات التفاعل؛

تتيح اعتماد العمل الفردي اأو اجلماعي اأو يف جمموعات؛

تقل�س من حدة اأ�صباب وعوامل ال�رضاع وتخفف منها؛

تنظيم زمان التعليم والتعلم بكيفية متكن من:

اختيار اأوقات مرنة ومنا�صبة ل�رضوط حياة امل�صتفيد)ة(؛

الرتكيز على اأن�صطة التعلم، واإيالوؤها احليز الأوفر من الوقت.

تدبري العالقات

خلق مناخ اإيجابي ومنا�صب للعمل؛

النفتاح على جتارب امل�صتفيد)ة( وخرباته؛ 

اإتاحة الفر�س للتعبري عن احلاجات والآراء وردود الفعل بكيفية منا�صبة ولئقة؛

تو�صيح القيم واملعايري وقواعد ال�صلوك والعمل بكيفية ت�صاركية؛

اعتماد اأ�صلوب قيادة يقوم على الإ�رضاك يف اتخاذ القرارات؛

ت�صخي�س و�صبط اأ�صباب وعوامل ال�رضاع والنزاع، والعمل على جتاوزها.
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كيف ينظم برنامج القرائية؟  6

يتاألف برنامج القرائية من م�ضتويني:

م�ضتوى التمكني  •

م�ضتوى التاأهيل     •

الهيكلة العامة مل�ضتوى القرائية من اأجل التمكني:

الهند�ضة البيداغوجية العامة مل�ضتوى القرائية )م�ضتوى التمكني(:
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ما الوثائق التي يجب توظيفها لتنفيذ الربنامج؟  7

الوثائق التي يوظفها املكون)ة( لتنفيذ برنامج القرائية متعددة ومتنوعة، وميكن تق�صيمها اإىل ق�صمني:

1. وثائق التدبري البيداغوجي:

كتاب التكوين

مرجع يت�صمن حمتويات

 التعلم منظمة يف �صكل

 وحدات ودرو�س

 موجهــة اإىل امل�صتفيد.   

وثيقة يعتمدها املكون خالل كافة اأن�صطة التكوين باعتبارها 

منطلقا لهذه الأن�صطة.

وثيقة اأ�صا�صية لدى امل�صتفيد)ة( ي�صتعملها اأثناء اأن�صطة التكوين 

ومتكنه من تعرف حمتوياته )الدرو�س(.

دليل املكون

دليل عملي يت�صمن 

جذاذات منهجية 

وجذاذات تنفيذ درو�س

 القرائية.

يعود اإليه املكون)ة( ليطلع على اجلذاذات املنظمة لأن�صطة التعلم 

ويتعرف التدرج البيداغوجي املنا�صب والذي ينبغي اتباعه.

دليل التقومي

وثيقة تت�صمن اأنواع          

التقومي واأدواته وبع�س

 �رضوط ممار�صته.

ي�صتاأن�س به املكون)ة( من اأجل تعرف اأنواع التقومي، 

والأدوات املالئمة لكل نوع، وو�صعياته، وكيفية اإجرائه، 

والتعامل مع نتائجه من خالل قرارات الت�صحيح اأو الرت�صيد.

الكتاب املرجعي

وثيقة ت�صف مكونات

 امل�رضوع )اإطاره،

 مرجعياته، مقارباته ...(

تفيد املكون)ة( يف تعرف غايات ومنطلقات امل�رضوع واأهدافه، 

وهو ما ي�صهل عليه تكييف اأن�صطة التكوين يف اجتاه مالءمتها 

ملتطلباته.

2. وثائق تتبع عمليات التكوين واأن�ضطته:

1. لئحة امل�صتفيدين من اختبار التمو�صع

2. بطاقة التعريف باملوقع

3. بطاقة التعريف باملكون

4. لئحة امل�صتفيدين

5. بطاقة التعريف باملجموعة

6. لئحة املواظبة ال�صهرية

7. نتائج تقومي الوحدة 
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ثانيا: منطلقات ومداخل برنامج م�ضتوى التمكني
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مداخل برنامج م�ضتوى التمكني  8

ينطلق بناء برنامج القرائية مل�صتوى التمكني من جمموعة من املداخل التي ت�صتجيب خل�صو�صيات الفئات امل�صتهدفة 

وملتطلبات تكوينهم. وفيما ياأتي اأهم املبادئ واملداخل التي مت النطالق منها: 

املدخل  

الأندراغوجي

-   اعتماد و�صعيات م�صتوحاة من واقع امل�صتفيد)ة( الجتماعي واملهني.

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

يواجهها  التي  للم�ضكالت  حلول  عن  البحث  متمركزا حول  التعلم  -   جعل 

امل�صتفيد)ة( يف حياته الجتماعية واملهنية.

الفوارق  ومراعاة  وامل�صتفيدات،  امل�صتفيدين  خ�صائ�س  احرتام     -

والختالفات الفردية املوجودة بينهم.

املدخل 

الوظيفي

اإ�صفاء الدللة على التعلم من خالل ربطه بو�صعيات ذات �صلة مبا�رضة   -

بواقع امل�صتفيد)ة(.

احلياة  و�صعيات  يف  يتعلمه  ما  ا�صتخدام  على  قادرا  امل�صتفيد)ة(  جعل   -

الجتماعية واملهنية.

يف  الوظيفي  طابعها  على  الرتكيز  مع  القرائية  الكفايات  تعلم  تعزيز   -

احلياة.

املدخل  

ال�ضو�ضيو-

دعم ما مت اكت�صابه من كفايات حياتية تتعلق بال�صحة وال�صالمة واحرتام   -

البيئة.
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وجداين

اإدارة  وباأ�صاليب  التوا�صلية،  بالعالقات  تتعلق  تفاعلية  اأن�صطة  اإدراج   -

اجلماعة.

فيما  التفاعل  من  وامل�صتفيدات  امل�صتفيدين  متكن  بكيفية  التعلم  ف�صاء  تنظيم   -

بينهم.

املدخل  

ال�ضو�ضيو-

مهني

التعريف بخ�صو�صيات القطاع وباآفاق تطويره واأهدافه الإ�صرتاتيجية.  -

القيام بالإجراءات املالئمة التي يتطلبها حت�صني جودة الإنتاج.   -

النخراط يف العمل التعاوين والت�صاركي يف القطاع.   -

م�صاريع  وحتقيق  الدخل،  وتنمية  القرو�س،  لتدبري  العملية  ال�صبل  متثل   -

مهنية.
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ثالثا: طرق تنفيذ اأن�ضطة التكوين
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اأوظف مقاربة منفتحة على جتارب املتعلم وحاجاته: املقاربة الأندراغوجية 9

ما املق�ضود باملقاربة الأندراغوجية ؟ 

 املقاربة الأندراغوجية منظور تربوي يقوم على توظيف طرق خا�صة بتعليم الكبار حترتم خ�صائ�س هذه 

الفئة العقلية والوجدانية واحلركية، بهدف "�صمان التكوين وتنمية ال�صخ�س يف كل مراحل حياته عن طريق 

تي�صري اكت�صابه للمعارف واملهارات، واأمناط ال�صلوك، وتقدير جمموع قدراته الذهنية واليدوية التي ت�صتجيب 

لتطلعات ذات منحى تربوي واجتماعي وثقايف". 

يقت�ضي اعتماد املقاربة الأندراغوجية النطالق من املبادئ الآتية:

يحتاج الرا�صد اإىل اأن يعرف ملاذا يتعلم.   •

يفر�س  اأن  ويرف�س،  بيده،  اأموره  زمام  اأخذ  ي�صتطيع  فردا  باعتباره  يعامل  اأن  اإىل  الرا�صد  يحتاج   •
عليه، اأي كان، اإرادته. 

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

ت�صكل جتارب الرا�صد اإطارا مرجعيا لعملية التعلم، وتعترب منبعا غنيا يف هذه العملية.  •

الرا�صد على ا�صتعداد للتعلم اإذا كانت حمتويات التعلم على �صلة بواقعه ) احلياتي اأو املهني(؛   •

ل ينف�صل التعلم لدى الرا�صد عن احلاجة اإىل تطوير ذاته.   •

ي�صتوعب الرا�صد املعارف بكيفية اأف�صل، ويكت�صب الكفايات والقيم اإذا قدمت له هذه الأخرية مطبقة على   •
و�صعيات م�صتمدة من واقعه احلياتي واملهني. 

ت�صكل رغبة الرا�صد يف تطوير اإمكاناته املهنية، وتعزيز تقديره لذاته حوافز قوية على التعلم.   •

رغم وجود بع�س احلوافز اخلارجية لدى الكبار )احل�صول على وظيفة جيدة – الرفع من قيمة الأجر(   •
فاإن اأهم احلوافز تظل داخلية )كـتقدير الذات، والعرتاف ال�صخ�صي والجتماعي، والعي�س الكرمي، 

والرغبة يف التعلم، والتداخل بني الجتماعي والتعليمي يف ارتباطهما باجلوانب املختلفة للحياة(.
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اأعتمد مقاربة متكن امل�ضتفيد)ة( من تعبئة وتوظيف التعلمات: املقاربة بالكفايات 10

ميكن تعريف املقاربة بالكفايات بـاأنها:

املقاربة بالكفايات منهجية عامة للتكوين اأ�صا�صها اعتماد طرق واأن�صطة وتقنيات تتطلب من امل�صتفيد)ة( تعبئة املنا�صب 

مما مت تعلمه واكت�صبه خالل و�صعيات التكوين ودرو�س القرائية، اأي تلك املوارد من معارف ومهارات ح�صية 

ذا �صلة  م�صكال  وتت�صمن  عليه  بهدف حل و�صعية مقرتحة  مندجمة  بكيفية  �صو�صيو- وجدانية  وحركية ومواقف 

بحياته العامة اأو باملمار�صة املهنية وحلها حال مالئما. 

ملاذا املقاربة بالكفايات يف جمال القرائية من اأجل التاأهيل؟

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

املطلوب  القدر  اليومية، تنطوي على  التعلم، من و�صعيات م�صتمدة من �صميم احلياة  النطالق، يف   •
من املعارف واملهارات الواجب اكت�صابها. 

اإ�صفاء الدللة على التعلمات من خالل ربط مواقف التعلم داخل الف�صل مبواقف احلياة اليومية واملهنية   •
ومتطلباتها وبحاجات امل�صتفيد)ة(.

هو  ما  على  والت�صديد  امل�صتفيد)ة(،  اكت�صبه  ملا  اأف�صل  تثبيت  خالل   من  التعلمات  على  الفعالية  اإ�صفاء   •
جوهري واأ�صا�صي يف التعلم، والربط بني خمتلف التعلمات.

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

نحدد اأهداف توظيف و�ضعيات حل امل�ضاكل يف جمال القرائية يف ما ياأتي:    •

ال�رضورية  واخلربات  واملواقف  واملهارات  املعارف  تعبئة  من  امل�صتفيد)ة(  الو�صعيات  هذه  متكن   •
واملنا�صبة للبحث عن حلول. 

فت�صفي دللة  امل�صتفيد)ة(،  لدى  املعتادة  اليومية  احلياة  القرائية مبواقف  اأن�صطة  تنفيذ  اأثناء  التعلم  تربط   •
على هذا التعلم. 

متكن امل�صتفيد)ة( من بناء الكفايات امل�صتهدفة من درو�س القرائية )الكفايات القرائية والكفايات احلياتية،   •
والكفايات ال�صو�صيو-مهنية( من خالل الفعل واملمار�صة. 

لأن الفرد امل�صتفيد)ة( يتعلم من خالل ا�صتثمار خرباته ومعارفه وفح�صها مبقارنتها بخربات ومعارف   •
اأمثاله؛ وذلك ما يتطلب حدوث التعلم يف و�صعيات تتيح له التفاعل معهم. 
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ننظم اأن�ضطة التكوين يف �ضيغة و�ضعيات:  ô

الو�صعية، عموما، موقف تكويني حمفز اإىل التعلم، يقرتحه املكون)ة( على امل�صتفيد)ة( يف �صياق تنفيذ اأن�صطة 

برنامج القرائية من اأجل التاأهيل ق�صد اكت�صاب معارف ومهارات ومواقف، وتطوير القدرة على نقلها 

وتوظيفها يف و�صعيات احلياة الجتماعية واملهنية. وتت�صف مبا ياأتي:

اإنها لي�صت جمرد تكرار لو�صعيات ماألوفة لدى امل�صتفيد)ة(؛ مبعنى اأنها ل بد واأن تكون جديدة بالن�صبة   •
اإليه، اأو اأن تت�صمن عنا�رض مل ي�صبق له التعامل معها. 

تتطلب من امل�صتفيد)ة( اإنتاج �صيء معني اأو حل م�صكل ما للربهنة على حدوث التعلم لديه.  •

تعلمه  ملا  اآيل  تكرار  جمرد  يكون  ل  بحيث  باجلدة،  مت�صفا  الو�صعية  هذه  يف  امل�صتفيد)ة(،  اإنتاج  يكون   •
�صابقا، كما ينبغي اأن يكون حل الو�صعية حال منا�صبا ) ناجحا(.

نتبع مراحل منهجية حمددة لتنفيذ التكوين بالو�ضعية - امل�ضكل:   ô
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اأوظف طرقا مالئمة لو�ضعيات تعليم الكبار 11

الطرق املالئمة لتعليم الكبار هي جميع الأن�صطة التكوينية التي تنطلق من احرتام مبادئ املقاربة الأندراغوجية 

واملقاربة بالكفايات، والتي تقوم على النطالق من خ�صائ�س املتعلم الرا�صد اأي امل�صتفيد)ة(؛ اإنها طرق قائمة 

على:

-    الإحالة على خرباته ومكت�صباته؛

-     ف�صح املجال اأمامه للتعبري عن اآرائه ومواقفه؛

-     جعله يتحمل م�صوؤولية تعلمه؛

-     متكينه من التفاعل املبا�رض مع بقية امل�صتفيدين ومع املحيط العام.

اأعتمد طرقا متنوعة منا�ضبة لتعليم الكبار من قبيل:

حل امل�ضكالت

يواجه امل�صتفيد)ة( امل�صكل بكيفية حتفزه اإىل الإقبال على التعلم.

يبحث عن حلول للم�صكل انطالقا من معطيات متوفرة. 

ميح�س احللول املقدمة ويتاأكد من �صالحيتها، اأو قابليتها للتطبيق، اأو درجة مالءمتها للواقع.

يقوم النتائج ويتخذ القرار املالئم عن طريق اختيار احلل الذي تاأكدت  �صالحيته.

التعلم بوا�ضطة درا�ضة احلالة

يقدم املكون)ة( احلالة للم�صتفيد)ة(، ويطلب منه تعرف خمتلف جوانبها واأبعادها.

يدعوه اإىل التفكري يف احلالة انطالقا من الوقائع واخلربات واملعلومات املتوفرة بهدف اكت�صاف بع�س م�صكالتها 

وحتديدها.

يتو�صل اإىل ا�صتنتاجات تتخذ �صيغة مفاهيم اإجرائية، اأو مبادئ عامة، اأو قواعد للعمل قابلة للتعميم ولال�صتعمال 

يف مواقف وو�صعيات مماثلة.

التعلم  بامل�ضاريع

يقرتح املكون)ة( م�رضوعا ي�صتجيب لهتمامات امل�صتفيدين، ويتما�صى مع اإمكاناتهم. 

يحدد، مبعية امل�صتفيدين، خطة متما�صكة ومنظمة متكن من اإجناز امل�رضوع.

يدعوهم اإىل تنفيذ امل�رضوع وفق اخلطة التي املر�صومة.

يقوم امل�رضوع وفق معايري حمددة ووا�صحة. 

التعلم بوا�ضطة اأ�ضاليب اتخاذ القرار

يواجه امل�صتفيد)ة( و�صعيًة - م�صكال يتطلب جتاوزها اتخاذ قرار منا�صب.

يقدم مقرتحات حلول مالئمة، اأو قرارات منا�صبة لتجاوز الو�صعية.

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

يقوم درجة مالءمة القرار انطالقا من املعايري املحددة �صابقا، مثال: األهذا الختيار عواقب �صلبية، اأم نتائج 

اإيجابية؟

اأوظف الطرق املالئمة لو�ضعيات تعليم الكبار وفق املنهجية الآتية:                                           
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اأوظف تقنيات م�ضهلة للتعلم والتفاعل: تقنيات التن�ضيط   12

اأتعرف مفهوم التن�ضيط: 

وتدبري  ت�صيري  بها  يتم  التي  البيداغوجي  التدخل  اأ�صكال  وكافة  والإجراءات  العمليات  جمموع  هو  التن�صيط 

وتوجيه التوا�صل بني جمموعة عنا�رض جماعة التعلم، وتي�صري اإجناز الأن�صطة ب�صكل منفتح ومتجدد، وخلق 

ظروف يتمكن فيها كل م�صتفيد من اأن يدرك باأن توازنه وحتقيق اأهدافه ل ميكن اأن يتم اإل من خالل تعاونه 

مع الآخرين، وتعبئة جميع جهوده لأداء املهام املطلوب اإجنازها.

عند اعتماد تقنيات التن�ضيط اأراعي املبادئ الآتية: 

النطالق من حاجات امل�صتفيدين واهتماماتهم وخرباتهم وجتاربهم احلياتية واملهنية.    •
ربط الأن�صطة بالبيئة الثقافية والجتماعية واملهنية للكبار.  •

العمل على تنمية القدرات واملوؤهالت والكفاءات والأحا�صي�س اخلا�صة من خالل التفاعل والتبادل بني   •
املتعلمني الكبار.

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

بالنتماء  الإح�صا�س  لالإنتاج، وتنمية  املنا�صب  املناخ  امل�صتفيدين، وتوفري  لدى  اليجابي  التفكري  تطوير   •
اإىل جماعة التعلم. 

تدبري التفاعالت بكيفية فعالة واقت�صادية ومثمرة، وتقلي�س النزاعات بني اأع�صاء اجلماعة.  •
اأي تقنيات تن�ضيط ميكن توظيفها يف و�ضعيات القرائية؟ 

ميكن، منهجيا، توزيع تقنيات التن�صيط اإىل م�صتويني هما: 

م�ضتوى تدبري عمليات التعليمم�ضتوى العالقة مع امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين

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

على ا�ضتثمار اخلربات والتجارب، والتقلي�س من الإح�ضا�س بالعدوانية وعدم الإ�ضباع.

ال�صتقبال بالرتحيب الالئق، الت�ضهيل

اإ�صاعة روح املرح والتوقف لال�صرتاحة، 

ال�صماح للم�صتفيدين بالتعبري عن 

اأحا�صي�صهم، 

ال�صماح بالتغذية الراجعة حول حياة 

اجلماعة.

الرتكيب 

واإعادة 

ال�ضياغة

التذكري مبا �صبق، 

القيام برتكيب جزئي يلخ�س النتائج 

التي مت التو�صل اإليها، 

تو�صيح ما هو �صمني،

الربط بني الآراء والتدخالت. 

ف�صح املجال للتعبري عن الراأي، الإن�ضات

اإظهار الهتمام مبا ي�صدر عن امل�صتفيد 

من اآراء، وفهم وجهة نظره، وعدم 

مقاطعته،

املحافظة على الهدوء و�صبط ردود الفعل

حتديد هدف املجموعة، ال�ضبط

توجيه العمل وتر�صيده لتحقيـق 

الأهداف املرجوة، 

اإعطاء الكلمة واإثارة امل�صاركة من 

خالل طرح الأ�صئلة، 
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الوجدانية، 

الت�صجيع على الإن�صات املتبادل بني 

امل�صتفيدين.

توزيع اأدوار الكالم بكيفية عادلة،

اقرتاح معايري وقواعد لتنظيم العمل.

اأدبر عملية التوا�ضل بكيفية متكن من حتقيق اأهداف اأن�ضطة القرائية 13

معنى التوا�ضل: 

هو تبادل، ق�صدي اأو غري ق�صدي، للمعلومات بني جمموعة من الأفراد، وتعبري عن الأفكار والأحا�صي�س 

بوا�صطة الكالم امللفوظ اأو الكتابة اأو احلركة اأو امليمية بهدف تبليغها اإىل الآخر. وتهدف عمليات التوا�صل اإىل 

تبادل املعارف ونقل اخلربات والتجارب واملواقف للتاأثري يف �صلوك املتلقي. 

مكونات عملية التوا�ضل: 

ما الذي يتحكم يف عملية التوا�ضل اأثناء و�ضعيات القرائية؟

املكون)ة(  بني  والأحا�صي�س  واملعلومات  الأفكار  تبادل  اأ�صكال  كافة  القرائية  و�صعيات  يف  التوا�صل  ي�صمل 

وامل�صتفيدين، وبني امل�صتفيدين اأنف�صهم. وتتحكم يف عمليات التوا�صل عوامل متعددة ميكن ت�صنيفها انطالقا من 

مكونات عملية التوا�صل ذاتها كما ياأتي: 

ال�صو�صيو-  العالقة  طبيعة  امل�ضتفيد)ة((  اأو  املكون)ة(  هو  يكون  )قد  املر�ضل  اإىل  بالن�ضبة   P

وجدانية ) تعاطف – نفور..( ال�صائدة داخل جماعة التعلم.

وباقي  املكون  وعن  نف�صه  عن  امل�صتفيد  �صورة  اأو  امل�صتفيدين،  وعن  نف�صه  عن  املكون)ة(  �صورة   •
امل�صتفيدين. 

م�صمون الر�صالة ) معارف، اأفكار، اأحا�صي�س ( وكيفية التعبري عنه.  •
خربة املكون)ة( يف جمال التكوين ) املهارات وتقنيات التن�صيط واأ�صاليب العمل املعتمدة (.  •

بالن�ضبة اإىل املتلقي )قد يكون هو املكون)ة( اأو امل�ضتفيد)ة((:                          P

موقفه من املر�صل املتاأثر بخربته احلياتية واملهنية وب�صخ�صيِتِه ومزاجه...  •
نوع العالقات ال�صو�صيو – وجدانية ال�صائدة داخل جماعة التعلم.  •

كيفية تفاعله مع م�صمون الر�صالة الذي يتاأثر مبا ياأتي:   •

متلقير�صالةر�صالةمر�صل

Feed-Backرجع املردود
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-  عملية العزل والنتقاء املمار�صة على الر�صالة لختيار ما يتالءم ومرجعيته.

-  الفوارق يف تلقي الر�صالة، والتي ترجع اإىل عوامل عديدة مثل: التفاوت يف ال�صن اأو التجربة، الختالف 

يف اجلن�س، الو�صع الجتماعي ... اإلخ 

-  �صياق تلقي الر�صالة. 

بالن�ضبة اإىل الر�ضالة:                              P

ال�صفرة: ينبغي اأن تكون م�صرتكة بني املر�صل واملتلقي.  o
املحتوى: طبيعة م�صمون الر�صالة.  o

ال�صكل: تقدم كل ر�صالة يف �صكل معني ) احلكي، الو�صف، الت�صخي�س، ...(.   o

عوائق ينبغي جتاوزها من اأجل حتقيق توا�ضل فعال:         

تتطلب اإقامة توا�صل فعال بني املكون واملتعلمني يف و�صعيات حمو الأمية وتعليم الكبار الوعي بالعوائق التي 

قد توؤثر �صلبا يف عملية التوا�صل، والعمل على جتاوزها، ومن بني هذه العوائق: 

بالن�ضبة اإىل املتلقيبالن�ضبة اإىل الر�ضالةبالن�ضبة اإىل املر�ضل

• النطالق من مواقف ومتثالت 
جتاه املتلقي 

• ا�صتعمال لغة تفوق م�صتوى 
املتلقي

• التاأثري بحالت نف�صية غري 
عادية ) القلق، العدوانية...(

• ر�صالة م�صبعة مبعلومات غزيرة ترغم 
املتلقي على النتقاء 

• ر�صالة فقرية من حيث املعلومات ل 
متكن املتلقي من فهم م�صمونها 

• عدم ا�صرتاك املر�صل واملتلقي يف 
املرجع 

• عدم تنويع اأ�صكال تبليغ الر�صالة 

• النطالق من مواقف 
ومتثالت غري اإيجابية جتاه 

املر�صل 

• التاأثري بحالت نف�صية غري 
عادية 

• �صعوبة التلقي وفك رموز 
الر�صالة 
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اأخطط اأن�ضطة التكوين وو�ضعياته: حت�ضري درو�س القرائية 14

التخطيط  اأ�صا�صية قوامها  التاأهيل"، وعملية  اأجل  "القرائية من  للتكوين يف جمال  الدر�س مدخل �رضوري  حت�صري 

القبلي لـالأن�صطة والإجراءات العملية التي متكن من حتقيق الأهداف املطلوب حتقيقها مع مراعاة خ�صو�صيات الفئة 

امل�صتهدفة وال�رضوط التي يتم فيها التكوين )الزمان- املكان- الإكراهات املتنوعة اإلخ...(

كيف اأح�رش درو�س القرائية؟ 

o  اأنطلق من برنامج القرائية من اأجل التاأهيل:

اأتعرف مو�صوع الدر�س وجماله، واأ�صتبني عالقته بالدرو�س ال�صابقة عليه والالحقة ِبه؛  •
املهارات...(   - القواعد   - املبادئ   - املفاهيم   - املعلومات   - الأرقام   - احلروف   ( حمتوياته  اأحدد   •

والتدرج البيداغوجي املنا�صب التي ينبغي اأن تقدم به؛

اأحدد الأهداف املطلوب حتقيقها بدقة )=ر�صم حرف كـ ر�صما �صليما على �صبيل املثال(؛   •
امل�صتفيد)ة(، كما  الو�صعيات املقرتحة يف كتاب  املنا�صبة )ميكن النطالق من  اأختار و�صعية النطالق   •

ميكن ال�صتئنا�س بها وبناء و�صعيات اأخرى منا�صبة للفئة امل�صتهدفة ول�رضوط التكوين(؛

اأربط الدر�س بالكفاية املطلوب اإك�صابها للم�صتفيدين وامل�صتفيدات خالل مرحلة حمددة اأو م�صتوى معني.  •

o  اأنطلق من خ�ضو�ضيات الفئة امل�ضتهدفة:

اأ�صتح�رض اخل�صو�صيات املميزة لفئة امل�صتفيدات وامل�صتفيدين املتـوجه اإليهم مثل:

املميزات الثقافية؛  o

الفوارق الفردية املوجودة بينهم على م�صتوى اإيقاع التعلم؛   o

بقلم  الإم�صاك  يف  التحكم  )مثال:  ما  مهارة  اإتقان  اأو  معلومة  ا�صتقبال  يف  تواجههم  قد  التي  ال�صعوبات   o

الكتابة اأو النطق بحرف معني، اإلخ...(.   

3 -   اأ�ضمم عنا�رش الدر�س:  

•  اأحدد املحتوى الدرا�صي: وهو املعارف واملهارات )الذهنية واحل�صية واحلركية( واملواقف املراد نقلها اإىل 

املتعلمني/ الكبار )انظر كتاب امل�صتفيد وامل�صتفيدة(.

•  اأنتقي اأن�صطة التعليم والتعلم املنا�صبة: اأي كافة الأن�صطة التي ميار�صها املكون)ة( )اأن�صطة التكوين( وكافة 

الأن�صطة التي ميار�صها امل�صتفيد)ة( )اأن�صطة التعلم( والتي يتحدد الهدف منها يف اكت�صاب املحتوى الدرا�صي.

•  اأختار الو�صائل واملوارد: وتتمثل يف الو�صائل املادية واملوارد الب�رضية التي يتم ال�صتعانة بها باعتبارها 

م�صادر للتعلم، واأدوات م�صاعدة عليه. 

•  اأحدد �صيغ التقومي واأدواته وو�صعياته. 
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 4 -  اأقرتح جذاذة الدر�س انطالقا مما ح�رشته:

ت�صكل جذاذة الدر�س، يف الوقت نف�صه، جت�صيدا لعمليات التح�صري، ودليال لتنفيذ اأن�صطة الدر�س، ومنطلقا لتتبع 

اآثار التدري�س والتكوين. وتوجد مناذج عديدة لت�صميم هذه اجلذاذة يختار املكون)ة( من بينها النموذج املنا�صب 

له )انظر الق�صم اخلا�س بجذاذات درو�س الربنامج(. 

 5 -  اأنفذ الأن�ضطة:

P اأقوم عند بداية كل ن�صاط مبا ياأتي:            

اأ�صتق�صي جتارب وخربات الفئة امل�صتهدفة حول مو�صوع الن�صاط املزمع تنفيذه.  •

اأقرتح و�صعية تعليمية منا�صبة لإجناز الن�صاط مراعيا اأن تتوافر فيها جمموعة من العنا�رض، ومنها:  •

اأن ت�صع امل�صتفيد)ة( اأمام ظاهرة من ظواهر واقعه احلياتي اأو املهني؛  -

األ تكون جمرد ن�صخة طبق الأ�صل من ظواهر �صبق له اأن واجهها؛  -

اأن تت�صمن م�صكال يحفز اإىل البحث عن حل اأو حلول؛  -

اأن متكن امل�صتفيد)ة( من توظيف خرباته ومعارفه للبحث عن حل.  -

اأقرتح داخل ف�ضاء التعلم توزيعا منا�ضبا للم�ضتفيدين وامل�ضتفيدات، ميكن من اإجناز الن�صاط وحتقيق           - 6 

اأهدافه:                                                    

اأحر�س، خالل اإجناز الن�صاط، على ما ياأتي:              -

تقدمي تو�صيحات ت�صهل على املتعلمني/الكبار التقدم نحو حتقيق الأهداف،  -

توظيف اأن�صطة متنوعة ت�صفي احليوية على التعلم، )حماكاة اأدوار، درا�صة حالت...(  -

توظيف و�صعيات تعلم متنوعة ومفتوحة تتيح التفاعل والتوا�صل املبا�رضين بني امل�صتفيدين.  -

 7 -  اأدعو امل�ضتفيدين، عند نهاية الن�صاط، اإىل اقرتاح حل اأو حلول منا�صبة للو�صعية املقرتحة، واتخاذ القرار 

املنا�صب لها، واأ�صاعدهم على القيام مبا ياأتي: 

اكت�صاف قواعد اأو مفاهيم اأو مبادئ عامة؛  -

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

التاأكد من مدى مالءمة القواعد واملفاهيم واملبادئ من خالل متحي�صها يف �صوء الواقع؛  -

اتخاذ القرار املنا�صب.  -
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اأ�ضتعمل الو�ضائل واملوارد بكيفية منا�ضبة 15

يتطلب تنفيذ اأن�صطة التعليم يف و�صعيات القرائية من اأجل التاأهيل توظيف و�صائل وموارد الغر�س منها ت�صهيل عمليتي 

التعليم والتعلم. وتفيد هذه الو�صائل واملوارد يف جت�صيد وت�صخي�س الأفكار والقواعد واملفاهيم لتقريبها من م�صتوى فهم 

امل�صتفيدين وامل�صتفيدات، كما اأنها تتميز بالتنوع والتعدد ال�صديدين.

اأختار واأ�ضتعمل الو�ضائل واملوارد بناء على قواعد من قبيل:

اأن تكون منا�صبة لأهداف الن�صاط املزمع تنفيذه وكذا للمحتويات املطلوب اإك�صابها؛  •

اأن تكون مالئمة مل�صتوى امل�صتفيدين وامل�صتفيدات؛  •

اأن تكون ذات �صلة وثيقة مبحيطهم الجتماعي واملهني وماألوفة لديهم.  •

اأحر�س، عند ا�ضتعمال الو�ضائل واملوارد، على ما ياأتي:

•   ا�صتعمال الو�صائل ال�رضورية فقط؛

•   ا�صتعمال هذه الو�صائل يف الوقت املنا�صب؛

•   األ تتحول اإىل عامل من عوامل ت�صتيت انتباه امل�صتفيد)ة(.

و�ضائل وموارد ميكن توظيفها:

•   كتاب التكوين ودليل واملكون ودليل التقومي؛

•   وثائق متنوعة مكتوبة ) كتب، جرائد و�صحف، ق�ص�س م�صورة اأو غري م�صورة...(؛

•   وثائق اإدارية وخدماتية ) عقود الزدياد، البطاقة الوطنية، احلوالت الربيدية، ال�صيكات، املرا�صالت 

الإدارية... (؛

•   وثائق تخ�س القطاع الذي ينتمي اإليه امل�صتفيد، )مل�صقات واإعالنات، اإر�صادات وتوجيهات،    كتيبات 

تعرف مب�صالح القطاع اأو ببع�س اأن�صطته(؛

•   وثائق �صمعية و�صمعية - ب�رضية )�رضائط، اأقرا�س، اأ�رضطة فيديو...(.
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رابعا: الإطار املنهجي والديداكتيكي لتنفيذ اأن�ضطة الربنامج
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منهجية التعبري والتوا�ضل 16

اللغوية،  الآليات  تنمية  ي�صتهدف  فهو  الأمية؛  وحمو  الأ�صا�صي  التكوين  منهاج  يف  اأ�صا�صي  مكون  والتوا�صل  التعبري 

البيئة، وال�صحة، واملواطنة وال�صلوك املدين،  التوا�صل، ومترير جمموعة من اخلطابات حول  واكت�صاب كفايات 

امل�صتفيدات  ميكن  مفتوح  ن�صاط  بذلك  وهو  امل�صتهدفة.  واملهنية  احلياتية  واملهارات  املجالت  من  وغريها  والتنمية، 

وامل�صتفيدين من التعبري احلر انطالقا من مو�صوع حمدد، اأو من �صورة مقرتحة، اأو من و�صعية توا�صلية خمتارة، 

وي�صمح لهم بالك�صف عن متثالتهم ومكت�صباتهم، ويثري انتباههم ليتفاعلوا مع مو�صوع الدر�س اأو جمال الوحدة، كما 

اأنه منطلق لرتويج املعجم، والإعداد للقراءة والتلفظ، وا�صتعمال بع�س الأ�صاليب يف احل�ص�س الالحقة. وقد اعترب 

اأول ن�صاط ت�صتهل به ح�ص�س املقطع داخل الوحدة، واعتبارا لذلك فهو يقوم على املالحظة، والتحاور، وت�صخي�س 

اأدوار ذات �صلة باملوقف التوا�صلي امل�صتهدف، كما يرتكز على امل�صاءلة والعمل يف جمموعات �صغرى.

كيف تدر�س التعبري والتوا�صل؟

التمهيد:

مهد لدر�صك باأن�صطة متنوعة حتفز امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل التعلم والإقبال على مو�صوع الدر�س:  -

قدم لهم �صندا ب�رضيا يج�صد م�صهدا اأو فعال، اأو و�صعية، اأو موقفا توا�صليا معينا.  •
اأحلهم على ظاهرة من حميطهم الجتماعي اأو املهني.  •

اطرح عليهم اأ�صئلة موجهة.  •
وظف تقنية الع�صف الذهني.  •

اترك لهم مت�صعا من الوقت للتفكري وتقدمي الإجابة.  -

املالحظة:

»األحظ«،  لن�صاط  وامل�صاحبة  التكوين،  كتاب  املقرتحة يف  ال�صور  اأو  التوا�صلية،  الو�صعية  اعر�س    -  

عالقة  لها  التي  الأ�صا�صية  ومكوناتها  فيها،  البارزة  العنا�رض  مالحظة  اإىل  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  وادع 

باملو�صوع.  

اطرح عليهم اأ�صئلة ب�صيطة متعلقة مبحتوى ال�صور، وم�صاعدة على املالحظة: ماذا تعر�س ال�صورة؟ ماذا   -

يفعل فالن؟ ما العنا�رض البارزة؟...

املالحظة العامة، مثل: ماذا ترى يف ال�صورة؟ ماذا يفعل فالن اأو ماذا تفعل فالنة؟   •
املالحظة اجلزئية البوؤرية من خالل الرتكيز على عن�رض معني يف ال�صورة، مثل: ماذا ي�صع اأمامه؟ من   •

يوجد وراءه؟ 

�صاعدهم على ترويج املعجم الوظيفي املتعلق بال�صورة املقرتحة.  -

اربط مو�صوع ال�صورة بظواهر من واقع امل�صتفيدات وامل�صتفيدين.  -
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احلوار والتوا�ضل:

-  �صجع امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على التعبري عما لحظوه يف ال�صورة مع احلر�س على:

ترويج املعجم الوظيفي املتعلق مبو�صوع ال�صورة.  •
تنظيم التدخالت و�صبطها.  •

اإ�رضاك املرتددين منهم.  •

-  وظف اأن�صطة ت�صاعد على توظيف املعجم املتعلق بال�صورة، مثل: 

حماكاة الو�صعية املج�صدة يف ال�صورة.  •

اأداء دور من اأدوار جت�صدها ال�صورة.  •
ال�صتغال يف جمموعة لدرا�صة حالة مقدمة.  •

-  اف�َصح املجال اأمام امل�صتفيدات وامل�صتفيدين لتوظيف مكت�صباتهم والإحالة على خرباتهم وجتاربهم ذات ال�صلة 

مبو�صوع ال�صور.

-  ابن معهم عنا�رض اجلملة النواة، وردد معهم الكلمات اأو العبارات ذات ال�صلة باحلقل املعجمي مو�صوع 

الدر�س. 

اتخاذ القرار:

-  تدرج مع امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل اتخاذ القرار املنا�صب للو�صعية التي متثلها ال�صور اأو الو�صعية املقرتحة.
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منهجية الكفايات القرائية والكتابة 17

القراءة مهارة من اأهم املهارات والأن�صطة التي متكن امل�صتفيدات وامل�صتفيدين من فك الرموز املر�صومة، وحتويلها 

اإىل ملفوظات ومعان قابلة للفهم والإدراك؛ فهي ت�صاعدهم على اكت�صاب ر�صيد لغوي يخول لهم التوا�صل والتعبري، 

وتو�صع مداركهم، وتفتح اأمامهم باب املعارف واخلربات، وحتدد اجتاهاتهم ومواقفهم، وت�صقل ملكاتهم واأذواقهم. 

واإذا كان ن�صاط القراءة قد اعتمد يف الوحدات الأربع الأوىل على الت�صميع، ثم التلفظ بحروف وكلمات وجمل، فاإنه 

يف الوحدتني اخلام�صة وال�صاد�صة يركز اأي�صا على الت�صميع ثم القراءة املتدرجة جلمل اأو فقرة اأو حوار ق�صري، لكنه 

يتدرج عالوة على ذلك اإىل تالوة �صورة اأو اآية من القراآن الكرمي، وقراءة معلومات ذات �صلة باحل�صاب.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن منهجية تدري�س القراءة قد عرفت تلوينات تبعا للتدرج الذي اتبع يف الدرو�س، وذلك تبعا ملا 

ياأتي:

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

املالحظة

اإىل مالحظتها، ثم  امل�صتفيدين  النواة، وادع  القرائية  اأو اجلملة  العبارة  اأو  الكلمة  انطلق يف بداية احل�صة من 

اقراأها عليهم قراءة جهرية متاأنية تراعي فيها خمارج احلروف، وتركز على اإبراز احلرف مو�صوع الدر�س 

اأ�صئلة تتعلق مبعنى ما متت  النرب والتنغيم، وبعد ذلك كلفهم  مبحاكاة قراءتك، ثم اطرح عليهم  عن طريق 

التلفظ باحلرف امل�صتهدف يف و�صعيات خمتلفة داخل اجلملة، وذلك تبعا  قراءته، وتدرج بهم اإىل مالحظة 

للتدرج الآتي: 

مالحظة احلرف داخل اجلملة ) مالحظة كلية (.  -

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

مالحظة احلرف معزول يف اأ�صكاله املختلفة ) مالحظة جتزيئية (.  -

التلفظ باحلرف

�صاعد امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على التلفظ باحلرف مندجما يف كلمات، ثم منعزل عنها، مع الرتكيز ما اأمكن 

بالت�صعيف  اأو  باملدود  اأو  ـِـ »،  ـ  « والك�رضة  ـ »، 
ُ
ـ  « وال�صمة  ـ »، 

َ
ـ  « الفتحة  الثالث:  باحلركات  نطقه  على 

والتنوين والت�صكني. 

درب امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على �صبط خمارج الأ�صوات من خالل تعويدهم على التلفظ باحلرف �صاكنا، اأو 

م�صبوقا بهمزة مك�صورة.

متييز احلرف

لكي حتقق الهدف املتوخى من هذه املرحلة، ا�صتعن مبجموعة من الأن�صطة والتمارين التي جتعل امل�صتفيدات 

وامل�صتفيدين مييزون احلرف متييزا ب�رضيا و�صمعيا، وذلك مثل:  

-  اإح�صاء عدد املرات التي تواتر فيها احلرف امل�صتهدف يف جملة اأو عبارة حمددة. 

-  تعيني احلرف عند �صماعه يف الكلمة اأو العبارة اأو اجلملة. 

-  الربط بني احلرف وبني ال�صور عند �صماع النطق به.

-  ا�صتح�صار كلمات تت�صمن احلرف، ومتييزه داخلها بال�صغط عليه.
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توظيف احلرف 

اعر�س على امل�صتفيدات وامل�صتفيدين، بالتتابع، جمموعة من ال�صور، وتدرج بهم اإىل الرتكيب بني جمموعة 

من احلروف لإنتاج كلمات تنا�صب تلك ال�صور، اأو قدم لهم احلرف امل�صتهدف، وادعهم اإىل التلفظ به بح�صب 

احلركات اأو املدود املحددة.  

ا�صتثمر يف هذه املرحلة اأي مترين اأو ن�صاط ي�صاعد على توظيف احلرف املتلفظ به توظيفا �صليما.

التقومي

تاأكد من قدرات امل�صتفيدات وامل�صتفيدين، وذلك من خالل حملهم على ا�صتعمال احلرف يف اأو�صاع خمتلفة، 

منعزل، ثم يف �صياق كلمات وجمل بح�صب احلركات واملدود وغري ذلك مما يي�رض عملية التلفظ والنطق. 

يف الوحدتني الرابعة واخلام�ضة ي�ضلك املكون)ة( اخلطوات الآتية: 

التمهيد:

اإليه؛ وذلك من  مهد لدر�صك مبا يثري انتباه امل�صتفيدات وامل�صتفيدين، ويحفزهم اإىل متابعة الدر�س، وي�صوقهم 

قبيل ما ياأتي: 

مالحظة العنوان وحتديد دللته، اأو مالحظة م�صري اآخر يتعلق مبو�صوع الدر�س..  -

مبو�صوع  اأو  بالعنوان  عالقة  يف  عنه  تعرب  ما  اأو  للحوار،  اأو  للن�س  امل�صاحبة  ال�صورة  مكونات  حتديد   -

الن�س..

يف  متحي�صها  يتم  فر�صية  �صكل  يف  احلوار  اأو  الن�س  مو�صوع  ت�صور  اإىل  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  مع  تدرج 

مرحلة موالية.

ا�صتثمر ما تراه منا�صبا لتقدمي مو�صوع الدر�س، وتهييئ امل�صتفيدات وامل�صتفيدين للقراءة وتقبل اجلديد كا�صتح�صار 

اأو  معينة،  بواقعة  اأو  مبنا�صبة  الربط  اأو  واملحيط،  الواقع  على  الإحالة  اأو  �صابق،  بدر�س  تتعلق  معلومات 

ا�صتح�صار خرباتهم وجتاربهم ال�صخ�صية..

ال�ضماع والقراءة:

تاما  اإ�صغاء  عليهم  �صتقراأه  ما  اإىل  والإ�صغاء  كتبهم  اإغالق  اإىل  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  نبه  ال�صماعية:  القراءة 

بال�صمع  والإدراك  اللتقاط  على  وقدرتهم  انتباههم  مدى  من  للتاأكد  الأ�صئلة  بع�س  اإليهم  وجه  ثم  ومركزا، 

)مرحلة الإدراك ال�صمعي(. 

اأن  املرة  اأخرى، واطلب منهم هذه  الفقرات قراءة منوذجية  اأو  اأعد عليهم قراءة احلوار  الب�رضية:  القراءة 

يفتحوا كتبهم، واأن يتابعوا فيها. )مرحلة الإدراك ال�صمعي والب�رضي(.

وقواعد  الرتقيم،  عالمات  وحترتم  احلروف،  خمارج  تراعي  منوذجية  قراءتك  تكون  اأن  على  احر�س 

الوقف، وتتقيد مببادئ النرب والتنغيم واإبراز املعنى.

كلف امل�صتفيدات وامل�صتفيدين بالتناوب على قراءة جمل اأو فقرات، ودربهم على التقيد مببادئ القراءة من
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�صالمة التعبري، وقواعد النطق الف�صيح، واحرتام عالمات الرتقيم، مع احلر�س على اجلانب التلفظي، ول 

ترتدد بتاتا يف تقومي قراءاتهم وتر�صيدها، اأو اطلب ذلك من بع�صهم كي تتيح الفر�صة لتبادل املالحظات فيما 

بينهم دون اإخالل باجلو العام ل�صري الدر�س، واهتم اأكرث باملتعرثين منهم.

القراءة والفهم:

ا�صتدرج امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اأثناء تناوبهم على القراءة الفردية جلمل اأو �صطور من الن�س اأو الفقرة اإىل فهم 

املقروء، والك�صف عن معانيه وبوؤره م�صرت�صدا مبا ياأتي: 

-  �صاعدهم على �رضح الكلمات ال�صعبة، اإن وجدت، �رضحا �صياقيا، وكلفهم با�صتعمالها يف تراكيب وظيفية 

جتلي مدى ا�صتيعابهم لها، ومدى قدرتهم على توظيفها..

- وجههم بوا�صطة حوار اإىل اإدراك وفهم املو�صوع امل�صتهدف.   

- نوع اأ�صئلتك، والأن�صطة امل�صاحبة ملرحلة الفهم، كالك�صف عن املعنى ال�صحيح لكلمة اأو عبارة اأو مفهوم، 

اأو اكت�صاف الدخيل، اأو جرد ال�صخ�صيات املتحاورة ومو�صوع احلوار اأو العنا�رض البارزة يف الن�س، اأو 

حتديد مدى �صحة اأو خطاإ الأجوبة املقدمة، اإلخ.. 

- اختم هذه املرحلة بقراءة اجلملة اأو العبارة اأو املعلومة الواردة يف ن�صاط )اأقراأ(، باملوا�صفات ال�صابق ذكرها، 

اأو بو�صع ملخ�س مركز مل�صمون الفقرة اأو احلوار اأو الن�س، اأو من خالل تتبع عنا�رض الوثيقة املقرتحة، 

ودرب امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على ذلك، وكلفهم مبلئها مبا ينا�صب.

- ا�صتدرج امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل مناق�صة ما مت ا�صتخال�صه، واإبداء اآرائهم ومواقفهم يف الأفكار اأو الق�صية 

اأو الظاهرة املطروحة، لكن دون تطويل واإ�صهاب.

الكتابة:

اإك�صاب امل�صتفيدات وامل�صتفيدين املهارات الأولية التي  اأهم الأن�صطة التي تتوخى  يعد ن�صاط اخلط والكتابة من 

اأو داخل كلمات وجمل ب�صورة �صليمة ومنظمة، تبعا  للتمكن من كتابة احلروف العربية جمردة  يحتاجونها 

لنماذج خطية تعر�س عليهم. 

اإىل ملفوظات ومعان  القراءة متكن امل�صتفيدات وامل�صتفيدين من فك الرموز املر�صومة، وحتويلها  واإذا كانت 

قابلة  رموز  اإىل  واملقروء  املنطوق  بتحويل  لهم  ت�صمح  التي  الطريقة  هي  الكتابة  فاإن  والإدراك،  للفهم  قابلة 

للقراءة والإدراك، ويعترب اخلط و�صيلة لر�صم احلروف، وجت�صيدا ماديا للكتابة.

ولكي تتحقق الأهداف املتوخاة من هذا الن�صاط اتبع اخلطوات الآتية:

املالحظة

ا�صتح�رض الكلمة اأو العبارة اأو اجلملة مو�صوع در�س القراءة، وادع امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل متييز احلرف 

والتلفظ به، ثم تدرج بهم اإىل مالحظة كيفية ر�صمه يف و�صعيات خمتلفة، وذلك تبعا للتدرج ال�صابق: 

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

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

مالحظة ر�صم احلرف معزول يف اأ�صكاله املختلفة ) مالحظة جتزيئية (.  -
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التدرب على كتابة احلرف 

اأو احلروف مالحظة ب�رضية، وذلك كي  اإىل مالحظة احلرف  ادع امل�صتفيدات وامل�صتفيدين، عرب احلوار، 

يرت�صخ ر�صمه يف اأذهانهم. ثم تدرج بهم اإىل مالحظة كيفية ر�صمه، وال�رضوع يف كتابته يف احليز املخ�ص�س 

له، اأو يف ورقة م�صتقلة، اأو دفرت خا�س بذلك، وميكن اللجوء اإىل اللوح لو تطلب الأمر ذلك.

واملدود، وراقب عملهم عن كثب،  احلركات  اأو�صاع خمتلفة، وبح�صب  اإىل ر�صم احلرف يف  ا�صتدرجهم   

اأو  واحر�س ما اأمكن على ت�صحيح ما يعتور اإجنازهم من اأغالط وهفوات، �صواء تعلقت بالإم�صاك بالقلم، 

باحرتام احليز، اأو بحجم احلروف.

�صاعد امل�صتفيدات وامل�صتفيدين، من خالل القيام بحركات بالأ�صبع جتلي ر�صم احلرف، ومكان النطالق يف 

كتابته، وو�صع احلركة املنا�صبة له. 

النقل  

دون على ال�صبورة كلمات اأو جمال، وكلف امل�صتفيدات وامل�صتفيدين بنقلها نقال �صليما مع مراعاة املعايري الآتية:

احرتام الف�صاء الكتابي.  -

القابلية للقراءة.   -

ال�صالمة من الأخطاء.   -

ال�صرت�صال والت�صل�صل.   -

احر�س، يف البداية، على تدريبهم على ر�صم احلرف اأو جمموعة من احلروف وهم يتتبعون �صورتها، ثم 

اعر�صها عليهم لفرتة، ثم اأخفها، واطلب منهم ر�صمها من خالل ما ظل مطبوعا يف اأذهانهم. 

الإمالء

اأْمِل على امل�صتفيدات وامل�صتفيدين كلمات تت�صمن احلرف اأو احلروف مو�صوع الن�صاط، اأو اقت�رض اأحيانا على 

حروف بعينها، وادعهم يف كال احلالني اإىل تدوين ذلك على الألواح.

راقب ما يعر�س عليك، و�صححه.

اقرتح عليهم متارين متنوعة ت�صتهدف تدريبهم على اخلط والإمالء، وذلك من قبيل ما ياأتي:

ملء فراغات حمددة باحلروف املنا�صبة.   -

الو�صل بني قائمتني من احلروف.  -

لديهم،  النق�س  مواطن  ملعاجلة  والتدخل  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  اأعمال  مراقبة  الأن�صطة  هذه  خالل  وينبغي 

ودعمهم.

التقومي

يتعني عليك اأن تراعي يف تقومي اإجنازات امل�صتفيدات وامل�صتفيدين مدى قدرتهم على اللتزام بالتوجيهات املقدمة 

ب�صاأن كتابة احلرف اأو اجلملة، وتتحدد يف: اللتزام الفعلي بالف�صاء الكتابي – اللتزام بال�صطور – نقل حركة 

اليد – املرونة والتنا�صق بني �صل�صلة من احلروف – اللتزام بالتمييز بني احلروف كتابة ونطقا – نقل احلرف 

اأو الكلمة اأو اجلملة نقال �صحيحا – عدم الوقوع يف اخلطاإ عند الإمالء..

قابليات  تثري  وكتابية  قرائية  متارين  طريق  عن  وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  مكت�صبات  تثبيت  يف  ت�صهم  اأن  حاول 

امل�صتفيدات وامل�صتفيدين، وت�صجع املتعرثين منهم على التلفظ والقراءة والكتابة.
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املعجم:

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

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

مرادفات لها.

ال�ضتثمار اللغوي:

- ا�صتثمر الدر�س القرائي، كذلك، يف التدرب على بع�س الأ�صاليب اللغوية املتعلقة بال�رضف والتحويل، اأو   

بالرتكيب، اأو بالإمالء..

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

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

متارين ال�صتبدال: ا�صتبدال عنا�رض لغوية باأخرى غريها.  •
متارين التحويل: حتويل بنيات وتراكيب معينة.  •

منهجية تدري�س القراآن الكرمي والقيم والف�ضائل:

التمهيد

ـ  �صخ�س مكت�صبات امل�صتفيدين ال�صابقة بخ�صو�س ال�صورة اأو الآيات املزمع تناولها عن طريق 

اأ�صئلة ب�صيطة متكن من اأخذ فكرة عن املو�صوع، وت�صور معامل اخلطة التي يتعني اتباعها.

اإليه، وذلك مثل �رضد  الدر�س، وي�صوق  ـ  مهد لدر�صك مبا يثري النتباه، ويحفز على متابعة 

الأحداث البارزة املحددة لأ�صباب النزول، اأو حتديد موقع ال�صورة يف القراآن الكرمي، اأو 

اإبراز ف�صلها ونوعها، اأو ا�صتعرا�س م�صمونها العام..

الت�ضميع 

  ـ  اقراإ ال�صورة اأو الآيات قراءة متاأنية تراعي قواعد التالوة ال�صحيحة، واأ�صول الأداء اجليد، 

وال�صالمة من اأي حلن اأو ت�صحيف، وادع امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل  الإ�صغاء اإىل ما تتلوه 

عليهم اإ�صغاء تاما ومركزا، واحر�س على تهييئ الأجواء املالئمة لذلك.

ـ  ل ترتدد يف تقدمي ال�صورة اأو الآيات جمودة، اأو عن طريق �رضيط ت�صجيل ب�صوت اأحد القراء 

لو اأمكن ذلك.

التالوة

اآية، وادع امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل الرتديد معك ب�صكل  اآية  اأو الآيات  ـ  اأعد قراءة ال�صورة 

فردي ثم ب�صكل جماعي. 

ـ  احر�س على مالحظة وتتبع قراءات امل�صتفيدات وامل�صتفيدين وفق القواعد املتفق عليها، وتدخل 

كلما دعت ال�رضورة اإىل ذلك.

ال�رشح

ـ  �صاعد امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على �رضح الكلمات ال�صعبة �رضحا دقيقا، معتمدا على املراجع 

املتخ�ص�صة، وتاأكد من مدى ا�صتيعابهم لها..

ـ  وجههم بوا�صطة حوار اإىل فهم معاين الآيات ب�صكل مب�صط قريب من مداركهم.

املغزى
ـ   تدرج بهم اإىل ا�صتخال�س املغزى اأو املعنى الإجمايل لل�صورة اأو الآيات، وجل لهم الأحكام والقيم 

الثاوية فيها، وعزز ذلك مبا تاأتى لك من �صواهد قراآنية اأو حديثية، لكن دومنـا تعمق اأو تطويل.
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ـ   �صاعدهم على حفظ ال�صورة اأو الآيات؛ وذلك عن طريق الرتديد الفردي واجلماعي.التحفيظ

التقومي
ـ    قوم جهود امل�صتفيدين وامل�صتفيدات من خالل تر�صد قدرتهم على �صالمة النطق، واحرتام عالمات 

ال�رضوح. بع�س  اأو  املغزى  وا�صتعرا�س  القراآنية،  ال�صور  اأو  الآيات  وا�صتظهار  الوقف، 

ن�ضاط احل�ضاب:

ي�ضعى ن�ضاط احل�ضاب اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 

تعلم كتابة الأرقام وتلفظها، ومتييزها �صمعا ونطقا.  •
اإجناز عمليات ح�صابية: كاجلمع، والطرح، وال�رضب، والق�صمة.   •

حتويل اخلربات املكت�صبة يف جمال احلياة اإىل عمليات ريا�صية جمردة.  •
تطبيق احل�صاب يف نطاق الأعمال التي يقوم بها الأفراد، كح�صاب الوقت، وقيا�س الر�صوم والأ�صكال الهند�صية، 

وح�صاب امليزانية وغريها. 

   ميكنك اأن تدر�س ن�صاط احل�صاب وفق اخلطوات املنهجية الآتية:

مهد للن�صاط عن طريق ت�صخي�س خربات امل�صتفيدين وامل�صتفيدات ال�صابقة، وتعرف مكت�صباتهم، اأو عر�س   -

املو�صوع يف �صكل حالة اأو و�صعية م�صاألة ت�صتدعي بال�رضورة اإيجاد حل لها، اأو و�صع خطة ملعاجلتها، اأو 

ا�صتثمار �صويرات اأو اأقرا�س اأو غري ذلك من املعينات.  

مبا�رضا  ات�صال  املت�صل  املثال  اإىل مالحظة  املوجه،  احلوار  وامل�صتفيدين، عن طريق  امل�صتفيدات  ا�صتدرج   -

باملحور املدرو�س وال�صورة امل�صاحبة له، ثم قم بتحليله، وا�صتخراج املبادئ الريا�صية من خالله.

قدم اأمثلة اأخرى لدعم مدركاتهم، وحتر الدقة يف اختيارها، ويف حتليلها، ويف ا�صتخال�س املبادئ والقواعد   -

القابلة للتعميم، وا�صتعمل املعينات الب�رضية كلما توافرت لديك، وا�صتثمر ال�صبورة ا�صتثمارا تربويا منا�صبا.

والقواعد  املبادئ  على  ال�رضورية  التطبيقات  اإجراء  على  للتدرب  منا�صبة  متارين  اأو  اأن�صطة  لهم  قدم   -

امل�صتخل�صة، وحاول ما اأمكن اأن تخترب مداركهم، واأن تر�صد مواطن القوة اأو ال�صعف يف اإجنازاتهم من 

خالل مراقبة اأعمالهم عن كثب، والتدخل العاجل ملعاجلة مواطن النق�س لديهم ودعمهم. 

 ي�صتح�صن اأن ت�صتمد الأمثلة التطبيقية من التجارب واخلربات املبا�رضة للم�صتفيدات وامل�صتفيدين، واأن تكون هذه 

الأمثلة كثرية ومتنوعة و�صاملة.. )ملء الفراغ – الو�صل بخط – اكت�صاف العالمة اأو العدد – الختيار من 

متعدد..(. 

كلف امل�صتفيدات وامل�صتفيدين با�صتعمال الألواح لعر�س نتائجهم، والتدرب على الكتابة، واإجناز الر�صوم   -

والعمليات املختلفة، من جهة، وتثبيت مكت�صباتهم وتقوميها من جهة اأخرى، وا�صتثمر معارفهم اجلديدة، 

واربطها باملفاهيم واملعارف املكت�صبة يف حل امل�صائل والعمليات. 

ال�صكل  اأو ر�صم  امل�صاألة  اأو  العملية  ببع�صهم لإجناز  الن�صاط، وا�صتعن  واأ�رضكهم يف  املتعرثين منهم،  �صاعد   -

الهند�صي املطلوب على ال�صبورة..
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ملحوظة:

عند النتقال من ن�ضاط اإىل اآخر ي�ضتح�ضن اأن متهد لدر�ضك مبا تراه منا�ضبا للمحور قيد الدر�س، كت�ضخي�س 

خربات امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين ال�ضابقة، وتعرف مكت�ضباتهم، اأو عر�س املو�ضوع يف �ضكل حالة اأو و�ضعية 

م�ضاألة ت�ضتدعي بال�رشورة اإيجاد حل لها اأو و�ضع خطة ملعاجلتها، اأو ا�ضتثمار �ضويرات اأو اأحداث...

فاملهم اأن حتر�س على التنوع و�ضد انتباه امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين، واأن تربز لهم اأهمية املحور وقيمته 

الوظيفية، واأن حتفزهم اإىل النخراط يف الأن�ضطة، والإ�ضهام الفعلي يف بناء الدرو�س..

منهجية الكفايات احلياتية واملهنية 18

اأول: النطالق من الو�ضعية املقرتحة يف كتاب امل�ضتفيد)ة(:

دعوة امل�صتفيدات وامل�صتفيدين اإىل مالحظة ال�صورة املقرتحة يف كتاب امل�صتفيد)ة(: �صور خا�صة بالكفايات   -

وامل�صتفيدين  امل�صتفيدات  واإخبار  الن�صاط،  لهذا  املخ�ص�صة  الزمنية  املدة  حتديد  )يجب  املهنية.  اأو  احلياتية 

بذلك(.

ا�صتق�صاء انطباعاتهم واآرائهم يف ما لحظوه، وم�صاعدتهم على التعبري عن ذلك، مع احلر�س على اإتاحة   -

الفر�صة للجميع للتدخل، وت�صجيع املحجمني... 

يتدخل املكون)ة( بعد ذلك لي�صيد بكل ما عرب عنه امل�صتفيدون وامل�صتفيدات بدون ا�صتثناء، وي�رضع، بدوره،   -

يف تو�صيح م�صامني ال�صور مع ربطها مبجال احلياة عامة )اإن تعلق الأمر بالكفايات احلياتية(، اأو مبجال 

الن�صاط املهني )اإذا ما تعلق الأمر بالكفايات املهنية(.

ثانيا: العمل يف جمموعات �ضغرى:

اأكرث  اآخر  العمل الذي اأجنزوه لي�س �صوى مقدمة لعمل  اأن  للم�صتفيدين وامل�صتفيدات  بداية، يو�صح املكون)ة( 

اأهمية يتعلق بتداولهم املو�صوع املطروح وتقدمي اقرتاحات تخ�صه، ويخربهم اأن الأمر �صوف يتم يف اإطار 

جمموعات �صغرى، ثم يربز الفائدة من ذلك.

1. تكوين املجموعات: 
يعتمد املكون )ة( تقنية من تقنيات تكوين املجموعات متكنه من:

-  تكوين جمموعات متكافئة من حيث العدد والقدرات.

-  توزيع عادل للم�صتفيدين وامل�صتفيدات - من  ذوي اخلربة مثال - على املجموعات.

-  عدم اجلمع بني م�صتفيدين اأو م�صتفيدتني ي�صود بينهما التوتر يف العالقات.

2. حتديد قواعد العمل داخل املجموعة اأو التذكري بها:
-  اختيار من�صق املجموعة.

-  اختيار متحدث با�صم املجموعة.

-  التفاق على قواعد العمل.
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3. تقدمي التوجيهات املحددة لعمل املجموعات:
-  التو�صيح الدقيق للمهمة اأو املهام املطلوب اإجنازها، والعمل على التحقق من ا�صتيعاب اأفراد املجموعات لهذا 

الأمر.

-  الإعالن عن ال�صيغة التي �صيتخذها تقدمي عمل املجموعات حلظة التقا�صم )اأداء اأدوار – درا�صة حالة – اتخاذ 

قرار ...(.

-  الإ�صارة، بو�صوح، اإىل الأن�صطة املطلوب اإجنازها من اأجل القيام باملهمة: مثال: على كل جمموعة اأن تتفق 

على احلقوق التي ينبغي اأن يتمتع بها ال�صانع التقليدي اأو الفالح اأو البحار، والواجبات التي يتعني عليه 

الوفاء بها ...

-  حتديد الوقت املخ�ص�س لإجناز املهمة.

4. تنظيم الف�صاء بكيفية متكن املجموعات من اإجناز املهمة:
يحر�س املكون )ة( على تنظيم الف�صاء بكيفية تراعي ما ياأتي:

-  خ�صو�صيات الفئة امل�صتهدفة.

-  طبيعة العمل املطلوب اإجنازه.

-  �صكل توزيع امل�صتفيدات وامل�صتفيدين )عمل ثنائي – عمل يف جمموعات...(.

-  �صهولة وي�رض التوا�صل بني امل�صتفيدات وامل�صتفيدين.

5. اإعداد الو�صائل والأدوات:
-  العمل على توفري كافة الو�صائل ال�رضورية لإجناز عمل املجموعات.

ثالثا: تقا�ضم اأعمال املجموعات: 

-  يتفق املكون مع امل�صتفيدات وامل�صتفيدين على ال�صيغة التي ينبغي اأن تقدم بوا�صطتها نتائج اأعمال املجموعات: 

اأتتقدم كل جمموعة بعر�س نتاج عملها ثم تتلو ذلك مناق�صة ما مت تقدميه؟ اأم تقدم نتائج اأعمال املجموعات 

تباعا على اأن تناق�س، بعد ذلك، النتائج كلها دفعة واحدة؟

-  تتناوب املجموعات على تقا�صم ما تو�صلت اإليه مع باقي املجموعات وفق ال�صيغة املتفق عليها، وميكن اأن 

يتم ذلك باإحدى الكيفيتني الآتيتني: 

1. تنتدب املجموعة اأحد اأع�صائها لتقدمي ما تو�صلت اإليه.
2. ي�صارك ع�صوان اأو اأكرث  يف ذلك.

يفتح املكون )ة( املجال اأمام امل�صتفيدات وامل�صتفيدين للتعبري عن مالحظاتهم واآرائهم بخ�صو�س املو�صوع   -

الذي متت معاجلته.

يعمل املكون )ة( على تنظيم عملية التقا�صم من خالل احلر�س على التوزيع العادل لأدوار الكالم، والتدخل   -

ق�صد التف�صري والتو�صيح والت�صحيح اإن اقت�صى الأمر ذلك.
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من املهم كذلك اأن يعيد املكون)ة( تنظيم الف�صاء بكيفية متكن املجموعة من مواجهة وخماطبة كافة امل�صتفيدات   -

وامل�صتفيدين، وتتيح لأفراد املجموعة، بدورهم، التوا�صل املبا�رض فيما بينهم.

ال�صتثمار  املجموعات، وعلى  بني  التخاطب  احلوار/  لأوقات  املن�صف  التوزيع  املكون)ة( على  يحر�س   -

اجليد للوقت. 

منهجية ا�ضتقبال �ضخ�س/ م�ضدر 19

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

ويفيد ح�صوره الفعلي داخل ف�صاء التعلم يف حتقيق هدف من اأهداف اأن�صطة "القرائية من اأجل التاأهيل"، خا�صة فيما 

تعلق منها باإك�صاب الكفايات ال�صو�صيو - املهنية. 

1. متى يح�رش ال�ضخ�س/ امل�ضدر داخل ف�ضاء الق�ضم؟

ي�صتقبل املكون)ة( ال�صخ�س/ امل�صدر داخل الق�صم يف حالت عديدة، ومن اأبرزها:

العملي  بعدها  اإظهار  اإىل  جيدا،  تفهم  لكي  حتتاج،  القرائية  اأن�صطة  اإطار  يف  املقدمة  املعرفة  كانت  اإذا    o

والتطبيقي.

ي�صتطيع  ل  جوانب  تناول  خالل  من  معني  مبو�صوع  املعرفة  تعميق  واملفيد  ال�رضوري  من  كان  اإذا    o

املكون)ة( بيانها وهو ينفذ الأن�صطة خالل ح�ص�س التعليم.

o  اإذا ما تعلق الأمر مبو�صوع تقني وفني يتطلب تو�صيحه تدخل ذوي الخت�صا�س من املنتمني اإىل القطاع 

اأو اأي خمت�س اآخر تفر�س طبيعة املو�صوع وجوده )ممر�س مثال(.

2. ما الأهداف التي يحققها ا�ضتقبال ال�ضخ�س/ امل�ضدر؟

تعميق املعرفة بجوانب مو�صوع معني اأو مبجال حرفـي اأو مهني ينتمي اإىل القطاع؛  •

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

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

تنويع م�صادر التعلم واأ�صاليبه.  •

ال�صتفادة من جتربة وخربة الآخرين يف جمالت احلياة الجتماعية واملهنية.  •

اكت�صاب قيم امل�صاركة، والنفتاح على الغري، واحرتام الآخر....  •

3. ما هي اإجراءات ا�ضتقبال ال�ضخ�س/ امل�ضدر؟

تبنينُّ املكون)ة( احلاجة اإىل اإ�رضاك �صخ�س/م�صدر يف اأن�صطة "القرائية من اأجل التاأهيل"؛  •

الت�صال بامل�رضف واملدبر ق�صد تنظيم ا�صتقبال ال�صخ�س امل�صدر؛  •

حتديد جمالت تدخل ال�صخ�س/امل�صدر، وكيفية ذلك التدخل، والوقت املنا�صب لذلك...  •

Montage Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Peche (162 pages).indd   41 25/09/19   13:53



42

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

ا�صتثمار منا�صبة ح�صور وا�صتقبال ال�صخ�س/امل�صدر لتعزيز الكفايات القرائية لدى امل�صتفيدين وامل�صتفيدات   •

)مثال: التمرن على كتابة دعوة - �صياغة الأ�صئلة...(.

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

الأمر يتعلق بكفايات �صو�صيو- مهنية.

توفري املناخ املنا�صب لإجناز الأن�صطة )تنظيم اجللو�س، وتدخل امل�صتفيدين وامل�صتفيدات...(.  •

فتح نقا�س عام مع امل�صتفيدين وامل�صتفيدات حول مدى ال�صتفادة من ح�صور ال�صخ�س/ امل�صدر.  •
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الق�ضم الثاين:

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

التوا�ضل باللغة العربية

التعبري ال�ضفهيالكتابة باللغة العربيةالقراءة باللغة العربية

•  متييز احلروف ب�رضيا و�صمعيا
•  تلفظ احلروف منعزلة ويف كلمات

الكلمة، وتلفظها معزولة ويف  •  متييز 
�صياق جملة

•  تلفظ جمل جت�صد موقفا اأو معلومة
•  فهم  مدلول ملفوظ وظيفي

•  التمييز بال�صماع بني خمتلف الكلمات 
واجلمل

•  اإم�صاك القلم والتخطيط به
�صياق  ويف  منعزلة  احلروف  ر�صم    •

كلمات

•  كتابة جمل اعتمادا على مناذج
•  كتابة جمل بدون ا�صتح�صار منوذج
)و�صل،  وظيفي  خطاب  كتابة   

�صيك،...(

مرتبط  ب�صيط  ملفوظ  اإنتاج   •
مبعـي�س احلياة اليومية

 با�صتعمال كلمات ماألوفة

 ومعلومات

•  التعبري عن مواقف وقيم ذات 
عالقة بالو�صط املهني

من  اأ�صخا�س  مع   التوا�صل    •
و�صط اإداري

احل�ضاب والهند�ضة

العمليات احل�ضابية
ح�ضاب الوقت والعملة وامل�ضافة 

واملقايي�س
متييز الأ�ضكال الهند�ضية

من  وتلفظا  كتابة  الأعداد  ا�صتعمال   •
 - البطاقة  )رقم  معلومة  تبليغ  اأجل 

رقم الهاتف(

واملئات  والع�رضات  الوحدات  متييز   •
والآلف

• ا�صتعمال العمليات احل�صابية الأربع 
• ح�صاب الن�صبة املئوية والك�صور 

•  قراءة ال�صاعة
•  ح�صاب الفارق الزمني

)الريال،  املغربية  العملة  حتويل    •
الدرهم، ال�صنتيم(

اأخرى  اإىل  املغربية  العملة  حتويل    •
اأجنبية

لالأ�صكال  الوا�صفة  اللغة  متييز   •
الهند�صية

اأ�صكال  وم�صاحة  حميط  ح�صاب   •
هند�صية اأ�صا�صية

• ح�صاب امل�صافات بني املدن

القيم الدينية والكفايات احلياتية وال�ضو�ضيو –مهنية

ال�ضلوك املهنيال�ضلوك املدينقيم الدين واأحكامه

• حفظ اآيات من القراآن الكرمي
• ا�صتعمال امل�صحف

• اأداء الواجبات الدينية
• تطبيق قواعد املعامالت الجتماعية

• الوعي باأهمية التعلم
داخل  العمل  ميثاق  حول  التوافق   

الق�صم

• تبني قواعد ال�صلوك داخل املجتمع
امل�صاواة  جتاه  اإيجابي  موقف  تبني   •

وم�صاهمة املراأة يف تنمية الوطن

نظافة  على  احلر�س  قواعد  التزام   •
املحيط

• تبني �صلوك متزن جتاه البيئة

والأعمال  الأن�صطة  معرفة   •
املزاولة يف الو�صط املهني

• ا�صتك�صاف �صبل العمل اجلماعي 
التعاوين

• التزام قواعد التعامل مع الو�صط 
املهني

• متييز واجبات وحقوق البحار
الالزمة  الوثائق  ا�صتخدام   •
اأو  رخ�س  على  للح�صول 

خدمات

• معرفة اإجراءات تطوير الإنتاج  
• حتديد �رضوط حت�صني املنتوج

• احرتام قواعد اجلودة
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فهر�س املو�ضوعات

الوحدة الأوىل: اأقراأ لأتعلم

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�ضاط

حدة
و
يل لل

جما
مي اإ

و
تق

ملاذا نعلم املراأة ؟تعليم املواطنملاذا اأتعلم؟كفايات توا�صلية 

حرف التاءحرف امليماأخط بالقلمكفايات قرائية 

اأركان الإ�صالم�صورة الإخال�س�صورة الفاحتةقيم وف�صائل

ميثاق الق�صمكيف اأتعلم؟فوائد تعلم للبحاركفايات توا�صلية

حرف الهاءحرف الكافاأخط بالقلمكفايات قرائية

اأ�صتعمل الأعداداأ�صتعمل الأعدادملاذا اأتعلم احل�صاب؟كفايات قرائية: احل�صاب

اأ�صتعمل ال�صمائراأ�صتعمل ال�صمائراأ�صتعمل ال�صمائركفايات توا�صلية: التعبري

حرف الهمزةحرف الباءاأخط بالقلمكفايات قرائية

قواعد �صحة املراأة + مراجعة الر�صيد املعاملة احل�صنة + مراجعة الر�صيدالعي�س الكرمي للبحاركفايات حياتية اأو مهنية + ر�صيد

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليالتقومي

الوحدة الثانية : البحار ع�ضو داخل الأ�رشة

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�ضاط

حدة
و
يل لل

جما
مي اإ

و
تق

اأحرتم قواعد النظافةالتعاون بني اأفراد الأ�رضةالأ�رضة م�صوؤولية جماعيةكفايات توا�صلية 

حرف ال�صنيحرف النونحرف الالمكفايات قرائية 

الطهارة والو�صوء�صورة الفلق�صورة العلققيم وف�صائل

زيارة الطبيبالت�صاوي يف الأدوارامل�صاركة يف اتخاذ القراركفايات توا�صلية

حرف الفاءحرف الياءحرف الراءكفايات قرائية

الآلفاملئاتالوحدات والع�رضاتكفايات قرائية: احل�صاب

اأ�صتعمل النفياأ�صتعمل الهاتفا�صتعمال الهاتفكفايات توا�صلية: التعبري

حرف احلاءحرف اجليمحرف الدالكفايات قرائية

اد + مراجعة كفايات حياتية اأو مهنية + ر�صيد اأدوات عمل ال�صيَّ

الر�صيد

لبا�س البحار وقاية خالل ال�صيد + 

مراجعة الر�صيد

اأهمية نظافة اليدين يف عمل ال�صياد + 

مراجعة الر�صيد

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليالتقومي

الوحدة الثالثة : البحار ع�ضو يف اجلماعة املهنية

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�ضاط

حدة
و
يل لل

جما
مي اإ

و
تق

التعاون بني اأفراد اجلماعة املهنية البحارة جماعة مهنيةكفايات توا�صلية 

واجب

البحار  يحافظ على جودة املنتوج

حرف ال�صنيحرف القافحرف الزايكفايات قرائية 

اأداء ال�صالة�صورة النا�س�صورة الن�رضقيم وف�صائل

حرف الغنيحرف العنيحرف الذالكفايات قرائية

الطرحاجلمع مع الحتفاظاجلمعكفايات قرائية: احل�صاب

اأعرب عن الأيام وال�صهوراأحدد املواقعاأحدد اجلهاتكفايات توا�صلية: التعبري

حرف الطاءحرف اخلاءحرف ال�صادكفايات قرائية

مراجعة كفايات حياتية ومهنية + ر�صيد  + املركب  ظهر  على  النظافة 

الر�صيد

 + ال�صمك  مداولة  اأثناء  النظافة  قواعد 

مراجعة الر�صيد

قواعد حفظ جودة ال�صمك اأثناء ال�صيد 

والتفريغ + مراجعة الر�صيد

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليالتقومي

الوحدة الرابعة : البحار مواطن م�ضاهم يف منو بلده

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�ضاط

حدة
و
يل لل

جما
مي اإ

و
تق

املواطن يحافظ على نظافة حميطه  - املراأة م�صاهمة يف التنميةاملواطن م�صاهم يف تنمية بلدهكفايات توا�صلية 

للمواطن حقوق وواجبات 

حرف الظاء  -  حرف الواوحرف الثاءحرف ال�صادكفايات قرائية 

ف�صل امل�صاجد �صورة ال�رضح�صورة القدرقيم وف�صائل

الق�صمة  +  اأ�صتعمل الآلة احلا�صبةالق�صمةال�رضبكفايات قرائية: احل�صاب

ث + كفايات حياتية ومهنية + ر�صيد قواعد حفظ ال�صمك من التلونُّ

مراجعة الر�صيد

قواعد حفظ ال�صمك يف �صوق البيع + مراجعة 

الر�صيد

ملوثاث البيئة البحرية + مراجعة 

الر�صيد

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم
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الوحدة اخلام�ضة : احلقوق والواجبات واخلدمات

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�ضاط

حدة
و
يل لل

جما
مي اإ

و
تق

اأمار�س حقوقي: �صوتي تعبري عن اختياريمدونة الأ�رضةواجبات البحار   كفايات قرائية

اأمار�س حقوقي: �صوتي تعبري عن اختياريحقوق املراأةحقوق البحار وواجباتهكفايات حياتية ومهنية

الو�صايةالنفقةالعملقيم وف�صائل

اأحول العملة من الدرهم اإىل ال�صنتيمح�صاب الوقت: اأح�صب الفارق الزمنيح�صاب الوقت: ال�صاعةاحل�صاب والهند�صة 

الإدارة يف خدمة م�صالح املواطن�رضاء مركب لل�صيداأعرف حقوقيكفايات قرائية

خدمات ل�صالح املواطنخماطر اإبحار املراكبما هي حقوقي؟كفايات حياتية ومهنية

دعاءالتوكلامل�صاواةقيم وف�صائل

اأحول العملة من الدرهم اإىل عملة اأجنبيةاأحول العملة من الدرهم اإىل الريالح�صاب الوقت: اأح�صب الدقائقاحل�صاب والهند�صة

اإن�صاء جمعية مهنيةوثائق البحار اأدوات عمل البحار  كفايات مهنية

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم

الوحدة ال�ضاد�ضة : حت�ضني ممار�ضة املهنة

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�ضاط

حدة
و
يل لل

جما
مي اإ

و
تق

�صيانة املحرك اأ�صا�س ال�صالمةتعاونية ال�صياديناملاء اأ�صل احلياة   كفايات قرائية

خماطر تهدد البحار التعاونية و�صيلة لتح�صني الإنتاجحماية البيئة البحريةكفايات حياتية ومهنية

اجلزاءالتعاونل للف�صادقيم وف�صائل

الك�صوراملثلث؛ حميطه وم�صاحتهاملربع؛ حميطه وم�صاحتهاحل�صاب والهند�صة 

خماطرتطوير الإنتاج البحريحماية ال�صحةكفايات قرائية

خماطر احلريقتطوير قطاع ال�صيد البحريالتغطية ال�صحية لفائدة البحاركفايات حياتية ومهنية

العمل ال�صالحاتخاذ احليطةالوقايةقيم وف�صائل

امل�صافات بني املدنالن�صبة املئويةامل�صتطيل؛ حميطه وم�صاحتهاحل�صاب والهند�صة

ال�صالمة يف العملالبحار والتكنولوجيا احلديثةتنوع البيئة البحريةكفايات مهنية

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم

تقومي اإجمايل مل�ضتوى التمكني
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الوحدة الأوىل : اأقراأ لأتعلم
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الوحدة الأوىل : اأتعلم

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�ضاط

حدة
و
يل لل

جما
مي اإ

و
تق

ملاذا نعلم املراأة ؟تعليم املواطنملاذا اأتعلم؟كفايات توا�صلية 

حرف التاءحرف امليماأخط بالقلمكفايات قرائية 

اأركان الإ�صالم�صورة الإخال�س�صورة الفاحتةقيم وف�صائل

ميثاق الق�صمكيف اأتعلم؟فوائد تعلم للبحاركفايات توا�صلية

حرف الهاءحرف الكافاأخط بالقلمكفايات قرائية

اأ�صتعمل الأعداداأ�صتعمل الأعدادملاذا اأتعلم احل�صاب؟كفايات قرائية: احل�صاب

اأ�صتعمل ال�صمائراأ�صتعمل ال�صمائراأ�صتعمل ال�صمائركفايات توا�صلية: التعبري

حرف الهمزةحرف الباءاأخط بالقلمكفايات قرائية

كفايات حياتية اأو مهنية + 

ر�صيد

العي�س الكرمي للبحار
املعاملة احل�صنة + مراجعة الر�صيد

قواعد �صحة املراأة + مراجعة الر�صيد 

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليالتقومي

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

ـ  تقدمي معلومة �ضخ�ضية.

ـ  �رشح دوافع التعلم.

ـ  كتابة ا�ضم وعدد، وتلفظهما.

يف اآخر الوحدة نقّوم مدى متكن امل�ضتفيد وامل�ضتفيدة من تقدمي معلومة �ضخ�ضية و�رشح دوافع التعلم 

وكتابة ا�ضم وعدد وتلفظهما.
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املقطع الأولالن�ساط

ملاذا اأتعلم؟كفايات توا�سلية 

اأخط بالقلمكفايات قرائية 

�سورة الفاحتةقيم وف�سائل

فوائد تعلم للبحاركفايات توا�سلية

اأخط بالقلمكفايات قرائية

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

اأ�ستعمل ال�سمائركفايات توا�سلية: التعبري

اأخط بالقلمكفايات قرائية

العي�ش الكرمي للبحاركفايات حياتية اأو مهنية + ر�سيد

تقومي ودعم مرحليالتقومي

املقطع الأول الوحدة الأوىل

اأهداف املقطع : يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة مما ياأتي :

 تقدمي معلومة �ضخ�ضية اأثناء التحاور.

 ت�ضطري خطوط اأفقية وعمودية وحلزونية ودائرية ومكعبة...

 متييز عالقة اخلطوط بالف�ضاء واحليز. 

 حفظ �ضورة الفاحتة.

 متييز فوائد تعلم احل�ضاب يف املحيط املهني.

 ا�ضتعمال ال�ضمائر.

 التمر�ص بقواعد العمل اجلماعي داخل الق�ضم.
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لنتعارف فيما بيننا ا�ستقبال

ملاذا اأتعلم؟كفايات توا�سلية

التمهيد :

ال�سماع واملالحظة :

التحاور :

− يفتتح املكون)ة( احل�ضة باإلقاء التحية وال�ضالم، مركزا على ما ياأتي: ح�ضن ا�ضتقبال امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين، وتهييئ الف�ضاء 
املنا�ضب، واإظهار الحرتام والرغبة يف التعاون، واإبداء الهتمام..

− ي�رشع املكون)ة( يف التعريف بنف�ضه، فيذكر ا�ضمه ال�ضخ�ضي والعائلي، واملهمة املكلف بها، وكذا م�ضقط راأ�ضه، ومقر �ضكناه.
الده�ضة عنهم، وبث  واإزالة  بينهم،  اجلليد  وامل�ضتفيدين، وتك�ضري  امل�ضتفيدات  والتعارف بني  الألفة  اإىل خلق  املكون)ة(  يعمد   −

الدينامية بني �ضفوفهم، وت�ضجيع التوا�ضل بينهم.

− ميكن للمكون اأن ي�ضيف معلومات اأخرى يراها ناجعة يف حتقيق التوا�ضل الفعال، وقادرة على حتقيق الأهداف املن�ضودة.

− يوجه املكون)ة( عناية امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة ال�ضورة امل�ضاحبة للن�ضاط.

�ضياد يف  اأنا  بليزيد،  اأحمد  )ا�ضمي  فيها:  البارزين  الأ�ضخا�ص  بع�ص  املعربة عن  العبارة  اإىل  الإن�ضات  اإىل ح�ضن  انتباههم  يثري   −

ال�ضويرة، واأ�ضكن يف املدينة القدمية - ا�ضمي فاطنة العرو�ضي، من تعاونية ال�ضمك، اأ�ضكن يف �ضارع البلدية - اأنا حممد جمدي 

ط الق�ضم، اأعمل يف معهد التكوين - اأنا عائ�ضة ال�ضواب، اأ�ضتغل يف معمل ال�ضمكـ، واأ�ضكن يف درب احلمام(.  من�ضِّ

− يطلب املكون)ة( من كل واحد من اأفراد اجلماعة اأن يعرف بنف�ضه: ا�ضمه - املهنة الذي يزاولها - مقر عمله - مقر �ضكناه... 

− يراعي املكون)ة( يف تعريف امل�ضتفيد)ة( بنف�ضه ما ياأتي: وقوف املعني بالأمر يف مكانه، اأو اأمام زمالئه، توجه كل فرد اإىل زميله 

الذي بجواره ليقدم له نف�ضه... 

نهجها  املزمع  العمل  وطرق  املحتويات،  اإىل  وي�ضوقهم  الدرا�ضة،  نظام  حول  حوارا  الق�ضم  جماعة  اأفراد  مع  املكون)ة(  يفتح   −

ويعر�ص عليهم الربنامج وخطة التكوين، وكذا التق�ضيم الزمني وتوزيع املواد.

الع�ضف الذهني )انظر الدليل املنهجي لتعرف خطوات الطريقة(،  تقنية  الدر�ص، بع�ص مراحل  املكون)ة(، يف هذا  يعتمد   −
فيدعو امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل م�ضاعدته على اإيجاد حل مل�ضكل يتلخ�ص يف ال�ضبب الكامن وراء تعلم الفرد، ثم 

يعر�ص عليهم الأمر يف �ضيغة �ضوؤال: ملاذا نتعلم؟

− يرتك املكون)ة( للم�ضتفيدات وامل�ضتفيدين فر�ضة للتفكري يف املو�ضوع، ثم يطلب منهم تقدمي ما يتبادر اإىل اأذهانهم من 
كلمات اأو اأفكار، ويدون ذلك اأمامهم دون اأن ينتقد اأو يعلق.

التمهيد

يوجه املكون)ة( عناية امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل ما ياأتي: 

مالحظة ال�ضورة املركبة املقرتحة يف ن�ضاط األحظ واأحتاور.

حتديد مكونات ال�ضورة، وما تدل عليه اأو توحي به. 

مقارنة ما مت ا�ضتنتاجه مبا مت التعبري عنه يف املرحلة ال�ضابقة.

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

املنا�ضب، ويتلخ�ص يف كون التعلم ينفع الإن�ضان �ضواء يف القراءة والكتابة اأو يف  اإىل احلل  اأفراد اجلماعة  يتدرج مبعية    −
تالوة القراآن والرتا�ضل مع الآخرين، اأو يف التوا�ضل، اأو يف العمل...

اأو م�ضتفيدة من خالل الطالع على ما يف�ضح  م�ضتفيد  لكل  ال�ضخ�ضي  امل�رشوع  لتعرف  الفر�ضة  املكون)ة(  يغتنم    −
ن الختيار، وي�ضجع على بذل  عنه كل منهم ب�ضاأن الدافع الكامن وراء التحاقه بربنامج القرائية من اأجل التاأهيل، فيثمِّ

اجلهد لتحقيق الغاية املن�ضودة. ول باأ�ص اأن ياأخذ فكرة عن نوع امل�ضاريع املهيمنة ليتعهدها بالعناية م�ضتقبال، وي�ضع 

ا�ضرتاتيجية ت�ضاعد على حتقيقها.

اإىل جمموعات �ضغرى، ويعني م�ضريا لكل منها.. )انظر الدليل املنهجي  املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين  يق�ضم    −
لتعرف خطوات عمل املجموعات(.

يطلب املكون)ة( من كل جمموعة اأن تفتح نقا�ضا بني اأفرادها حول املو�ضوع الآتي: 

o  ماذا يريد البحار اأن يتعلم ؟ اأي ما هي اأهدافه من التعلم ؟
−  ي�رشع املكون)ة(، يف اأثناء ذلك، يف تتبع اأعمالهم، وتوجيه مناق�ضتهم.

اأ�ضفل ال�ضفحة، ثم يقراأ اجلملتني املت�ضلتني بها، ويدعوهم  مبالحظة ال�ضورة املركبة  جمموعة  كل  املكون)ة(  يكلف    −
اإىل التذكري مبجالت التعلم بالن�ضبة للبّحار، وا�ضتخال�ص النتائج الإيجابية املتوخاة من تعلم البحار خا�ضة ما تعلق 

تتعلق  منا�ضبة  اأخرى  �ضورا  يقرتح  اأن  من  باأ�ص  ول  اجلودة.  وحتقيق  اخلربة،  وتطوير  والتكوين،  الدخل،  بتح�ضني 

بالعاملني يف قطاع ال�ضيد البحري.

  التحاور

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث:

o  القدرة على التحاور واإبداء الراأي.

o  النخراط يف العمل اجلماعي.

o  الإلتزام بقواعد العمل داخل اجلماعة.

o  التعبري عن امل�رشوع ال�ضخ�ضي.

تقومي

وتعزيز 

التعلم

اأخط بالقلم كفايات قرائية

−  يو�ضح املكون)ة( يف بداية الدر�ص الهدف من الن�ضاط، ثم يدعو اأفراد جماعة الق�ضم اإىل حماكاته يف حركات اليد التي 
يقوم بها ا�ضتعدادا لن�ضاط الكتابة، بحيث يحرك اأ�ضابعه متظاهرا بالإم�ضاك بقلم، والقيام بر�ضم خطوط ن�ضف دائرية.

التمهيد

الإم�ضاك  طريقة  على  مركزا  ال�ضورتني،  من  �ضورة  كل  مالحظة  اإىل  وامل�ضتفيدين  بامل�ضتفيدات  املكون)ة(  يتدرج    −
بالقلم، وعلى املقارنة بني من يخطط ومن يكتب.

−  يفتح املكون)ة( مع امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين حوارا حول املهارات اليدوية وما تتطلبه
      من دقة واإتقان، وحول كيفية الإم�ضاك بالأداة امل�ضتعملة : خيط ـ �ضنارة ـ ق�ضبة ـ قلم....

املالحظة

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :

−  يطلب من اأفراد اجلماعة اأن يالحظوا كيفية الإم�ضاك بالقلم.
−  ي�رشع يف تقليد ذلك عن طريق الإم�ضاك بقلم والتظاهر بالكتابة.

−  يدعو اإىل معاينة منوذج اخلطوط ن�ضف الدائرية املقرتحة، ور�ضمي ال�ضمكة والطربو�ص. 
−  ي�ضجع اأفراد اجلماعة على حماكاة منوذج اخلطوط ن�ضف الدائرية، والقيام بت�ضكيالت ب�ضيطة، وذلك عن طريق متابعة 

ملء الفراغات بني النقط، �ضواء لر�ضم اخلطوط اأو لر�ضم ال�ضمكة والطربو�ص. 

التدرب
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بالأقالم، ويتدخل  اإم�ضاكهم  وامل�ضتفيدين، وكيفية  امل�ضتفيدات  اأعمال  مراقبة  اإىل  الأثناء،  تلك  املكون)ة(، يف  يعمد    −
لت�ضحيح اإجنازاتهم كلما دعت ال�رشورة اإىل ذلك.

−  يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :
o  طريقة الإم�ضاك بالقلم. 

o  ر�ضم خطوط ن�ضف دائرية.

o  احرتام التعليمات والتوجيهات املقدمة.

−  يعزز املكون)ة( التعلم عن طريق ما ياأتي : 
o  اإزالة التوتر، وتوفري قدر من الإعداد العقلي واجل�ضمي والنفعايل قبل البدء يف التدريب على اخلط )الكتابة(.

o  التاأكد من اأن الو�ضع الذي يتخذه امل�ضتفيد منا�ضب من حيث ارتفاعه وا�ضتقراره وميله، ومن حيث توفري الراحة له. 

o  التاأكد من �ضيطرة امل�ضتفيد على حركات الأ�ضابع واليد والذراع اأثناء عملية التخطيط.

o  حمله على عدم ال�ضغط ب�ضدة زائدة على القلم اأو الورقة اأثناء الكتابة، واإمنا ي�ضغط �ضغطا خفيفا منا�ضبا.

o  حمل امل�ضتفيد، عندما يكتب اأو يخط، على املالحظة واملقارنة بني النموذج املقرتح وبني ما يخطه وير�ضمه، وحثه 

على الرتكيز وح�ضن النتباه.

o  احرتام احليز املطلوب وال�ضيطرة على الف�ضاء الكتابي، وحجم اخلط.

o  احلر�ص على اأن يكون ما ير�ضمه املكون)ة( على ال�ضبورة وا�ضحا ودقيقا.

اأو اخلطوط ذات   يُ�ضتََقى من املجال احلريف حتى تكون الكتابة 
ً
اإيجاد معنى ملا يخطه وير�ضمه املكون)ة(، معنى   o

هدف، ول تكون ر�ضما للحرف اأو الأ�ضكال فقط. 

تقومي 

وتعزيز 

التعلم

�سورة الفاحتة قيم وف�سائل

−  يفتح املكون)ة(، يف بداية احل�ضة، حوارا مع امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين حول ما يعرفونه عن �ضورة الفاحتة، ويربز معهم 
اأهميتها؛ فهي اأم القراآن، ول ت�ضح ال�ضالة بدونها.

−  يتوجه املكون)ة( اإىل اأفراد جماعة ق�ضمه، في�ضتف�رشهم عمن يحفظ الفاحتة، ومن ل يحفظها.
−  يدعو املكون)ة( من يحفظ ال�ضورة اإىل ا�ضتظهارها اأو ا�ضتظهار جزء منها، ويتتبع تالوته، وي�ضحح ما يعتور ترتيله من 

اأخطاء، ول يتوانى يف ت�ضجيع من اأجاد ذلك، ويف حث الآخرين على بذل اجلهد لبلوغ الدرجات املثلى..

التمهيد

تاما يدل على  اإن�ضاتا  اآيات كرمية  ما �ضيتلوه عليهم من  اإىل  الإن�ضات  اإىل  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  املكون)ة(  يدعو    −
اإجالل كتاب اهلل والتخ�ضع عند تالوة اآياته الكرمية، حار�ضا ما اأمكن على ذكر احلمدلة، ومهيئا الأجواء املالئمة لذلك.

التو�ضل ب�رشيط ت�ضجيل اإن توافر، اأو ب�ضخ�ص يجيد قراءة القراآن الكرمي وتالوته، ويف كال احلالني يتعني  −  ميكن للمكون 
التقيد مبا ياأتي:

o  �ضالمة التلفظ من اللحن.
o  ح�ضن نطق احلروف خمرجا و�ضفة. 

o   مراعاة قواعد الرتتيل من مد واإدغام واإظهار واإخفاء ووقف...

الت�سميع
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−  ي�رشح املكون)ة( فحوى الآيات مركزا على ما ياأتي :
o  ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم؛

o  احلمد هلل رب العاملني؛

o  مالك يوم الدين.

o  اإياك نعبد واإياك ن�ضتعني؛

o  اهدنا ال�رشاط امل�ضتقيم؛

o  غري املغ�ضوب عليهم ول ال�ضالني.

يتدرج املكون)ة( باأفراد اجلماعة اإىل ا�ضتخال�ص مغزى من الآيات الكرمية، مربزا قيمة حمد اهلل، واإخال�ص العبادة له، 

وال�ضتعانة به عز وعال، وجمليا ف�ضل الهداية اإىل ال�رشاط امل�ضتقيم، ومعددا ف�ضائل اهلل تعاىل على عباده.

ال�رشح

−  يعيد املكون)ة( قراءة الآيات اآية اآية، بطريقة متاأنية، يراعي فيها خمارج احلروف...
−  يدعو املكون)ة( خماطبيه اإىل الرتديد معه ب�ضكل جماعي، ثم ب�ضكل فردي �ضاعيا اإىل حتفيظ الآيات لهم. 

−  يحر�ص املكون)ة( على مالحظة وتتبع قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليها، ويتدخل للت�ضحيح والتوجيه كلما دعت 
ال�رشورة اإىل ذلك.

الرتديد

−  يف نهاية احل�ضة، يوجه املكون)ة( عناية امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة امل�ضحف الكرمي، فيختار ال�ضفحة 
     املحددة، ويعني لهم فيها اأين ورد ا�ضم ال�ضورة، والب�ضملة، ورقم احلزب، ورقم الآية.

−  يعر�ص املكون)ة( عليهم �ضفحة من القراآن، لأجل التطبيق عليها.
التدرب 

يقوم املكون)ة( الأداء تبعا ملا ياأتي :

o  اإعادة ت�ضميع اجلزء من ال�ضورة اإذا لوحظ عدم اإتقان ترتيله من لدن عدد من امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات.

o  م�ضاعدتهم على ت�ضحيح اأدائهم، واملثابرة على ذلك ب�ضرب واأناة. 

o  ر�ضد مدى متكنهم من ا�ضتظهار الآيات.

تقومي وتعزيز 

التعلم

فوائد تعلم البحاركفايات توا�سلية

اإىل  والبحار خ�ضو�ضا  عموما  الفرد  تدفع  التي  وبالدوافع  التعلم  وامل�ضتفيدين مبجالت  امل�ضتفيدات  املكون)ة(  يذكر   −
طلبه وحت�ضيله، ويدفعهم اإىل ا�ضتعرا�ص بع�ص م�ضاريعهم ال�ضخ�ضية التي عربوا عنها يف جماعات.  

التمهيد

املركبتني على حدة، وحتديد  ال�ضورتني  اإىل مالحظة كل �ضورة من  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  املكون)ة( عناية  يوجه   −
مكوناتها، وما يدل عليه املوقف: حت�ضني الدخل  - تطوير و�ضائل العمل  - الوقاية وال�ضالمة - حتقيق منتوج جيد - 

ال�ضتفادة من التكوين - طلب �رشاء مركب - املطالبة بالرتخي�ص - وثائق اأخرى...

املالحظة

− يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية : 
− يوزع الق�ضم اإىل جمموعات عمل، ويطلب من كل جمموعة اأن تفتح نقا�ضا بني اأفرادها حول املو�ضوع الآتي: ما فوائد 

تعلم البحار؟ 

الإبحار،  قوانني  تعرف  ترخي�ص،  على  احل�ضول  ال�ضورة:  تعر�ضه  ما  اإىل  املناق�ضة  وتوجيه  الأعمال،  تتبع  على  يعمل   −
حفظ ال�ضحة - التدرب على تقنيات الإنقاذ...

− يكلف كل جمموعة بعر�ص فوائد التعلم بالن�ضبة للبحار اأو امل�ضتغلني يف قطاع ال�ضيد البحري، ول باأ�ص من اأن يلفت 
النظر اإىل مالحظة ال�ضور الواردة يف الكتاب، اأو اأن يقرتح �ضورا اأخرى منا�ضبة ل�ضتنتاج الأ�ضباب 

التحاور
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والبواعث الكامنة وراء تعلم هوؤلء.

يتو�ضل، مبعية اأفراد اجلماعة، اإىل احلل املنا�ضب، ويتلخ�ص يف كون التعلم ينفع الإن�ضان يف توا�ضله مع الآخرين، ويف اإتقان 

عمله يف القطاع الذي ينتمي اإليه، ويف معرفة احل�ضاب، والقراءة، والكتابة، وتالوة القراآن، والت�ضال باإدارة، اأو تعرف 

القوانني، اأو احل�ضول على وثائق، اأو ال�ضتفادة من تكوين...

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث:

o  القدرة على املالحظة والتحاور واإبداء الراأي.
o  اللتزام بقواعد العمل داخل اجلماعة.

o  تعداد فوائد التعلم بالن�ضبة للبحار.

تقومي

وتعزيز

 التعلم

اأخط بالقلم

بيده   بها  يقوم  التي  احلركات  حماكاة  اإىل  اجلماعة  اأفراد  ويدعو  الن�ضاط،  لإجناز  املالئمة  الأجواء  املكون)ة(  يهيئ   −
    ا�ضتعدادا لن�ضاط الكتابة، بحيث يحرك اأ�ضابعه متظاهرا بالإم�ضاك بقلم، والقيام بر�ضم خطوط اأفقية وعمودية ومائلة.

التمهيد

− يتدرج املكون)ة( بامل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة ر�ضمي ال�ضمكتني الواردتني
     يف الكتاب، مركزا على اخلطوط امل�ضتعملة يف حتديد مالمح ال�ضمكة و�ضكلها. 

− يفتح املكون)ة( مع خماطبيه حوارا حول املجالت اأو الأ�ضياء التي ت�ضتدعي ا�ضتعمال 
اخلطوط الأفقية والعمودية واملائلة.

املالحظة

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :

−  يطلب من اأفراد اجلماعة اأن يالحظوا مناذج اخلطوط املقدمة يف فقرة »اأخط« اأ�ضفل ال�ضفحة.
− ي�ضجع اأفراد اجلماعة على حماكاة مناذج اخلطوط الأفقية والعمودية واملائلة املقرتحة، والقيام بت�ضكيالت ب�ضيطة، وذلك 

عن طريق ملء الفراغات. 

لت�ضحيح  ويتدخل  اخلطوط،  وو�ضع  بالأقالم،  اإم�ضاكهم  وكيفية  وامل�ضتفيدين،  امل�ضتفيدات  اأعمال  مراقبة  اإىل  يعمد   −
اإجنازاتهم كلما دعت ال�رشورة اإىل ذلك.

املالحظات  ذلك  يف  ويراعي  واملائلة،  والعمودية  الأفقية  اخلطوط  فيها  ت�ضتعمل  اأ�ضكال  اأو  ر�ضوما  املكون)ة(  يقرتح   −
والإر�ضادات املقدمة يف الدر�ص الأول. 

التدرب

−  يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :
o  طريقة الإم�ضاك بالقلم. 

o  ر�ضم خطوط اأفقية وعمودية ومائلة.
−  يعزز املكون)ة( التعلم مبا مت تاأكيده يف الدر�ص ال�ضابق.

تقومي

وتعزيز

 التعلم

كفايات قرائية
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−  ميهد املكون)ة( لدر�ضه بت�ضخي�ص خربات امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين ال�ضابقة، وتعرف مكت�ضباتهم ذات ال�ضلة باحل�ضاب، 
اأهمية احل�ضاب وقيمته الوظيفية يف حياتهم. وميكن للمكون)ة(،  اأمكن �ضد انتباههم للمو�ضوع، واإبراز  حماول ما 

األغازها.  الرغبة يف تعلم احل�ضاب ل�ضتعمالها وفك  اإذكاء  اأن يعر�ص عليهم خريطة بحرية بهدف  ال�ضدد،  يف هذا 

التمهيد

−  ي�ضتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة، عن طريق احلوار املوجه، اإىل مالحظة ال�ضويرات الثالث، مركزا على بيان اأهمية 
تعلم احل�ضاب لتحديد الوقت )ال�ضاعة(، اأو لإجناز عمليات ح�ضابية متنوعة )الآلة احلا�ضبة(، اأو لرتكيب رقم هاتفي 

لالت�ضال ب�ضخ�ص ما )الهاتف(. وميكن للمكون اأن يقدم مناذج وو�ضعيات اأخرى تتطلب ا�ضتعمال احل�ضاب، وحتفز 

على �رشورة تعلمه.

− يتدرج املكون)ة( بامل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة ال�ضورة املركبة اأ�ضفل ال�ضفحة، وي�ضتف�رشهم عن دور تعلم 
البحار للح�ضاب.

املالحظة

−  يوزع املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل جمموعات �ضغرى، ثم يعني م�ضريا لكل منها، �رشيطة األ يكون هو نف�ضه 
الذي �ضري املجموعة اأثناء احل�ضة ال�ضابقة. 

−  يكلف املكون)ة( اأفراد كل جمموعة بالإجابة عن الأ�ضئلة الآتية: ملاذا اأتعلم احل�ضاب يف عملي؟ ومتى ي�ضتعمل البحار 
احل�ضاب؟ وكيف يح�ضب فعال؟ وميكن القت�ضار على �ضوؤال واحد فقط. ويعمل املكون)ة( اآنذاك على تتبع اأعمال 

كل جمموعة على حدة، وتخ�ضي�ص وقت ق�ضري لها.

تعر�ص كل جمموعة نتائج ما تو�ضلت اإليه، ويف تلك الأثناء يحر�ص املكون)ة( على حتديد البحار لتعلم احل�ضاب،    −
وفوائد ا�ضتعماله باإتقان.  

التدريب

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

o  التعبري عن اأهمية تعرف احل�ضاب.

o  تعداده بع�ص الدوافع اإىل تعلم احل�ضاب يف جمال عمله.

o  ذكر بع�ص جمالت ا�ضتعمال احل�ضاب يف القطاع.

تقومي

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

ا�ستعمال ال�سمائر كفايات توا�سلية : التعبري

−  ميهد املكون)ة( لدر�ضه بت�ضخي�ص املكت�ضبات ال�ضابقة لأفراد اجلماعة بخ�ضو�ص التعارف والتوا�ضل من جهة، وفوائد 
التعلم من جهة اأخرى. 

ا�ضتعمال  املتوخاة من تعلمه، مركزا على  الفوائد  لتعداد  اأو  للتعريف بنف�ضه،  اجلماعة  اأفراد  بع�ص  املكون)ة(  يدعو    −
ال�ضمري ''اأنا''.

التمهيد

−  يوجه املكون)ة( عناية امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة كل �ضورة من ال�ضور الأربع امل�ضاحبة للدر�ص، وحتديد 
املوقف الذي تعرب عنه كل واحدة منها، وال�ضخ�ضيات املتحاورة، ومو�ضوع احلوار.

املالحظة 

−  يدعو املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل ال�ضتماع جيدا اإىل قراءته للحوار املتعلق بكل �ضورة اأو موقف، ويحبذ 
يف هذه املرحلة اأن يركز على التلفظ بال�ضمائر جمليا خمارج احلروف، وم�ضتعمال �ضبابته لالإ�ضارة اإىل �ضمري املتكلم )اأنا: 

اأنا علي البحار(، و�ضمري املخاطبة )اأنت: اأَنِت يف التعاونية(، وا�ضتعمال اإبهامه لالإ�ضارة اإىل �ضمري الغائب )هو: هو 

 تتعلم القراءة(. 
َ
جاري اأحمد(، و�ضمري الغائبة )هي: هي

ال�سماع
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−  يطالب املكون)ة( كل زوج من اجلماعة بت�ضخي�ص دور يحدده لهما اأو يتفق ب�ضاأنه مع جماعة الق�ضم اأو مع املعنينينْ 
بالأمر، وي�ضرتط عليهما يف اأثاء الت�ضخي�ص ا�ضتعمال ال�ضمائر املروجة من قبل: اأنا – اأنَت، اأنِت – هو – هي.  

اإىل  ويعمد هو  املعربة عنها،  وال�ضمائر  الإ�ضارات  وتتبع  امل�ضهد،  مالحظة  اإىل  اجلماعة  اأفراد  باقي  املكون)ة(  يدعو    −
ت�ضجيل مالحظاته ليقدمها لهما يف نهاية العر�ص.

التدرب

يركز املكون)ة( يف تقومي جهود امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على:

o  التمييز بني ال�ضمائر املروجة تبعا ملا ت�ضري اأو تدل عليه.
o  ا�ضتعمال ال�ضمائر الدالة على املفرد املتكلم واملخاطب والغائب.

تقومي

 وتعزيز

 التعلم

− يف اإطار ال�ضتعداد لن�ضاط الكتابة، يدعو املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل حماكاة حركات يده اليمنى، في�رشع يف حتريكها 
يف الهواء را�ضما خطوطا حلزونية ومتعرجة. 

التمهيد

− يتدرج املكون)ة( بامل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة �ضورة ال�ضمكة الكبرية 
  وال�ضمكة ال�ضغرية، وتتبع اخليط احللزوين املت�ضل بها، مركزا على كيفية ر�ضمه.

− يفتح املكون)ة( مع امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين حوارا حول ما يتطلب توظيف اخلطوط 
  احللزونية واملتعرجة ون�ضف الدائرة.

املالحظة

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :

''اأخط''    فقرة  يف  الواردة  الدائرية  ون�ضف  واملتعرجة  احللزونية  اخلطوط  مناذج  يالحظوا  اأن  اجلماعة  اأفراد  من  يطلب    −
اأ�ضفل ال�ضفحة، وكيفية ت�ضكيل القارب ال�ضبيه بحرف الباء وكذا ال�ضحن.

اأفراد اجلماعة على حماكاة مناذج اخلطوط املقرتحة، والقيام بت�ضكيالت مماثلة عن طريق ملء الفراغات بني  −   ي�ضجع 
النقط. 

لت�ضحيح  ويتدخل  املطلوب،  للحيز  احرتامهم  تخطيطهم، ومدى  وطريقة  وامل�ضتفيدين،  امل�ضتفيدات  اأعمال  يراقب    −
اإجنازاتهم كلما دعت ال�رشورة اإىل ذلك.

−   ي�ضيف ر�ضوما اأو اأ�ضكال ت�ضتعمل فيها اخلطوط احللزونية واملتعرجة ون�ضف الدائرية، مراعيا املالحظات والإر�ضادات 
املقدمة يف الدر�ص الأول، وقد يطلب من امل�ضتفيدين اإح�ضار مناذج من الأ�ضياء والقطع التي ا�ضتعملت فيها اخلطوط 

احللزونية واملتعرجة ون�ضف الدائرية...

التدرب

−  يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :
o  طريقة الإم�ضاك بالقلم. 

o  ر�ضم خطوط حلزونية ومتعرجة ون�ضف الدائرية.
−  يعزز املكون)ة( التعلم مبا مت تاأكيده يف الدر�ص ال�ضابق.

تقومي

وتعزيز

 التعلم

الر�سيد :

َّا ي�رشعوا يف تلفظ احلروف وكتابتها، فاإنه يتم الرتكيز على ما ياأتي: ما دام امل�ستفيدون وامل�ستفيدات يتدربون على بع�ش املهارات الأ�سا�سية، وملمَ

•  كلمات دالة على قطاع ال�سيد البحري والتعريف بالنف�ش.
•  ال�سمائر الدالة على املفرد املتكلم واملخاطب والغائب.

•  تعداد فوائد التعلم.
•  اأنواع اخلطوط املتداولة.

اأخط بالقلم كفايات قرائية
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تقومي التعلمات املكت�سبة يف املقطعالتقويـم

يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( مبا ياأتي:

− مالحظة كل �ضورة على حدة، وحتديد الدافع اإىل التعلم.
− التعبري عن م�رشوعه ال�ضخ�ضي من خالل تلك ال�ضور: هل توافق دوافعه اأم ل؟

يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�ضتفيد)ة( على حتديد املطلوب، والقدرة على التعبري ، واإظهار ال�ضتفادة مما مت ترويجه يف 

الق�ضم.

اأتـحاور

يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( مبا ياأتي:

− ر�ضم اخلطوط املحددة.
− اللتزام بالقواعد املحددة لذلك.

اأخط

− يقرتح املكون)ة( على امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين حتديد دوافع تعلم البحار اأو امل�ضتغل يف قطاع ال�ضيد البحري للح�ضاب.
− يتم التقومي يف �ضياق اأعمال املجموعات.

− يراعى يف تقومي املنتج مدى الرتباط بالواقع املهني. اأح�سب

− يخ�ض�ص املكون)ة( وقتا لتقومي مدى متكن امل�ضتهدفات وامل�ضتهدفني من حفظ �ضورة الفاحتة، وا�ضتظهارها.
− يتم ذلك ب�ضكل فردي. اأ�ستظهر
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املقطع الثاين الوحدة الأوىل

اأهداف املقطع : يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة مما ياأتي :

  تقدمي معلومات �ضخ�ضية تتعلق بالتعلم.

  التمييز بني التاء والهاء والهمزة �ضمعيا وب�رشيا.

  ا�ضتعمال امليم والكاف والباء يف كلمات.

  كتابة حروف امليم والكاف والباء منعزلة ويف كلمات. 

  حفظ �ضورة الإخال�ص.

  ا�ضتعمال الأعداد يف املحيط املهني.

  ا�ضتعمال ال�ضمائر املنف�ضلة.

  التمر�ص بقواعد العمل اجلماعي داخل الق�ضم.

املقطع الثاينالن�ساط

تعليم املواطنكفايات توا�سلية 

حرف امليمكفايات قرائية 

�سورة الإخال�شقيم وف�سائل

كيف اأتعلم؟كفايات توا�سلية

حرف الكافكفايات قرائية

اأ�ستعمل الأعدادكفايات قرائية: احل�ساب

اأ�ستعمل ال�سمائركفايات توا�سلية: التعبري

حرف الباءكفايات قرائية

املعاملة احل�سنة + مراجعة الر�سيدكفايات حياتية اأو مهنية + ر�سيد

تقومي ودعم مرحليالتقومي
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تعليم املواطنكفايات توا�سلية

− يعمد املكون)ة( يف بداية احل�ضة اإىل فتح حوار مع امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين حول اأهمية التعلم، و�رشورة التخل�ص من 
اآفة الأمية، فيذكرهم بفوائد تعلم القراءة والكتابة، ومزية تعلم احل�ضاب، م�ضتثمرا ما مت تعرفه يف الدرو�ص ال�ضابقة. ول 

باأ�ص من اأن يذكرهم مبا جنوه يف الأ�ضابيع ال�ضابقة من فوائد متنوعة.

التمهيد

− يدعو املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة ال�ضور الثالث،وحتديد مكوناتها، 
والدللة امل�ضتقاة منها بخ�ضو�ص تعلم املواطن. 

− ي�ضتدرج املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين، عن طريق الأ�ضئلة، اإىل حتديد دللة رمز املراأة 
التي ت�ضري يف الظالم وهي حتمل ثقل الأمية، وتتجه نحو باب مفتوح يف كتاب لتخرج نحو 

ال�ضم�ص، وت�رشف على النور. 

− ي�ضتح�ضن التنبيه اإىل دللة الظالم والكتاب والباب وال�ضم�ص، وكذا التحول الذي طراأ على املراأة، فهي مل تعد حتمل 
الأثقال، بل اأ�ضبحت حتمل الكتاب وتبت�ضم، وتعرب عن فرحتها و�ضعادتها. 

املالحظة

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

−  يفتح املكون)ة( حوارا مع اأفراد اجلماعة يف اإطار مائدة م�ضتديرة، ويطلب من كل واحد منهم اأن يحكي عن جتربة 
اأحد اأقربائه اأو جريانه اأو اأ�ضدقائه الذي ا�ضتطاع اأن يواجه الأمية، ويتعلم... ويحبذ اأثناء ذلك اأن يتم الرتكيز على ما 

ياأتي: اأين مت التعلم؟ متى كان ذلك؟ ماذا تعلم ذلك ال�ضخ�ص؟ ما فائدة التعلم؟ 

املتعلمة  املراأة  ال�ضادرة عن  العبارة  يقراأ  اإليه وهو  ال�ضتماع  اإىل ح�ضن  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  انتباه  املكون)ة(  يثري    −
احلروف،  خمارج  فيها  يراعي  متاأنية  قراءة  وللـمواطنة(  للمواطن  مهم  )التعلم  ال�ضفحة  اأ�ضفل  ال�ضورة  يف  الظاهرة 

وبخا�ضة حرف امليم، وموا�ضع النرب والتنغيم.  

−  ي�ضتدرج املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل ا�ضتخال�ص اأهمية التعلم وفائدته انطالقا مما �ضبق.

التحاور

−  يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :
القدرة على التحاور واإبداء الراأي.  o

النخراط يف العمل اجلماعي.  o
اللتزام بقواعد العمل داخل اجلماعة.  o

تعداد بع�ص جمالت تعلم املواطن.  o
التعبري عن امل�رشوع ال�ضخ�ضي.  o

تقويـم

وتعزيز

 التعلم

−  ي�ضتهل املكون)ة( احل�ضة بتذكري امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين مبو�ضوع احل�ضة ال�ضابقة: '' تعليم املواطن ''، وباأهمية التعلم  
والتخل�ص من اآفة الأمية بالن�ضبة للرجل واملراأة، مركزا على تعلم احلروف باعتبارها خطوة اأوىل لتحقيق هذا الهدف. 

التمهيد

قراأ املكون)ة( اجلملة النواة املقتطفة من احلوار ال�ضابق )التعلم مهم للمواطن( قراءة متاأنية يراعي فيها خمارج احلروف، 

وبخا�ضة حرف امليم. ول باأ�ص هنا من اأن يحدد الذين لهم معرفة م�ضبقة بهذا احلرف.   

−  يتلفظ املكون)ة( بكل كلمة من كلمات اجلملة النواة على حدة، ويدعو امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل ترديدها جماعيا 
ثم ب�ضكل فردي، بحيث يقت�رش على بع�ص العنا�رش فقط.

املالحظة

والتلفظ

حرف امليم كفايات قرائية
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يتدرج املكون)ة( باأفراد اجلماعة اإىل مالحظة حرف امليم املكتوب   −
بلون اأحمر داخل كل كلمة، ثم ب�ضكل معزول حتتها.

اأو يف  اأولها )ُمـ(،  اأو يف  اآخر الكلمة )ـُم(،  التلفظ به م�ضموما �ضواء يف  ال�ضدد، على  −  يحر�ص املكون)ة(، يف هذا 
و�ضطها )ـُمـ(، ويف كل مرة يردد معه امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات جماعيا وفرديا. 

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :

ال�ضور  مالحظة  اإىل  فيدعوهم  وب�رشيا،  �ضمعيا  امليم  حرف  متييز  على  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  املكون)ة(  ي�ضاعد   −
الثالث اأ�ضفل ال�ضفحة، ثم يقراأ عليهم الكلمة الدالة على كل منها، مركزا على التلفظ بحرف امليم املكتوب بلون 

اأحمر، وحتديد موقعه داخل الكلمات.

يتدرج املكون)ة( مبخاطبيه اإىل مالحظة احلروف التي ي�ضيدها ال�ضياد، ويدعوهم اإىل متييز حرف امليم ب�رشيا �ضمن   −
جمموعة من احلروف الأخرى.  

وللتاأكد من قدرتهم على متييز حرف امليم �ضمعيا وب�رشيا، يدعوهم املكون)ة( اإىل ال�ضتماع لتلفظه بكل كلمة من   −
الكلمات الثالث، كل كلمة على حدة، فيتلفظون بدورهم بها، ويعينونها من خالل موقع حرف امليم داخلها، ومن 

خالل تعيني ال�ضورة الدالة عليها.

التمييز

ال�سمعي

والب�رشي

وحماكاتها،  »اأكتب«،  فقرة  يف  الواردة  املنقطة  اخلطوط  مناذج  يالحظوا  اأن  اجلماعة  اأفراد  من  املكون)ة(  يطلب   −
مراعني اجتاه ال�ضهم.

−  ي�ضجع املكون)ة( اأفراد اجلماعة على كتابة حرف امليم اأ�ضفل ال�ضفحة. ول باأ�ص اأن يتلفظ به، واأن يتتبع اأعمالهم، 
وحركات اأيديهم، وطريقة كتابتهم، ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�ضحيح والتوجيه، كلما دعت 

ال�رشورة.

التدرب

−  يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :
ذكر األفاظ تت�ضمن حرف امليم.  o

كتابة حرف امليم معزول يف اأول الكلمة ويف اآخرها ويف و�ضطها.  o
اللتزام بقواعد الكتابة: ر�ضم احلرف يف احليز املخ�ض�ص له - اللتزام بحجم احلرف وبالف�ضاء الكتابي   o

احرتام عدد الأ�ضطر - قابلية قراءة ما كتب - تنقل اليد، وطريقة الإم�ضاك بالقلم.

تقويـم

وتعزيز

 التعلم

−  يقدم املكون)ة( لدر�ضه بتحديد دللة لفظ الإخال�ص، واإبراز اأهمية ال�ضورة من خالل ما ورد يف احلديث اأنها تعدل 
ثلث القراآن الكرمي. وميكن �رشد اأ�ضباب نزولها، كما ياأتي: قالت اليهود للر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم: ''يا حممد �ضف 

لنا ربك الذي تعبده''، وكان �ضوؤالهم تعنتًا وحتديا فنزلت ال�ضورة، فقال عليه ال�ضالم: '' هذه �ضفة ربي''. 

التمهيد

تاما، حار�ضا على  اإن�ضاتا  اآيات  من  عليهم  �ضيقراأه  ما  اإىل  الإن�ضات  اإىل  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  املكون)ة(  يدعو    −
ذكر الب�ضملة، وتهييئ الأجواء املالئمة. )انظر اجلذاذة الأوىل املتعلقة بهذا املكون(.

الت�سميع

ي�رشح املكون)ة( فحوى الآيات مركزا على ما ياأتي :  −
اهلل اأحد؛  o

اهلل ال�ضمد؛  o
ومل يكن له كفوؤا اأحد.  o

ال�رشح

املو�سوع : �سورة الإخال�ش قيم وف�سائل
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يتدرج املكون)ة( باأفراد اجلماعة اإىل ا�ضتخال�ص مغزى من الآيات الكرمية مو�ضوع الدر�ص مربزا �ضفات اهلل عز   −
وجل، وحميال على اأ�ضباب النزول..

ب�ضكل  ثم  فردي  ب�ضكل  معه  الرتديد  اإىل  خماطبيه  ويدعو  متاأنية،  وبطريقة  اآية،  اآية  الآيات  قراءة  املكون)ة(  يعيد   −
جماعي �ضاعيا اإىل حتفيظها لهم. 

يتتبع املكون)ة( قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليها، ويتدخل للت�ضحيح والتوجيه كلما دعت ال�رشورة.   −
الرتديد

يقوم املكون)ة( الأداء تبعا ملا ياأتي :

o   اإعادة ت�ضميع ال�ضورة اإذا لوحظ عدم اإتقان ترتيلها من لدن عدد من امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات.
o   م�ضاعدتهم على ت�ضحيح اأدائهم، واملثابرة على ذلك ب�ضرب واأناة.

o   التاأكد من حفظ الآيات وا�ضتظهارها. 

تقومي وتعزيز

التعلم

كيف اأتعلم ؟كفايات توا�سلية

التعلم، مذكرا مبا مت  اأهمية  امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين حول  اإىل فتح حوار مع  −  ي�ضعى املكون)ة(، منذ بداية احل�ضة، 
تعرفه يف الدرو�ص ال�ضابقة، وم�ضتف�رشا عن كيفية ح�ضول هذا التعلم. التمهيد

−  يدعو املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة ال�ضور، وي�ضتدرجهم عن طريق
 الأ�ضئلة اإىل حتديد كيفية حتقق التعلم بوا�ضطة اأدوات التعلم املعرب عنها يف ال�ضويرات،

 مبا فيها احلا�ضوب. وي�ضتح�ضن الرتكيز على بيان اأهمية ذلك وفائدته يف احلياة العامة 

ويف املجال املهني. 

املالحظة

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :   −
اأفراد، ثم يعني م�ضريا لكل منها،  �ضتة  اإىل جمموعات �ضغرى تتحدد يف  امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين  يوزع املكون)ة(   −

ويكلفها مبالحظة ال�ضور، وبالإجابة عن ال�ضوؤال املطروح: »ماذا اأتعلم يف درو�ص القرائية؟

تعر�ص كل جمموعة ما تو�ضلت اإليه �ضفهيا، ويحر�ص املكون)ة( على مناق�ضة ما مت التعبري، وتثمينه.   −
يثري املكون)ة( انتباه امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل ح�ضن الإن�ضات اإليه وهو يقراأ اجلملة ال�ضادرة عن �ضخ�ص مي�ضك   −

بالقلم، ويكتب ما ياأتي: »اأكتب كلمات يف الكتاب«. 

وكتابته  به  التلفظ  كيفية  اإىل مالحظة  ويدعو خماطبيه  وب�رشيا،  �ضمعيا  الكاف  متييز حرف  املكون)ة( على  يحر�ص   −
�ضواء يف اأول الكلمة اأو يف و�ضطها.

التحاور

−  يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :
القدرة على املالحظة والتحاور واإبداء الراأي.  o

اللتزام بقواعد العمل داخل اجلماعة.  o
تعداد كيفية تعلم البحار.  o

تقويـم

وتعزيز

 التعلم
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بذكر  للمواطن''، ويطالبهم  ''التعلم مهم  النواة:  باجلملة  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  بتذكري  در�ضه  يف  املكون)ة(  ينطلق   −
كلمات تت�ضمن حرف امليم �ضواء يف و�ضط الكلمة اأو يف اأولها اأو يف اآخرها.

التمهيد

حرف  وبخا�ضة  احلروف،  خمارج  فيها  يراعي  متاأنية  قراءة  دفرتك(  يف  كلمات  )تكتب  النواة  اجلملة  املكون)ة(  يقراأ   −
الكاف. ول باأ�ص هنا من اأن يحدد الذين لهم معرفة م�ضبقة بهذا احلرف.   

يتلفظ املكون)ة( بكل كلمة من كلمات اجلملة النواة على حدة، ويدعو امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل ترديدها جماعيا   −
ثم ب�ضكل فردي، بحيث يقت�رش على بع�ص العنا�رش فقط.

ي�ضتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة حرف الكاف املكتوب بلون  −
 اأحمر يف كل كلمة، ثم ب�ضكل معزول حتتها.

ـ(، اأو يف اأولها )ِكـ(، اأو يف اآخرها )ـكـ(،  يتلفظ املكون)ة( حرف الكاف �ضاكنا اأو مفتوحا �ضواء يف و�ضط الكلمة )ـكنْ  −
ويف كل مرة يردد معه امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات جماعيا وفرديا.

املالحظة

والتلفظ

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :

ي�ضاعد اأفراد اجلماعة على متييز حرف الكاف �ضمعيا وب�رشيا، فيدعوهم اإىل مالحظة ال�ضور الأربع اأ�ضفل ال�ضفحة،   −
اأحمر، وحتديد موقعه  التلفظ بحرف الكاف املكتوب بلون  الدالة على كل منها، مركزا على  ثم يقراأ عليهم الكلمة 

داخل الكلمات.

يدعو اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة ال�رشاع الذي ر�ضمت عليه بع�ص احلروف، ومتييز حرف الكاف ب�رشيا �ضمن جمموعة   −
من احلروف الأخرى.  

وللتاأكد من قدرة خماطبيه على متييز حرف الكاف �ضمعيا وب�رشيا يدعوهم املكون)ة( اإىل ال�ضتماع لتلفظه بكل كلمة   −
من الكلمتني املقابلتني ل�ضورتي الرباد، كل كلمة على حدة، فيتلفظون بدورهم بالكلمة عينها، وكذا بحرف الكاف 

املثبت بجانبها.

التمييز

ال�سمعي

والب�رشي

ي�ضتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل كتابة حرف الكاف اأ�ضفل ال�ضفحة. ول باأ�ص اأن يتلفظ به، واأن يتتبع اأعمالهم،   −
وحركات اأيديهم، وطريقة كتابتهم، ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�ضحيح والتوجيه، كلما دعت 

ال�رشورة.

التدرب

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :  −
ذكر األفاظ تت�ضمن حرف الكاف.  o

كتابة حرف الكاف معزول يف اأول الكلمة ويف اآخرها ويف و�ضطها.  o
 - الكتابي  وبالف�ضاء  احلرف  بحجم  اللتزام   - له  املخ�ض�ص  احليز  يف  احلرف  ر�ضم  الكتابة:  بقواعد  اللتزام   o

احرتام عدد الأ�ضطر - قابلية قراءة ما كتب - تنقل اليد، وطريقة الإم�ضاك بالقلم.

تقومي

وتعزيز

التعلم

ثم  املهنية،  حياتهم  يف  الوظيفية  وقيمته  احل�ضاب  باأهمية  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  بتذكري  در�ضه  املكون)ة(  ي�ضتهل    −
ي�ضتف�رش عمن يعرف الأعداد ويح�ضن اإجناز العمليات احل�ضابية كتابة، وعمن يعرف ذلك �ضفهيا.

التمهيد

يقرتح املكون)ة( على زوج من اأفراد اجلماعة ت�ضخي�ص حوار ي�ضتعمالن فيه ا�ضم ال�ضتفهام )كم(، مثل: كم من ولد   −
عندك؟ كم ق�ضبة ا�ضتعملت لل�ضيد؟ �رشيطة عدم جتاور العدد: )5(. 

ي�ضتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة، عن طريق احلوار املوجه، اإىل مالحظة �ضويرات اأدوات ال�ضيد الواردة يف الكتاب،   −
والعدد املقابل لكل منها، ثم يكلفهم بح�ضاب عدد ال�ضويرات يف كل حالة، وحتديد العدد املنا�ضب لها.

املالحظة

اأ�ستعمل الأعداد كفايات قرائية : احل�ساب

حرف الكاف كفايات قرائية
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الهواتف  املق�ضات، وعدد  املوايل، وح�ضاب عدد  الن�ضاط  ال�ضويرات يف  اجلماعة مبالحظة  اأفراد  املكون)ة(  يكلف   −
الثابتة، وعدد اأقالم احلرب، ثم بتحديد العدد املنا�ضب.

يدعو املكون)ة( خماطبيه مرة اأخرى اإىل مالحظة الأعداد من 1 اإىل 5، وكتابتها على التوايل، حماكني النموذج املقرتح.  −
التدريب

يقوم املكون)ة( جهود امل�ضتفيد)ة( تبعا ملا ياأتي :

– عدد  اليد  اأ�ضابع  – عدد  اأقالم  – ب�ضعة  النا�ص  من  له: جمموعة  يعينها  لأ�ضياء  املنا�ضب  العدد  عليه حتديد  يقرتح   −
الركعات يف �ضالة من ال�ضلوات... �رشيطة عدم جتاوز خم�ضة عنا�رش اأو وحدات.

يراعى يف تقومي الن�ضاط مدى التمكن من حتديد العدد املنا�ضب.  −

تقومي

وتعزيز

 التعلم

ا�ستعمال ال�سمائر كفايات توا�سلية : التعبري

الدالة  ال�ضمائر  ا�ضتعمال  ال�ضابقة بخ�ضو�ص  امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين  بت�ضخي�ص مكت�ضبات  ميهد املكون)ة( لدر�ضه   −
على املفرد املتكلم والغائب والغائبة، وذلك عن طريق لعب اأدوار، اأو عن طريق تقدمي امل�ضتفيد اأو امل�ضتفيدة نف�ضه)ها( 

وزميله)ها( اإىل باقي اأفراد جماعة الق�ضم.

التمهيد

وحتديد  واأحتاور''،  ''اأ�ضمع  لن�ضاط  امل�ضاحبة  ال�ضورة  مالحظة  اإىل  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  عناية  املكون)ة(  يوجه   −
مو�ضوع احلوار بني البحار الذي يتحدث بل�ضان جماعة من البحارة، وبني املوظف الذي يحاوره، مع الرتكيز على 

ال�ضمريين املروجني يف احلوار: نحن - اأنتم.

''اأ�ضمع واأ�ضتعمل''،  لن�ضاط  امل�ضاحبة  الر�ضوم  اإىل مالحظة كل ر�ضم من  بامل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين  املكون)ة(  يتدرج   −
وحتديد موقع ال�ضخ�ص الذي ي�ضري، وموقع من ي�ضري اإليهم وعددهم. 

املالحظة 

يدعو املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل ال�ضتماع جيدا اإىل قراءته لل�ضمري املنف�ضل املعرب عن كل ر�ضم، ويحبذ   −
جمليا  بال�ضمائر  التلفظ  على  يركز  واأن  املجموعة،  من  متطوعني  م�ضتفيدين  مبعية  ذلك  ي�ضخ�ص  اأن  املرحلة  هذه  يف 

خمارج حروفها، وم�ضتعمال �ضبابته عند الإ�ضارة اإىل املخاطب الدال على املثنى املوؤنث )اأنتما(، اأو على جمع الذكور 

اإىل  اأو  املذكر )هما(،  املثنى  الدال على  الغائب  اإىل  الإ�ضارة  اإبهامه عند  )اأننت(، وم�ضتعمال  الإناث  اأو جمع  )اأنتم(، 

الغائب الدال على جمع الذكور )هم( اأو جمع الإناث )هن(.

ال�سماع

اأو يتفق ب�ضاأنه مع جماعة الق�ضم اأو مع املعنيني  اأفراد من اجلماعة ت�ضخي�ص دور يحدده لهم  يقرتح املكون)ة( على   −
بالأمر، وي�ضرتط عليهم يف اأثناء الت�ضخي�ص ا�ضتعمال ال�ضمائر املروجة من قبل: اأنتما – هما – اأنتم – اأننت – هم – 

هن..  

املعربة  اإىل قراءته للجمل  ال�ضفحة، والإ�ضغاء جيدا  اأ�ضفل  الر�ضوم  اإىل مالحظة  اأفراد اجلماعة  باقي  يدعو املكون)ة(   −
عنها، مركزا على اإبراز ال�ضمري امل�ضتهدف، والإ�ضارة الدالة عليه. 

ميكن اقرتاح عبارات م�ضابهة تت�ضمن اأحد ال�ضمائر املدرو�ضة.  −
اإىل  هو  ويعمد  عنها،  املعربة  وال�ضمائر  الإ�ضارات  وتتبع  امل�ضهد،  مالحظة  اإىل  اجلماعة  اأفراد  باقي  املكون)ة(  يدعو   −

ت�ضجيل مالحظاته ليقدمها لهما يف نهاية العر�ص.

التدرب

−  يركز املكون)ة( يف تقومي جهود امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على:
التمييز بني ال�ضمائر املروجة تبعا ملا ت�ضري اأو تدل عليه.  o

ا�ضتعمال ال�ضمائر الدالة على املثنى واجلمع يف اخلطاب والغيبة.  o

تقومي

وتعزيز

التعلم
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يبداأ املكون)ة( در�ضه بتذكري امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين باحلرف الذي مت تعرفه �ضابقا )الكاف(، ويدعوهم اإىل البحث   −
تتبع طريقة ر�ضمه �ضواء يف و�ضط  اإىل  اإىل احلرف اجلديد )الباء( مثريا اهتمامهم  عن كلمات تت�ضمنه، ثم يتدرج بهم 

الكلمة اأو يف اأولها اأو يف اآخرها.

التمهيد

يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة )املغرب بلد البحر( قراءة متاأنية يراعي فيها خمارج احلروف، وبخا�ضة حرف الباء. ول   −
باأ�ص هنا من اأن يحدد الذين لهم معرفة م�ضبقة بهذا احلرف.   

ترديدها  اإىل  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  ويدعو  حدة،  على  النواة  اجلملة  كلمات  من  كلمة  بكل  املكون)ة(  يتلفظ   −
جماعيا، ثم فرديا، بحيث يقت�رش على بع�ص العنا�رش فقط.

ي�ضتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة حرف الباء املكتوب  −
 بلون اأحمر يف كل كلمة، ثم ب�ضكل معزول حتتها.

يحر�ص املكون)ة(، يف هذا ال�ضدد، على التلفظ به م�ضموما اأو مفتوحا �ضواء يف اآخر الكلمة )ُب(، اأو يف اأولها )بَـ(،   −
ـ(، ويف كل مرة يردد معه امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات جماعيا وفرديا.

َ
اأو يف و�ضطها )ـب

املالحظة

والتلفظ

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :

ي�ضاعد املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على متييز حرف الباء �ضمعيا وب�رشيا، فيدعوهم اإىل مالحظة ال�ضور الأربع   −
اأحمر،  بلون  املكتوب  الباء  التلفظ بحرف  مركزا على  منها،  الدالة على كل  الكلمة  يقراأ عليهم  ثم  ال�ضفحة،  اأ�ضفل 

وحتديد موقعه داخل الكلمات، ثم التلفظ به معزول عن الكلمة تبعا ملا هو مثبت اأمام كل منها. 

ي�ضتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة �ضل�ضلة احلروف، ويدعوهم اإىل متييز حرف الباء ب�رشيا �ضمن جمموعة   −
من احلروف الأخرى امل�ضابهة له.  

الباخرة  �ضورة  مالحظة  اإىل  املكون)ة(  يدعوهم  وب�رشيا،  �ضمعيا  الباء  حرف  متييز  على  خماطبيه  قدرة  من  وللتاأكد   −
ومكوناتها، والإن�ضات اإىل قراءته للكلمات املعزولة املقرتحة )بخار - بحر - ركاب - باخرة(، ثم اإىل تلفظه بكل 

كلمة على حدة، فيتلفظون بدورهم بالكلمة عينها، وكذا بحرف الباء املثبت اأ�ضفلها.

التمييز

ال�سمعي

والب�رشي

به  يتلفظ  اأن  باأ�ص  )باب(، ول  ال�ضفحة، وكذا كلمة  اأ�ضفل  الباء  كتابة حرف  اإىل  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضتدرج   −
واأن  املطلوب،  للحيز  احرتامهم  ومدى  كتابتهم،  وطريقة  اأيديهم،  وحركات  اأعمالهم،  يتتبع  واأن  املعنية،  وبالكلمة 

يتدخل للت�ضحيح والتوجيه كلما دعت ال�رشورة. 

التدرب

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :  −
ذكر األفاظ تت�ضمن حرف الباء.  o

كتابة حرف الباء معزول يف اأول الكلمة ويف اآخرها ويف و�ضطها.  o
 - الكتابي  وبالف�ضاء  احلرف  بحجم  اللتزام   - له  املخ�ض�ص  احليز  يف  احلرف  ر�ضم  الكتابة:  بقواعد  اللتزام   o

احرتام عدد الأ�ضطر - قابلية قراءة ما كتب - تنقل اليد، وطريقة الإم�ضاك بالقلم. 

تقومي

وتعزيز

التعلم

الر�سيد :

يحر�ش املكون)ة( يف هذا الن�ساط على مراجعة ما مت تداوله وترويجه يف ح�ستي التحاور والتوا�سل والتعبري مركزا على ما ياأتي:

•  الأفعال املتعلقة بكيفية التعلم: اأكتب – اأقراأ – اأتلو - اأح�سب...
•  ال�سمائر امل�ستعملة يف التعبري والدالة على املتكلم واملخاطب والغائب �سواء يف املفرد اأو املثنى اأو اجلمع، وتبعا للتذكري اأو التاأنيث.

•  الكلمات التي تت�سمن احلروف املروجة: امليم والكاف والباء.
•  الأعداد من 1 اإىل 5.

حرف الباء كفايات قرائية
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تقومي التعلمات املكت�سبة يف املقطعالتقومي

يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( مبا ياأتي:

−  مالحظة كل ر�ضم على حدة، وحتديد العنا�رش البارزة.
−  يتلفظ املكون)ة( بال�ضمري واحدا بعد الآخر، ويطالب امل�ضتفيد)ة( بو�ضل كل �ضمري �ضمعه بالر�ضم الذي 

      ينا�ضبه.

−  ل يتلفظ املكون)ة( بال�ضمري املوايل حتى يتاأكد باأن امل�ضتفيد)ة( قد اأجنز املطلوب.
يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�ضتفيد)ة( على اختيار الر�ضم املنا�ضب تبعا لل�ضمري املتلفظ به، واإظهار ال�ضتفادة مما مت 

التنبيه اإليه للتمييز بني اخلطاب والغيبة.

اأ�سمع، 

واأ�سل مبا

 ينا�سب

يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( مبا ياأتي:

مالحظة ال�ضور الثالث.  −
التلفظ بالكلمة املعربة عن كل �ضورة.  −

متييز احلرف املطلوب بني جمموعة من احلروف.  −

اأعني نوع 

احلرف

يراعي املكون)ة( يف تقومي الن�ضاط مدى قدرة امل�ضتفيد)ة( على:

ر�ضم احلرف يف احليز املخ�ض�ص له.  −
اللتزام بحجم احلرف وبالف�ضاء الكتابي.   −

احرتام عدد الأ�ضطر.  −
قابلية قراءة ما كتب.   −

تنقل اليد، وطريقة الإم�ضاك بالقلم.  −

اأكتب

يدعو املكون)ة( اإىل مالحظة كل مكعب على حدة.  −
ح�ضاب عدد النقط يف كل مكعب.  −

و�ضل املكعب بالعدد املنا�ضب يف الأ�ضفل.  −
اأ�سل بخط

الفاحتة،  امل�ضتهدفات وامل�ضتهدفني من حفظ الآيات املحددة من  لتقومي مدى متكن  يخ�ض�ص املكون)ة( وقتا   −
وا�ضتظهارها.

يتم ذلك ب�ضكل فردي.  −
اأ�ستظهر
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املقطع الثالث الوحدة الأوىل

اأهداف املقطع : يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة مما ياأتي :

 تقدمي معلومات �ضخ�ضية تتعلق بتعلم املراأة ومبيثاق الق�ضم.

•  التمييز بني التاء والهاء والهمزة �ضمعيا وب�رشيا.

•  ا�ضتعمال التاء والهاء والهمزة يف كلمات.

•  كتابة التاء والهاء والهمزة منعزلة ويف كلمات. 

•  حفظ ال�ضاهد القراآين.

•  ترتيب اأركان الإ�ضالم.

•  ا�ضتعمال الأعداد يف املحيط املهني.

•  ا�ضتعمال ال�ضمائر املت�ضلة.

التمر�ص بقواعد العمل اجلماعي داخل الق�ضم.  •

املقطع الثالثالن�ساط

ملاذا نعلم املراأة ؟كفايات توا�سلية 

حرف التاءكفايات قرائية 

اأركان الإ�سالمقيم وف�سائل

ميثاق الق�سمكفايات توا�سلية

حرف الهاءكفايات قرائية

اأ�ستعمل الأعدادكفايات قرائية: احل�ساب

اأ�ستعمل ال�سمائركفايات توا�سلية: التعبري

حرف الهمزةكفايات قرائية

قواعد �سحة املراأة + مراجعة الر�سيد كفايات حياتية اأو مهنية + ر�سيد

تقومي ودعم مرحليالتقومي
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ملاذا نعلم املراأة ؟كفايات توا�سلية

−  يفتح املكون)ة(، يف بداية احل�ضة، حوارا مع امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين حول اأهمية التعلم، وحول كيفية ح�ضوله، �ضواء 
بالن�ضبة للذكر اأو لالأنثى، مذكرا مبا تعرفوه يف الدرو�ص ال�ضابقة.

التمهيد

املركبة، وحتديد  ال�ضورة  اإىل مالحظة  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  انتباه  املكون)ة(  يثري   −
العلم،  التي تطلب  املراأة  مكوناتها، والدللت امل�ضتخل�ضة منها، مركزا على عن�رش 

وت�ضعى اإىل حت�ضيله. 

املالحظة

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

الواقع،  من  م�ضتوحاة  امراأة  حالة  درا�ضة  اإىل  موجه  حوار  طريق  عن  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  املكون)ة(  ي�ضتدرج   −
وي�ضوغها ب�ضكل دقيق، وذلك مثل: فاطمة فتاة تعمل يف قطاع ال�ضيد، وتريد اأن تنخرط يف برنامج حمو الأمية، واأن 

حت�ضل على قر�ص لإجناز م�رشوع �ضخ�ضي.

اإىل جمموعات �ضغرى، ثم يعني م�ضريا لكل منها، ويكلفها مبناق�ضة حالة  يوزع املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين   −
فاطمة، واإيجاد حل منا�ضب، وال�ضتفادة منه وتعميمه قدر الإمكان.

بعد التحاور واملناق�ضة والتداول، تعر�ص املجموعات اقرتاحاتها �ضفهيا، ويتم اختيار اأف�ضلها.   −
ي�ضمعهم  ثم  ب�ضفة خا�ضة،  وفاطمة  ب�ضفة عامة،  املراأة  تعلم  العربة من  اأفراد اجلماعة ل�ضتخال�ص  املكون)ة(  يدعو   −

اجلملة الآتية: )تكتب الفتاة فاطمة ر�ضالة(، مركزا على اإبراز التلفظ بحرف التاء، ومتييزه.   

التحاور

−  يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :
القدرة على التحاور واإبداء الراأي.  o

النخراط يف العمل اجلماعي.  o
اللتزام بقواعد العمل داخل اجلماعة.  o

تعداد بع�ص الأ�ضباب الكامنة وراء تعلم املراأة.  o

تقويـم

وتعزيز

 التعلم

''الفتاة فاطمة تكتب ر�ضالة''، ويطالبهم بذكر  النواة:  امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين باجلملة  بتذكري  يفتتح املكون)ة( در�ضه    −
كلمات تت�ضمن حرف التاء �ضواء يف و�ضط الكلمة اأو يف اأولها اأو يف اآخرها.

التمهيد

−  يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة التي مت حتويرها )تكتب الفتاة ر�ضالة( قراءة متاأنية يراعي فيها خمارج احلروف، وبخا�ضة 
حرف التاء. 

ترديدها  اإىل  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  ويدعو  حدة،  على  النواة  اجلملة  كلمات  من  كلمة  بكل  املكون)ة(  يتلفظ   −
جماعيا، ثم فرديا، بحيث يقت�رش على بع�ص العنا�رش فقط.

التاء  حرف  مالحظة  اإىل  اجلماعة  باأفراد  املكون)ة(  يتدرج    −
املكتوب بلون اأحمر يف كل كلمة، ثم ب�ضكل معزول حتتها. 

−  يحر�ص يف هذا ال�ضدد على التلفظ به مفتوحا اأو م�ضموما اأو منونا، �ضواء يف اأول الكلمة )تَـ(، اأو يف و�ضطها )ـتُـ ـتَـ(، 
اأو يف اآخرها، و�ضواء كان مت�ضال بالكلمة )ـًة(، اأو غري مت�ضل بها )ُة( ويف كل مرة يردد معه امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات 

جماعيا وفرديا.

املالحظة

حرف التاء كفايات قرائية
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يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :

ال�ضور  مالحظة  اإىل  فيدعوهم  وب�رشيا،  �ضمعيا  التاء  حرف  متييز  على  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  املكون)ة(  ي�ضاعد    −
بلون  املكتوب  التاء  بحرف  التلفظ  على  مركزا  منها،  الدالة على كل  الكلمة  عليهم  يقراأ  ثم  ال�ضفحة،  اأ�ضفل  الثالث 

اأحمر، مت�ضال بالكلمة ومعزول عنها، وعلى حتديد موقعه داخل الكلمات.

التاء ب�رشيا  اإىل متييز حرف  اإىل مالحظة احلروف التي ي�ضيدها ال�ضياد، ويدعوهم  اأفراد اجلماعة  −  ي�ضتدرج املكون)ة( 
�ضمن جمموعة من احلروف الأخرى.  

بكل  تلفظه  اإىل  ال�ضتماع  اإىل  املكون)ة(  يدعوهم  وب�رشيا،  �ضمعيا  التاء  حرف  متييز  على  خماطبيه  قدرة  من  وللتاأكد    −
كلمة من الكلمات الأربع املقابلة لل�ضور )تُن - �َضـَمكٌة - بَاِخرٌة - ُحوٌت(، كل كلمة على حدة، فيتلفظون بدورهم 

بالكلمة عينها، وكذا بحرف التاء املثبت معزول حتتها.

التمييز 

ال�سمعي

 والب�رشي

ي�ضتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل كتابة حرف التاء يف احليز املخ�ض�ص له اأ�ضفل ال�ضفحة، وكذا الكلمات الثالث   −
)بنت – مكة – فتاة(، ول باأ�ص اأن يتلفظ به وبالكلمة املعنية، واأن يتتبع اأعمالهم، وحركات اأيديهم، وطريقة كتابتهم، 

ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�ضحيح والتوجيه، كلما دعت ال�رشورة. 

التدرب

−  يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :
ذكر األفاظ تت�ضمن حرف امليم.  o

كتابة حرف امليم معزول يف اأول الكلمة ويف اآخرها ويف و�ضطها.  o
كتابة كلمات تت�ضمن حرف امليم.  o

 - الكتابي  وبالف�ضاء  احلرف  بحجم  اللتزام   - له  املخ�ض�ص  احليز  يف  احلرف  ر�ضم  الكتابة:  بقواعد  اللتزام   o
احرتام عدد الأ�ضطر - قابلية قراءة ما كتب - تنقل اليد، وطريقة الإم�ضاك بالقلم.

تقومي

وتعزيز

 التعلم

ما  ي�ضتف�رشهم حول  ثم  الإخال�ص،  �ضورة  من  امل�ضتخل�ضة  تعاىل  اهلل  بحوار حول �ضفات  لدر�ضه  املكون)ة(  يقدم   −
يعرفونه بخ�ضو�ص اأركان الإ�ضالم وقواعده الأ�ضا�ضية، ويدعوهم اإىل تعرفها انطالقا من الأن�ضطة املقرتحة. 

التمهيد

ال�ضهادتان -  الإ�ضالم من خاللها:  اأركان  ال�ضور، وحتديد  اإىل مالحظة  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  املكون)ة(  يدعو   −
ال�ضالة - ال�ضيام - الزكاة - احلج.

يفتح املكون)ة( حوارا حول ما يعرفونه بخ�ضو�ص كل ركن، ويثمن اأو ي�ضحح تدخالتهم.  −
واأقيموا  تعاىل:  كقوله  بذلك،  متعلقة  �ضواهد  ذكر  على  وي�ضجعهم  ال�ضكل،  بهذا  ترتيبها  حول  جماعيا  يناق�ضهم   −

ال�ضالة واآتوا الزكاة، اأو ي�ضاعدهم بتقدمي احلديث ال�رشيف الآتي:

عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنه قال: �ضمعت ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم يقول: )بني الإ�ضالم على خم�ص؛ �ضهادة اأن 

ل اإله اإل اهلل واأن حممدا ر�ضول اهلل، واإقام ال�ضالة، واإيتاء الزكاة، وحج البيت، و�ضوم رم�ضان( متفق عليه. 

املالحظة

يقوم املكون)ة( الأداء تبعا ملا ياأتي :

تعداد اأركان الإ�ضالم اخلم�ضة.  o
ترتيبها تبعا ملا جاء يف ال�ضور واحلديث ال�رشيف.  o

ال�رشح

املو�سوع : اأركان الإ�سالم قيم وف�سائل
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ميثاق الق�سمكفايات توا�سلية

يفتح املكون)ة(، يف بداية احل�ضة، حوارا مع امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين حول بع�ص ال�ضلوكات اأو الأعمال التي تعيق   −
اأ�ضول  يكر�ص  ميثاق  على  التفاق  اإىل �رشورة  ويدعوهم  دميقراطي،  غري  �ضلوك  على  تدل  اأو  الق�ضم،  داخل  العمل 

املمار�ضة الدميقراطية وقواعد احرتام احلقوق، وميكن من العمل يف اأجواء مالئمة...

التمهيد

مكوناتها،  وحتديد  ال�ضورة،  مالحظة  اإىل  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  انتباه  املكون)ة(  يثري   −
وربطها مبو�ضوع الدر�ص الذي هو: كيف نتفق على ميثاق الق�ضم؟ ول باأ�ص من اأن يعمد اإىل 

قراءة الكلمات والعبارات ال�ضادرة عن اأفراد املجموعة.

املالحظة

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :   −
احرتامها  الواجب  القواعد  من�ضقا لكل جمموعة لقرتاح  ويعني  ت�ضكيل جمموعات،  الق�ضم  اأفراد جماعة  من  يطلب   −

داخل الق�ضم. 

وباقي  اأفرادها  بني  فيما  للتعامل  قواعد  باقرتاح  جمموعة  كل  فتقوم  بحرية،  الآراء  اإبداء  على  املجموعات  ي�ضجع   −
امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات.   

يدّون مقرتحات كل جمموعة على ال�ضبورة، فتناق�ص جماعيا، ثم ت�ضاغ القواعد، ويتم التوافق عليها، واللتزام بها.   −
به  يقوم  ما  غرار  على  الق�ضم  حائط  على  ويل�ضقها  بارز،  بخط  احلجم  كبرية  ورقة  يف  واللتزامات  القواعد  يكتب   −

ال�ضخ�ص املاثل يف ال�ضورة اأ�ضفل ال�ضفحة.

التحاور

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :

القدرة على املالحظة والتحاور واإبداء الراأي.  o
اللتزام بقواعد العمل داخل اجلماعة.  o

التذكري ببع�ص قواعد العمل داخل الق�ضم.  o

تقويـم

وتعزيز

 التعلم

−  ي�ضتهل املكون)ة( در�ضه بتذكري امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين باحلرف ال�ضابق، ويطالبهم بذكر كلمات تت�ضمن حرف التاء، 
     اأو بجمل يتعلق م�ضمونها مبيثاق الق�ضم.

التمهيد

−  يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة: )نهتم بالدر�ص يف هدوء وانتباه( قراءة متاأنية يراعي فيها خمارج احلروف، وبخا�ضة 
      حرف الهاء. 

−   يتلفظ املكون)ة( ببع�ص كلمات اجلملة النواة على حدة، ويدعو امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل ترديدها جماعيا ثم 
       فرديا، بحيث يقت�رش على بع�ص العنا�رش فقط.

−   ي�ضتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة حرف الهاء املكتوب 
      بلون اأحمر يف كل كلمة، ثم ب�ضكل معزول حتتها. 

ـ(، اأو يف اأولها  −   يحر�ص يف هذا ال�ضدد على التلفظ به �ضواء �ضاكنا اأو م�ضموما اأو منونا، و�ضواء يف و�ضط الكلمة )ـهنْ
      )ُهـ(، اأو يف اآخرها )ٍه( ويف كل مرة يردد معه امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات جماعيا وفرديا.

املالحظة

 والتلفظ

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :

−  ي�ضاعد امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على متييز حرف الهاء �ضمعيا وب�رشيا، فيدعوهم اإىل مالحظة ال�ضور الأربع اأ�ضفل
التمييز

 ال�سمعي 

حرف الهاء كفايات قرائية
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ال�ضفحة، ثم يقراأ عليهم الكلمة الدالة على كل منها، مركزا على التلفظ بحرف الهاء املكتوب بلون اأحمر، مت�ضال بالكلمة 

ومعزول عنها، وعلى حتديد موقعه داخل الكلمات.

−  ي�ضتدرج اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة لوحة احلروف، ويدعوهم اإىل التمييز ب�رشيا بني حرف التاء وحرف الهاء وحرف 
اآخر دخيل.  

−   وللتاأكد من قدرة خماطبيه على متييز حرف الهاء �ضمعيا وب�رشيا، يدعوهم املكون)ة( اإىل ال�ضتماع لتلفظه بكل كلمة 
من الكلمات الثالث املقابلة لل�ضور )نهر - منبه- هالل(، كل كلمة على حدة، فيتلفظون بدورهم بالكلمة عينها، 

وكذا بحرف الهاء املثبت معزول حتتها، �ضواء بح�ضب حركته يف الكلمة اأو بح�ضب حركات اأخرى يراها املكون)ة( 

�رشورية.

والب�رشي

−   يدعو املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل كتابة حرف الهاء يف احليز املخ�ض�ص له اأ�ضفل ال�ضفحة، وكذا الكلمات الثالث 
وطريقة  اأيديهم،  وحركات  اأعمالهم،  يتتبع  واأن  املعنية،  وبالكلمة  به  يتلفظ  اأن  باأ�ص  ول  انتبه(،   – مياه   – )هدهد 

كتابتهم، ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�ضحيح والتوجيه، كلما دعت ال�رشورة.

التدرب

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :  −
ذكر األفاظ تت�ضمن حرف الهاء.  o

كتابة حرف الهاء معزول يف اأول الكلمة ويف اآخرها ويف و�ضطها.  o
كتابة كلمات تت�ضمن حرف الهاء يف اأولها ويف اآخرها ويف و�ضطها.   o

اللتزام بقواعد الكتابة املحددة يف الدرو�ص ال�ضابق.   o

تقومي

وتعزيز

التعلم 

5، ثم ي�ضتف�رش عمن يعرف  1 اإىل  امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين بالأعداد من  ينطلق املكون)ة( يف هذه احل�ضة من تذكري   −
الأعداد املوالية ويح�ضن ا�ضتعمالها وكتابتها، وعمن يعرف ذلك �ضفهيا.

التمهيد

الأ�ضماك  من  متنوعة  اأ�ضناف  �ضويرات  مالحظة  اإىل  املوجه،  احلوار  طريق  عن  اجلماعة،  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضتدرج   −
الواردة يف الكتاب، والعدد املقابل لكل �ضنف منها، ثم يكلفهم بح�ضاب عدد ما باعه ال�ضياد يف كل حالة، وحتديد 

الرقم املنا�ضب.

املالحظة

الأ�ضكال  عدد  وح�ضاب  املوايل،  الن�ضاط  يف  ال�ضويرات  من  جمموعة  كل  مبالحظة  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  يكلف   −
املت�ضابهة، ثم حتديد العدد املنا�ضب يف كل حالة على حدة.

يدعو املكون)ة( اأفراد جماعة الق�ضم، مرة اأخرى، اإىل مالحظة الأعداد من 6 اإىل 10، وكتابتها على التوايل يف احليز   −
املحدد، حماكني النموذج املقرتح. 

التدريب

يقوم املكون)ة( جهود امل�ضتفيد)ة( تبعا ملا ياأتي :

حتديد العدد املنا�ضب لأ�ضياء من 6 اإىل 10.   −
كتابة الأعداد من 6 اإىل 10.  −

تقومي

وتعزيز

التعلم 

اأ�ستعمل الأعداد كفايات قرائية : احل�ساب
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اأ�ستعمل ال�سمائر كفايات توا�سلية : التعبري

ال�ضابقتني )التاء والهاء(، ثم  امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين باحلرفني املروجني يف احل�ضتني  يفتتح املكون)ة( در�ضه بتذكري    −
يطالبهم بذكر كلمات تت�ضمن كل حرف منهما �ضواء يف و�ضط الكلمة اأو يف اأولها اأو يف اآخرها، ويثري انتباههم اإىل تعرف 

الفرق بني الهمزة والألف.

التمهيد

−  يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة )اإناء املاء اأنيق( قراءة متاأنية يراعي فيها خمارج احلروف، وبخا�ضة حرف الهمزة. وميكن 
للمكون اأن مييز بني الألف املمدودة )اآ( وهمزة الو�ضل )الـ( وهمزة القطع )اإ ء( اإذا لحظ خلطا بينها لدى خماطبيه. 

ويف هذه احلالة عليه اأن يعدل عنوان الدر�ص لي�ضبح: حرفا الهمزة والألف.  

ترديدها  اإىل  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  ويدعو  حدة،  على  النواة  اجلملة  كلمات  من  كلمة  بكل  املكون)ة(  يتلفظ    −
جماعيا ثم ب�ضكل فردي، بحيث يقت�رش على بع�ص العنا�رش فقط.

−   ي�ضتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة حرف الهمزة 
املكتوب بلون اأحمر يف كل كلمة، ثم ب�ضكل معزول حتتها.

−  يحر�ص يف هذا ال�ضدد على متييز التلفظ به �ضواء يف اأول الكلمة، اأو يف و�ضطها، اأو يف اآخرها، و�ضواء اأكان مك�ضورا 
)اإِ ( اأم م�ضموما )ُء( اأم مفتوحا )اأَ(، ويف كل مرة يردد معه امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات جماعيا وفرديا.

املالحظة

 والتلفظ

ر املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين بال�ضمائر املنف�ضلة التي تعرفوها يف الدر�ص ال�ضابق، ويطلب منهم ا�ضتعمال  يذكِّ  −
بع�ضها يف جمل مفيدة تتعلق باأهمية تعلم املراأة والرجل.

التمهيد

وحتديد  ال�ضفحة،  اأول  يف  للن�ضاط  امل�ضاحبة  ال�ضور  مالحظة  اإىل  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  عناية  املكون)ة(  يوجه   −
مكوناتها وموقع ال�ضخ�ص الذي ي�ضري اأو يتكلم. 

املالحظة 

ي�ضتدرج  املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل ال�ضتماع جيدا اإىل قراءته للعبارة ال�ضادرة عن ال�ضخ�ص املتكلم يف   −
كل �ضورة، مركزا على متييز النطق بال�ضمائر املت�ضلة، وم�ضتعمال �ضبابته عند الإ�ضارة اإىل املخاطب الدال على املفرد 

املوؤنث )ِكـ(، اأو على املفرد املذكر )َكـ(، وم�ضتعمال اإبهامه عند الإ�ضارة اإىل الغائب الدال على املثنى املذكر )هما(. 

ال�سماع

مع  اأو  الق�ضم  جماعة  مع  ب�ضاأنها  يتفق  اأو  لهم  يحددها  اأدوار  ت�ضخي�ص  اجلماعة  من  اأفراد  على  املكون)ة(  يقرتح   −
ياء  اأخرى، مثل:  اأو �ضمائر  قبل،  املروجة من  ال�ضمائر  ا�ضتعمال  الت�ضخي�ص  اأثاء  بالأمر، وي�ضرتط عليهم يف  املعنيني 

املتكلم، وهاء الغائبة..  

يدعو املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة الر�ضوم اأ�ضفل ال�ضفحة، والإن�ضات جيدا اإىل قراءته للكلمات املو�ضولة   −
ُه  – ها(، مركزا على النطق بال�ضمري، واإبراز الإ�ضارة الدالة عليه.  بال�ضمائر املت�ضلة )ي – َكـ – ِكـ –ـ 

ميكن اقرتاح عبارات م�ضابهة تت�ضمن اأحد ال�ضمائر املدرو�ضة، اأو ت�ضخي�ص اأدوار.  −

التدرب

−  يركز املكون)ة( يف تقومي جهود امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على:
التمييز بني ال�ضمائر املت�ضلة املروجة تبعا ملا ت�ضري اأو تدل عليه.  o

ا�ضتعمال ال�ضمائر املت�ضلة الدالة على املتكلم واملخاطب والغائب اإفرادا وتذكريا وتاأنيثا.  o

تقومي

وتعزيز

التعلم

حرف الهمزة كفايات قرائية
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يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :

ال�ضور  مالحظة  اإىل  فيدعوهم  وب�رشيا،  �ضمعيا  الهمزة  حرف  متييز  على  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  املكون)ة(  ي�ضاعد    −
الأربع اأ�ضفل ال�ضفحة، ثم يقراأ عليهم الكلمة الدالة على كل منها )اأخطبوط - كاأ�ص - اإناء - ميناء(، مركزا على التلفظ 

بحرف الهمزة املكتوب بلون اأحمر، وحتديد موقعه داخل الكلمات، ثم التلفظ به معزول عن الكلمة تبعا ملا هو مثبت 

اأمام كل كلمة. )ميكن هنا اأي�ضا الإ�ضارة اإىل الألف(.

−  ي�ضتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة لوحة احلروف، ويدعوهم اإىل متييز حرف الهمزة ب�رشيا �ضمن جمموعة 
من احلروف الأخرى.  

قراءته  اإىل  الإن�ضات  اإىل  املكون)ة(  يدعوهم  وب�رشيا  �ضمعيا  الهمزة  حرف  متييز  على  خماطبيه  قدرة  من  وللتاأكد    −
للكلمات املقرتحة )فاأ�ص– حذاء – اأ�ضعة ال�ضم�ص(، ثم اإىل تلفظ كل كلمة على حدة، وو�ضل حرف الهمزة املعزول 

وكذا حرف الألف بها بعد اأن يتلفظوا بدورهم بالكلمة، وبحرف الهمزة املعزول املثبت اأ�ضفلها، وكذا باملد بالألف. 

التمييز

 ال�سمعي

والب�رشي 

اأب   - )باب  الثالث  الكلمات  وكذا  ال�ضفحة،  اأ�ضفل  الهمزة  حرف  كتابة  اإىل  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضتدرج    −
ومدى  كتابتهم،  وطريقة  اأيديهم،  وحركات  اأعمالهم،  يتتبع  واأن  املعنية،  وبالكلمة  به  يتلفظ  اأن  باأ�ص  ول  اإناء(،   -

احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�ضحيح والتوجيه كلما دعت ال�رشورة. 

التدرب

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :  −
ذكر األفاظ تت�ضمن حرف الهمزة.  o

كتابة حريف الهمزة والألف معزولني.  o
كتابة كلمات تت�ضمن حريف الهمزة والألف.  o

اللتزام بقواعد الكتابة.   o

تقومي

وتعزيز

التعلم

الر�سيد :

يحر�ش املكون)ة( يف هذا الن�ساط على مراجعة ما مت تداوله وترويجه يف ح�ستي التحاور والتوا�سل والتعبري مركزا على ما ياأتي:

– ت�سويت... – ميثاق  اتفاق  الق�سم:  املتعلق مبيثاق  التعبري  ر�سيد  	•
وتاأنيثا. اإفرادا وتذكريا  املتكلم واملخاطب والغائب  التعبري، والدالة على  امل�ستعملة يف  املت�سلة  ال�سمائر  	•

التاء والهاء والهمزة. املروجة:  تت�سمن احلروف  التي  الكلمات  	•
.10 6 اإىل  الأعداد من  	•

تقومي التعلمات املكت�سبة يف املقطعالتقومي

يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( مبا ياأتي:

مالحظة كل ر�ضم على حدة، وحتديد العنا�رش البارزة.  −
وتذكريا  اإفرادا  والغائب  واملخاطب  املتكلم  على  الدال  املت�ضل  بال�ضمري  مت�ضلة  )ابن(  بكلمة  املكون)ة(  يتلفظ   −

وتاأنيثا، ويطالب امل�ضتفيد)ة( بو�ضله بالر�ضم الذي ينا�ضبه.

−  ل يتلفظ املكون)ة( بالكلمة املوالية حتى يتاأكد باأن امل�ضتفيد)ة( قد اأجنز املطلوب.
يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�ضتفيد)ة( على اختيار الر�ضم املنا�ضب تبعا لل�ضمري املت�ضل. 

اأ�سل بخط
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يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( مبا ياأتي:

مالحظة ال�ضور الثالث.  −
التلفظ بالكلمة املعربة عن كل �ضورة.  −

متييز احلرف املطلوب بني جمموعة من احلروف املروجة يف املقطع.  −

اأعني نوع 

احلرف

يراعي املكون)ة( يف تقومي الن�ضاط مدى قدرة امل�ضتفيد)ة( على:

ر�ضم احلروف يف احليز املخ�ض�ص لها.  −
اللتزام بحجم احلرف وبالف�ضاء الكتابي.   −

احرتام عدد الأ�ضطر.  −
قابلية قراءة ما كتب.   −

تنقل اليد، وطريقة الإم�ضاك بالقلم.  −

اأكتب

يدعو املكون)ة( اإىل مالحظة كل عدد على حدة.  −
يتلفظ بالعدد املوايل.  −

يطالب بكتابة ذلك العدد وفق املطلوب.  −

اأكتب

العدد

املوايل

الفاحتة،  من  املحددة  الآيات  حفظ  من  وامل�ضتهدفني  امل�ضتهدفات  متكن  مدى  لتقومي  وقتا  املكون)ة(  يخ�ض�ص   −
وا�ضتظهارها.

يتم ذلك ب�ضكل فردي.  −
اأ�ستظهر

الن�ساط : تقومي ودعم 

الن�ساط امل�ستهدف: التوا�سل والتعبري

املهارات

 والكفايات 
طريقة اإجناز التقوميال�سوؤال املطروحاأداة  التقومي

�ضفهيالتعريف ب�ضخ�ص
ف 

ِّ
اأعر

�ضفهيا بنف�ضي

يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( بالتعريف بنف�ضه �ضفهيا، وتقدمي معلومات �ضخ�ضية 

عنه تتحدد يف ذكر ا�ضمه، والعمل الذي يزاوله، ومقر �ضكناه.

يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�ضتفيد)ة( على تقدمي املعلومة املطلوبة، والقدرة على 

التعبري عنها، واإظهار ال�ضتفادة مما مت ترويجه يف الق�ضم.

�ضفهيالوعي باأهمية التعلم

اأعرب �ضفهيا : 

ملاذا اأتعلم ؟

الفعل  امل�ضتفيد)ة( على املالحظة، وحتديد  يراعي املكون)ة( يف تقوميه مدى قدرة 

الذي يقوم به كل �ضخ�ص تعر�ضه ال�ضور، وا�ضتخال�ص ال�ضبب الذي دفعه للتعلم. 

امل�ضاريع  ت�ضنيف  يف  ذلك  ويغتنم  اأكرث،  اأو  وجيهني  �ضببني  على  املكون)ة(  يقت�رش 

اأو  جمموعات،  اإىل  توزيعهم  يف  اأو  الدعم،  يف  واعتمادها  للم�ضتفيدين،  ال�ضخ�ضية 

تكليفهم مبهام...

اإنتاج ملفوظ 

ب�ضيط:

ا�ضتخدام ال�ضمائر

اأ�ضتعمل ال�ضمائر�ضفهي

ال�ضور،  مالحظة  على  امل�ضتفيد)ة(  قدرة  مدى  على  تقوميه  يف  املكون)ة(  يركز 

ا�ضتعماله  ح�ضن  تثبت  جملة  واإنتاج  منها،  كل  لتعيني  املنا�ضب  ال�ضمري  واختيار 

لل�ضمري املنا�ضب. 

اأ�ضتعمل واأحتاور�ضفهي

يطلب املكون)ة( من امل�ضتفيد)ة( مالحظة الر�ضوم وما ي�ضار اإليه، وا�ضتعمال ال�ضمري 

املنا�ضب يف �ضياق جملة ب�ضيطة. ويراعي املكون)ة( هنا مدى متكن امل�ضتفيد)ة( من 

توظيف ال�ضمائر، ومدى قدرته على تقدمي معلومة، اأو اإنتاج جملة تعرف به اأو بغريه..
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الن�ساط امل�ستهدف: القراءة والكتابة

�ضفهيمتييز احلروف ب�رشيا 
اأعزل ب�رشيا احلروف  

من القائمة

مت  التي  للحروف  الب�رشي  التمييز  من  امل�ضتفيد)ة(  متكن  مدى  املكون)ة(  يراعي 

ترويجها يف املقطع، من خالل و�ضل احلرف مبا مياثله �ضمن جمموعة من احلروف 

بح�ضب  ر�ضمه  تغري  مهما  بنظريه  احلرف  و�ضل  وي�ضرتط  املدرو�ضة.  غري  الأخرى 

موقعه.  

متييز  احلروف داخل 

الكلمة 
�ضفهي

اأ�ضل الكلمة باحلرف 

الذي يوجد فيها

يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( مبالحظة احلروف املعزولة والكلمات، ومتييز الكلمة 

اأو  الواحد  باحلرف  الكلمة  و�ضل  وي�ضرتط  بها.  و�ضلها  خالل  من  عليها،  الدالة 

بحرفني ح�ضب ما متكنه املالحظة الب�رشية.

اإم�ضاك القلم

التخطيط بالقلم
اأخط بالقلمكتابي

يراعي املكون)ة( يف تقومي الفئة امل�ضتهدفة مدى التمكن من الإم�ضاك بالقلم، وعدم 

اخلروج عن النقط امل�ضكلة للخطوط املنعرجة واملكعبة، ومدى القدرة على احرتام 

احليز واحرتام املدة الزمنية املخ�ض�ضة للن�ضاط. يحدد املكون)ة( فرتة يراها مالئمة 

بح�ضب طبيعة الفئة التي يتعامل معها.

ر�ضم احلروف منعزلة 

ويف كلمات
اأكتبكتابي

املختلفة،  اأ�ضكاله  يف  معزول  للحرف  التجزيئية  املالحظة  على  الن�ضاط  هذا  يقوم 

احليز  ر�ضم احلرف يف  امل�ضتفيد)ة( على  قدرة  التقومي مدى  املكون)ة( يف  ويراعي 

املخ�ض�ص له، ومدى التزامه بالف�ضاء الكتابي، واحرتام عدد الأ�ضطر، وقابلية قراءة 

ما كتب، ف�ضال عن تنقل اليد، وطريقة الإم�ضاك بالقلم...

من  للكلمة  الكلية  املالحظة  على  امل�ضتفيد)ة(  قدرة  الكلمات  كتابة  يف  ويراعي 

التزامه  ومدى  للكلمة،  املخ�ض�ص  احليز  واحرتام  داخلها،  احلرف  ر�ضم  خالل 

عن  ف�ضال  كتب،  ما  قراءة  وقابلية  الأ�ضطر،  عدد  واحرتام  الكتابي،  بالف�ضاء 

ال�ضرت�ضال والت�ضـــل�ضل، وال�ضالمة من الأخطاء. وهنا اأي�ضا ن�ضتح�رش املدة الزمنة 

املخ�ض�ضة للتقومي.

الن�ساط امل�ستهدف: تقومي الرتبية الدينية

املهارات

 والكفايات 

اأداة

التقومي
طريقة اإجناز التقوميال�سوؤال املطروح

من  اآيات  حفظ 

القراآن الكرمي
اأ�ضتظهر �ضفهي

ل�ضورة  حفظهم  عدم  عن  عربوا  الذين  وامل�ضتفيدين  بامل�ضتفيدات  املكون)ة(  يبداأ 

الفاحتة اأو �ضورة الإخال�ص اأو هما معا، فيعني منهم من ي�ضتظهرها مركزا على �ضالمة 

النطق، وح�ضن الأداء، وال�ضرت�ضال، وعدم التعرث. 

اأما بالن�ضبة ملن يحفظ ال�ضورتني، فاإنه يطالبهم، عند ال�ضتظهار، باملغزى، اأو ب�رشح 

عبارة.

اأداء الواجبات

 الدينية
ُل بَخط�ضفهي اأَ�ضِ

والب�ضملة،  ال�ضورة،  ا�ضم  تعيني  على  امل�ضتفيد)ة(  قدرة  مدى  على  املكون)ة(  يركز 

ورقم اإحدى الآيات اأو احلزب عن طريق الو�ضل بخط. ويقوم املكون)ة( هنا بتلفظ 

كل عن�رش على حدة، ويقوم امل�ضتفيد)ة( بعملية الو�ضل.

اأركان  ترتيب  امل�ضتفيد)ة( على  تقومي قدرة  املوايل على  الن�ضاط  املكون)ة( يف  يركز 

الإ�ضالم من خالل و�ضل  كل �ضورة بالرقم الذي ينا�ضبها. 
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الن�ساط امل�ستهدف: تقومي احل�ساب

املهارات

 والكفايات 

اأداة

التقومي
طريقة اإجناز التقوميال�سوؤال املطروح

الأعداد  ا�ضتعمال 

كتابة وتلفظا
�ضفهي

اأ�ضل    : العدد  اأميز 

بخط  

الأعداد  عن  ومتييزه  باملطلوب،  العدد  و�ضل  امل�ضتفيد)ة(  من  املكون)ة(  يطلب 

املت�ضمنة يف  الأ�ضكال  عّد  على  القدرة  الأداء  هذا  املكون)ة( يف  ويراعي  الأخرى. 

اأو التلفظ به. ) ميكن تقبل ر�ضمه على  ال�ضويرات، وتعيني العدد املالئم دون تعرث، 

اللوح اأو يف ورقة(.

كتابي

اأكتب

املوايل  العدد  اأكتب 

يف املكان الفارغ

اأول بكتابة الأعداد يف احليز املحدد مراعيا الدقة يف  يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( 

ر�ضم العدد، واحرتام الف�ضاء والرتتيب، وثانيا بكتابة العدد املوايل لكل عدد حمدد، 

وميكن للمكون اأن يتلفظ بذلك العدد ما دام املعيار حمددا يف القدرة على ر�ضم العدد 

املطلوب.

الن�ساط امل�ستهدف: تقومي الكفايات

طريقة اإجناز التقويـم 

لها،  امل�ضاحبة  ال�ضور  اإىل مالحظة  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  ويدعو  متاأنية،  قراءة  تهامي  البحار  و�ضعية  املعرب عن  الن�ص  املكون)ة(  يقراأ 

وال�ضتماع له جيدا، ثم يكلفهم بالإجابة عن �ضوؤال البن، والتحدث عن الأ�ضباب الدافعة اإىل تعلم البحار، والنخراط يف برنامج القرائية 

من اأجل التاأهيل، والفائدة الكبرية التي يجنيها من ذلك. 

يدعو املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( اإىل مالحظة ال�ضورة املوالية، ومتييز ما كتب بخط بارز على املركب )مكة(، ولفنْظه، اأو على الأقل متييز احلروف 

املدرو�ضة ولفنْظها منعزلة.

ي�ضاعد املكون)ة( اأفراد جماعته على كتابة ا�ضم الأب )تهامي( يف املكان املحدد، فيكتبه اأول جمزاأ اأي كل حرف على حدة، ويكتبه ثانيا 

كامال. 

يطالب املكون)ة( بعد ذلك بتقدمي معلومات �ضخ�ضية تتعلق بتحديد رقم منزله، وعدد اأ�ضابعه، وعدد ركعات �ضالة ال�ضبح م�ضتعمال 

الأعداد يف ذلك.

ويراعى يف هذا التقومي مدى متكن امل�ضتفيد)ة( من ا�ضتثمار مكت�ضباته، ومن اإدماج موارده يف اإيجاد حل للو�ضعية امل�ضكلة، وحتليلها.  

ملحوظة:  يتم التقومي فرديا، وميكن اأن يتم يف جمموعات، اأو من خالل ت�ضخي�ص اأدوار، كما هو ال�ضاأن يف التوا�ضل والتعبري ب�ضكل 

خا�ص، ويف تقومي الكفايات ب�ضكل عام.
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الوحدة الثانية :

البحار ع�ضو داخل الأ�رشة
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الوحدة الثانية :

البحار ع�ضو داخل الأ�رشة

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�ضاط

حدة
و
يل لل

جما
مي اإ

و
تق

اأحرتم قواعد النظافةالتعاون بني اأفراد الأ�رضةالأ�رضة م�صوؤولية جماعيةكفايات توا�صلية 

حرف ال�صنيحرف النونحرف الالمكفايات قرائية 

الطهارة والو�صوء�صورة الفلق�صورة العلققيم وف�صائل

زيارة الطبيبالت�صاوي يف الأدوارامل�صاركة يف اتخاذ القراركفايات توا�صلية

حرف الفاءحرف الياءحرف الراءكفايات قرائية

الآلفاملئاتالوحدات والع�رضاتكفايات قرائية: احل�صاب

اأ�صتعمل النفياأ�صتعمل الهاتفا�صتعمال الهاتفكفايات توا�صلية: التعبري

حرف احلاءحرف اجليمحرف الدالكفايات قرائية

كفايات حياتية اأو مهنية + 

ر�صيد

اد + مراجعة  اأدوات عمل ال�صيَّ

الر�صيد

لبا�س البحار وقاية خالل ال�صيد + 

مراجعة الر�صيد

اأهمية نظافة اليدين يف عمل ال�صياد + 

مراجعة الر�صيد

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليالتقومي

الأ�رشة،  داخل  الجتماعي وال�ضحي  ال�ضلوك  الثانية وانطالقا من و�ضعية حول  الوحدة  نهاية  عند 

الجتماعي  بال�ضلوك  تتعلق  وعددية  لفظية  معلومات  وكتابيا  �ضفهيا  تقدمي  من  امل�ضتفيد)ة(  يتمكن 

وال�ضحي داخل الأ�رشة:

ـ  يعرب �ضفهيا عما يدل عليه �ضلوك الزوجني داخل الأ�رشة وعن ال�ضلوك ال�ضحي املطلوب يف حالة 

حليمة.

ـ  يتلفظ ويكتب معلومات �ضخ�ضية : ال�ضم و رقم الدار ورقم الهاتف ورقم البطاقة الوطنية.
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املقطع الأول الوحدة الثانية

اأهداف املقطع : يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة مما ياأتي :

•  تقدمي معلومات �ضخ�ضية تتعلق باحلياة الأ�رشية.

•  متييز الالم والراء والدال �ضمعيا وب�رشيا يف كلمات ويف جمل.

•  ا�ضتعمال الالم والراء والدال يف كلمات ويف جمل.

•  التلفظ بكلمات منعزلة وداخل جمل.

•  كتابة حروف الالم والراء والدال منعزلة ويف كلمات. 

•  كتابة كلمات تت�ضمن حروف الالم والراء والدال. 

•  حفظ �ضورة العلق.

•  ا�ضتعمال الوحدات والع�رشات واملئات والآلف يف املحيط املهني.

•  ا�ضتعمال الهاتف.

التمر�ص بقواعد العمل اجلماعي داخل الق�ضم.  •

املقطع الأولالن�ساط

الأ�رشة م�سوؤولية جماعيةكفايات توا�سلية 

حرف الالمكفايات قرائية 

�سورة العلققيم وف�سائل

امل�ساركة يف اتخاذ القراركفايات توا�سلية

حرف الراءكفايات قرائية

الوحدات والع�رشاتكفايات قرائية: احل�ساب

ا�ستعمال الهاتفكفايات توا�سلية: التعبري

حرف الدالكفايات قرائية

اأدوات عمل ال�سيَّاد + مراجعة الر�سيدكفايات حياتية اأو مهنية + ر�سيد

تقومي ودعم مرحليالتقومي
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الأ�رشة م�سوؤولية جماعيةكفايات توا�سلية

ي�ضتهل املكون)ة( در�ضه بحوار مع امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين حول دور الأ�رشة، وواجباتها، واأهم امل�ضوؤوليات امللقاة   −
على عاتقها.

يلفت املكون)ة( النتباه اإىل بع�ص الت�رشفات واملواقف التي تعرب عن عدم الوفاء بامل�ضوؤولية الأ�رشية.  −
التمهيد

يوزع املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل اأربع اأو خم�ص جمموعات �ضغرى، ثم يعني م�ضريا   −
امراأة  كل  حتكيه  وما  مكوناتها،  وحتديد  الأوىل،  املركبة  ال�ضورة  مبالحظة  ويكلفها  منها،  لكل 

لالأخرى فيما يتعلق بتحمل م�ضوؤولية البيت والنهو�ص باأعبائه، ومدى م�ضاركة الزوجة زوجها يف 

ذلك.

يدعو املكون)ة( اأفراد املجموعات اإىل مالحظة ال�ضورة املركبة الثانية املعرو�ضة اأ�ضفل ال�ضفحة،   −
مل  الذي  املوقف  اأو  وال�ضلوك  حوله،  التفاق  على  اأجمعوا  الذي  ال�ضلوك  اأو  املوقف  وحتديد 

يتفقوا عليه، مع بيان �ضبب هذا الختيار اأو ذاك، وا�ضتخال�ص العربة من ذلك، واملتمثلة يف كون 

امل�ضوؤولية داخل الأ�رشة جماعية، ول ينبغي اأن يتحملها واحد لوحده.

املالحظة

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

لزوجته  اأو مدى ح�ضن م�ضاعدته  امل�ضوؤولية،  الزوج وعدم حتمله  ا�ضتهتار  اأفراد اجلماعة حول مدى  يفتح حوارا مع   −
على حتمل اأعباء البيت والأطفال، وا�ضتخال�ص النتائج املرتتبة عن كل موقف. 

ال�ضلوك  بني  والتمييز  بالتناوب،  منها  كل  يف  النقا�ص  لتوجيه  واحلني  احلني  بني  ويتدخل  املجموعات،  اأعمال  يتبع   −
الإيجابي، وال�ضلوك القبيح. 

تعر�ص املجموعات، بعد التحاور واملناق�ضة، ما تو�ضلت اإليه �ضفهيا، ويتم يف �ضياق ذلك الرتكيز على اإبراز واجبات   −
الأب والأم، وم�ضوؤولياتهما، والتمييز بني ما هو اإيجابي وما هو �ضلبي يجب تفاديه لتكون الأ�رشة �ضعيدة. 

ميكن اأن يفتح املكون)ة( حوارا لتقدمي بع�ص الأمثلة التي تدل على ما مت ا�ضتخال�ضه، مركزا على اأهمية ذلك يف بناء   −
جمتمع �ضليم. 

منطلقا  �ضتكون  التي  النواة  اجلملة  �ضوغ  اإىل  التو�ضل  على  وامل�ضتفيدات  امل�ضتفيدين  املكون)ة(  ي�ضاعد  احلوار  بعد   −
مَْراأمَِة ُجِل وامل ائِلمَُة ممَ�ْسوؤُولِيَُّة الرَّ لن�ضاط القراءة، مع الرتكيز على احلرف امل�ضتهدف نطقا و�ضكال. واجلملة النواة هي: الْعمَ

التحاور

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :

القدرة على التحاور واإبداء الراأي.  o
النخراط يف العمل اجلماعي.  o

تقدمي اأمثلة للم�ضاركة اجلماعية داخل الأ�رشة.  o

تقويـم

وتعزيز

 التعلم
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−  ميهد املكون)ة( لدر�ضه بتذكري امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين مبو�ضوع احل�ضة ال�ضابقة: ''الأ�رشة م�ضوؤولية جماعية''، ويدعوهم 
اإىل تقدمي اأمثلة لذلك. 

على  فريكز  الالم،  تت�ضمن حرف  اأن  �رشيطة  وامل�ضتفيدون،  امل�ضتفيدات  عنه  مما عرب  عبارة  اأو  كلمة  املكون)ة(  ينتقي    −
نطقه، ويدعو اإىل تتبع كيفية ر�ضمه، وتلفظه. 

التمهيد

يراعي فيها خمارج احلروف، وبخا�ضة  النواة )م�ضوؤولية كل فرد يف الأ�رشة لزمة( قراءة متاأنية  يقراأ املكون)ة( اجلملة    −
حرف الالم. 

امل�ضتفيدات  ويدعو  النواة،  اجلملة  كلمات  بع�ص  املكون)ة(  يتلفظ    −
وامل�ضتفيدين اإىل ترديدها جماعيا ثم ب�ضكل فردي. 

معزول  ب�ضكل  ثم  كلمة،  كل  يف  اأحمر  بلون  املكتوب  الالم  حرف  مالحظة  اإىل  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضتدرج    −
حتتها، ويحر�ص يف هذا ال�ضدد على متييز التلفظ به بح�ضب احلركات اأو املدود املحددة يف اللوحة �ضواء يف اأول الكلمة، 

اأو يف و�ضطها، اأو يف اآخرها، ويف كل مرة يردد معه امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات جماعيا وفرديا.

املالحظة

 والتلفظ

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :

يقراأ  ثم  ال�ضورتني،  مالحظة  اإىل  فيدعوهم  وب�رشيا،  �ضمعيا  الالم  حرف  متييز  على  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  ي�ضاعد    −
عليهم اجلملة ال�ضادرة عن الزوجة يف كل موقف على حدة )زوجي ل يتحمل امل�ضوؤولية - زوجي رجل م�ضوؤول يِف 

العائلة(، مركزا على التلفظ بحرف الالم املكتوب بلون اأحمر يف الكلمات املعزولة، وحتديد موقعه داخل كل كلمة من 

تلك الكلمات، ثم يكلفهم بالتلفظ بالكلمات ذاتها وكلمات اأخرى يختارها اأو يعينها لهم من الر�ضيد.

ال�ضم،  بتنوين  ومنونا  والك�رشة،  وال�ضمة  بالفتحة  متحركا  الالم  ر�ضم  اإىل مالحظة  وامل�ضتفيدين  بامل�ضتفيدات  يتدرج    −
وممدودا بالألف والواو والياء.

−  يدعو خماطبيه اإىل متييز حرف الالم املعزول ب�رشيا، وو�ضله بالكلمة املنا�ضبة مللء فراغها، وذلك بعد مالحظة ال�ضورة 
امل�ضاحبة لها، وتلفظ حرف الالم.

– خليج(، واأن ي�ضلوا  – دلفني  اأن يالحظوا ال�ضور الثالث املوالية للن�ضاط ال�ضابق )�ضابل  اأفراد اجلماعة  −  يطلب من 
الكلمة بال�ضورة املنا�ضبة بعد النطق بها، واإذا تعذر عليهم ذلك يتلفظ املكون)ة( بكل كلمة على حدة، فريددونها، ثم 

ي�ضلونها بال�ضورة املنا�ضبة. وذلك للتاأكد من قدرتهم على متييز كلمات تت�ضمن حرف الالم �ضمعيا وب�رشيا، ومتييز حرف 

الالم داخلها، وتلفظه. 

التمييز

 ال�سمعي

والب�رشي 

وكذا  بالألف،  باملد  مو�ضول  اأو  م�ضتقال  ال�ضفحة،  اأ�ضفل  الالم  حرف  كتابة  على  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضجع    −
الكلمات املقرتحة )رجل - لعب - جلد - هالل(، ول باأ�ص اأن يتلفظ به وبالكلمات املعنية، واأن يتتبع اأعمالهم، وحركات 

ال�رشورة. للت�ضحيح والتوجيه، كلما دعت  يتدخل  واأن  للحيز املطلوب،  اأيديهم، وطريقة كتابتهم، ومدى احرتامهم 

التدرب

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :  −
تلفظ األفاظ تت�ضمن حرف الالم.  o

كتابة حرف امليم معزول يف اأول الكلمة ويف اآخرها ويف و�ضطها.  o
كتابة كلمات تت�ضمن حرف الالم.  o

 - الكتابي  وبالف�ضاء  احلرف  بحجم  اللتزام   - له  املخ�ض�ص  احليز  يف  احلرف  ر�ضم  الكتابة:  بقواعد  اللتزام   o
احرتام عدد الأ�ضطر - قابلية قراءة ما كتب - تنقل اليد، وطريقة الإم�ضاك بالقلم.

تقومي

وتعزيز

التعلم

حرف الالم كفايات قرائية
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−  ميهد املكون)ة( لدر�ضه مبا يثري النتباه، ويحفز اإىل متابعة الدر�ص، وي�ضوق اإليه، وذلك مثل: 
النطالق عادة من ا�ضتظهار ال�ضورة ال�ضابقة.  o

حتديد دللة عنوان ال�ضورة )معنى العلق(.   o
حتديد موقع ال�ضورة يف القراآن الكرمي، وعدد اآياتها، اأو اإبراز نوعها )مكية - مدنية(.  o

الإ�ضارة اإىل م�ضمونها العام.  o
اإبراز اأهمية ال�ضورة وف�ضلها اأو اأ�ضباب نزولها. ومن اأمثلة ذلك ما ياأتي:  o

�سورة العلق: �ضورة مكية، عدد اآياتها 19، وهي اأول �ضورة نزلت على النبي حممد   يف ال�ضنة الثالثة ع�رشة قبل الهجرة. 

والكل يعرف �ضبب نزول اآياتها الأوىل عندما كان الر�ضول   يتعبد يف غار حراء فجاءه امللك جربيل وقال له اقراأ، 

فقال الر�ضول عليه ال�ضالم ما اأنا بقارئ، وتكرر هذا اخلطاب، ثم قال  جربيل - عليه ال�ضالم -: )اقراأ با�ضم ربك الذي 

خلق..(. اأما اجلزء الأخري منها فنزل يف اأبي جهل عدو الإ�ضالم وامل�ضلمني.

يتم القت�ضار على الآيات اخلم�ص الأوىل.

التمهيد

− يدعو املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل الإن�ضات اإىل ما �ضيقراأه عليهم من اآيات اإن�ضاتا تاما، مع احلر�ص على 
ذكر الب�ضملة، وتهييئ الأجواء املالئمة، والتو�ضل ب�رشيط ت�ضجيل اإذا اأمكن، اأو ال�ضتعانة ب�ضخ�ص يجيد قراءة القراآن 

الكرمي وتالوته. ويف كل الأحوال ين�ضح بالتقيد اأثناء القراءة ب�ضالمة التلفظ من اللحن، وبح�ضن نطق احلروف خمرجا 

و�ضفة، وا�ضتح�ضار قواعد الرتتيل من مد واإدغام واإظهار واإخفاء ووقف...

الت�سميع

الأمر ب�رشح  اأتعلق  �ضواء  الأذهان،  اإىل  املعاين  الفهم، ويقرب  الآيات مركزا على ما يجلي  ي�رشح املكون)ة( فحوى   −
كلمات اأو ب�رشح املعاين وتف�ضري الآيات دون اإ�ضهاب يف ذلك، فالغاية هي تقريب املعاين لتي�ضري احلفظ والفهم.

تلك  �رشح  على  مركزا  لها،  امل�ضاحبة  والعبارات  ال�ضورة  مالحظة  اإىل  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  املكون)ة(  يدعو   −
العبارات، وتو�ضيح معانيها يف عالقة بالآيات، بعد قراءتها، ثم يحملهم على ترديدها لرت�ضيخها يف اأذهانهم. 

الفهم

يعيد املكون)ة( قراءة الآيات اآية اآية، وبطريقة متاأنية، ويدعو خماطبيه اإىل الرتديد معه ب�ضكل فردي ثم ب�ضكل جماعي   −
�ضاعيا اإىل حتفيظها لهم. 

يتتبع املكون)ة( قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليها، ويتدخل للت�ضحيح والتوجيه كلما دعت ال�رشورة.   −
الرتديد

اأ�ضفل  الإطار  يف  الواردة  »املوؤمنون«  �ضورة  من  الكرمية  الآيات  اإىل  الإن�ضات  اإىل  اجلماعة  باأفراد  املكون)ة(  يتدرج   −
خلق  اأطوار  اإبراز  على  ومركزا  الدر�ص،  مو�ضوع  بالآيات  عالقتها  على  حميال  منها،  املغزى  وا�ضتخال�ص  ال�ضفحة، 

الإن�ضان.

يدعو املكون)ة( اأفراد اجلماعة عند ا�ضتخال�ص املغزى اإىل ترديد تلك الآيات الكرمية.   −

ال�ستنتاج

يقوم املكون)ة( الأداء تبعا ملا ياأتي:

اإعادة ت�ضميع ال�ضورة اإذا لحظ عدم اإتقان ترتيلها من لدن عدد من امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات، اأو تبني له اأنهم   o
مل يحفظوها كما يجب.

م�ضاعدتهم على ت�ضحيح اأدائهم، واملثابرة على ذلك ب�ضرب واأناة.   o
التاأكد من حفظ الآيات وا�ضتظهارها.  o

تقومي

وتعزيز

التعلم

املو�سوع : �سورة العلق قيم وف�سائل
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امل�ساركة يف اتخاذ القراركفايات توا�سلية

داخل  والأم  الأب  من  كل  عاتق  على  امللقاة  بامل�ضوؤوليات  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  بتذكري  در�ضه  املكون)ة(  يفتتح   −
الأ�رشة، وتقدمي اأمثلة لذلك.

التمهيد

واأحتاور«،  »اأتوا�ضل  لن�ضاط  امل�ضاحبة  الثالث  ال�ضور  اإىل مالحظة  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  عناية  املكون)ة(  يوجه   −
وحتديد مكوناتها، والعنا�رش التي تتكرر فيها، وبخا�ضة املنزل، وكذا ما تدل عليه اأو توحي به تلك الدوائر فوق راأ�ضي 

الزوجني املتحاورين. 

الزوجني  ت�ضارك  اأهمية  اإىل  معهم  ويتو�ضل  ال�ضلبي،  واملوقف  الإيجابي  املوقف  متييز  اإىل  بهم  املكون)ة(  يتدرج   −
وت�ضاورهما يف اتخاذ القرار ك�رشاء مركب مثال. 

املالحظة

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

يق�ضم امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل جمموعات �ضغرى، ويعني م�ضريا لكل منها.  −
يطلب من كل جمموعة اأن تفتح نقا�ضا بني اأفرادها حول املو�ضوع الآتي: كيف ن�ضرتك يف اتخاذ القرار داخل الأ�رشة؟   −
ويعمل يف اأثناء ذلك على تتبع اأعمالهم، وتوجيه مناق�ضتهم مقرتحا على كل جمموعة مو�ضوعا معينا: �رشاء مركب - 

ت�ضجيل البنت يف املدر�ضة - تزويج البنت - امل�ضاركة يف تعاونية - امل�ضاركة يف م�رشوع...(.

يكلف كل جمموعة بعر�ص ما تو�ضلت اإليه ب�ضاأن امل�ضاركة يف اتخاذ القرار، ول باأ�ص اأن يقرتح �ضورا منا�ضبة معززة.  −
منطلقا  �ضتكون  التي  النواة  اجلملة  �ضوغ  اإىل  التو�ضل  على  وامل�ضتفيدات  امل�ضتفيدين  املكون)ة(  ي�ضاعد  احلوار  بعد   −
اِخلمَ  اِر دمَ رمَ اِذ الْقمَ ُِك يِف اتِّخمَ ْيفمَ نمَ�ْسرتمَ لن�ضاط القراءة، مع الرتكيز على احلرف امل�ضتهدف نطقا و�ضكال. واجلملة النواة هي:  كمَ

مَِة؟ اْلأُ�رشْ

التحاور

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :

القدرة على التحاور واإبداء الراأي.  o
النخراط يف العمل اجلماعي.  o

تقدمي اأمثلة للم�ضاركة اجلماعية يف اتخاذ القرار داخل الأ�رشة.  o

تقومي

وتعزيز

 التعلم

− ميهد املكون)ة( للح�ضة بتذكري امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين مبو�ضوع احل�ضة ال�ضابقة: ''امل�ضاركة يف اتخاذ القرار''، ويدعوهم 
اإىل تقدمي اأمثلة لذلك، فينتقي جملة اأو عبارة تت�ضمن حرف الراء، فيحفزهم اإىل تعرفه.

التمهيد

−  يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة )املراأة والرجل �رشيكان يف القرار( قراءة متاأنية يراعي فيها خمارج احلروف، وبخا�ضة حرف 
الراء. 

− يتلفظ املكون)ة( ببع�ص كلمات اجلملة النواة، ويدعو امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل ترديدها جماعيا ثم ب�ضكل فردي. 
الراء  حرف  مالحظة  اإىل  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضتدرج   −

املكتوب بلون اأحمر يف كل كلمة، ثم ب�ضكل معزول حتتها. 

− يحر�ص يف هذا ال�ضدد على متييز التلفظ به بح�ضب احلركات يف اللوحة �ضواء يف اأول الكلمة، اأو يف اآخرها، ويف كل مرة 
يردد معه امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات جماعيا وفرديا.

املالحظة

 والتلفظ

حرف الراء كفايات قرائية
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يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :

يقراأ  ثم  ال�ضورتني،  مالحظة  اإىل  فيدعوهم  وب�رشيا،  �ضمعيا  الراء  حرف  متييز  على  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  ي�ضاعد    −
عليهم اجلملة ال�ضادرة عن الزوجة يف كل موقف على حدة، مركزا على التلفظ بحرف الراء املكتوب بلون اأحمر يف 

الكلمات املعزولة، وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلمات، ويكلفهم بتلفظ الكلمات ذاتها وكلمات اأخرى 

يختارها اأو يعينها لهم من الر�ضيد..

بتنوين  ومنونا  والك�رشة،  وال�ضمة  بالفتحة  متحركا  الراء  حرف  ر�ضم  مالحظة  اإىل  وامل�ضتفيدين  بامل�ضتفيدات  يتدرج    −
ال�ضم، وممدودا بالألف والواو والياء.

امل�ضاحبة لها،  ال�ضورة  املنا�ضبة مللء فراغها بعد مالحظة  بالكلمة  الراء ب�رشيا، وو�ضله  اإىل متييز حرف  −  يدعو خماطبيه 
ونطق احلرف.

−  يطلب من اأفراد اجلماعة اأن يالحظوا ال�ضور الثالث املوالية للن�ضاط ال�ضابق، واأن ي�ضلوا الكلمة بال�ضورة املنا�ضبة بعد 
النطق بها، واإذا تعذر عليهم ذلك يتلفظ املكون)ة( كل كلمة على حدة )بحر - مركب – �ضجرة(، فريددونها بعده، ثم 

ي�ضلونها بال�ضورة املنا�ضبة. وذلك للتاأكد من قدرتهم على متييز كلمات تت�ضمن حرف الراء �ضمعيا وب�رشيا، ومتييز حرف 

الراء داخلها، والتلفظ به. 

التمييز

ال�سمعي

والب�رشي

وكذا  بالألف،  باملد  مو�ضول  اأو  م�ضتقال  ال�ضفحة،  اأ�ضفل  الراء  حرف  كتابة  على  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضجع    −
الكلمات املقرتحة )دار – امراأة - جرار(. 

وحركات  وامل�ضتفيدين،  امل�ضتفيدات  اأعمال  يتتبع  واأن  املعنية،  والكلمات  احلرف  املكون)ة(  يتلفظ  اأن  ي�ضتح�ضن    −
اأيديهم، وطريقة كتابتهم، ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�ضحيح والتوجيه، كلما دعت ال�رشورة.

التدرب

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :  −
تلفظ كلمات تت�ضمن حرف الراء.  o

كتابة حرف الراء معزول يف اأول الكلمة ويف اآخرها ويف و�ضطها.  o
كتابة كلمات تت�ضمن حرف الراء.  o

اللتزام بقواعد الكتابة ال�ضالفة الذكر.   o

تقومي

وتعزيز

التعلم

ميهد املكون)ة( لدر�ضه بت�ضخي�ص خربات امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين ال�ضابقة، وتر�ضد مدى قدرتهم على كتابة الأعداد   −
من 1 اإىل 10 وا�ضتعمالها بح�ضب املطلوب، اأو يف ال�ضياق املهني.

التمهيد

ي�ضتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة، عن طريق احلوار املوجه، اإىل مالحظة ال�ضورة، وال�ضتماع اإىل اجلملتني ال�ضادرتني   −
َماِك؟''، ثم يكلفهم بَعدِّ ال�ضمكات يف  �ضنْ

اَء؟'' - ''َكمنْ جَمنُْموُع الأَ
َ
ر فنْ اَء َو�ضَ

َ
ر قَاَء وَحمنْ عن بائع الأ�ضماك: ''َكمنْ ِمننْ �َضَمَكٍة َزرنْ

كل اإطار على حدة )3 – 3 – 4(، والتلفظ باملجموع )10(. 

ي�ضتنتج املكون)ة( مبعية اأفراد اجلماعة الوحدات التي تتاألف من عدد واحد من 0 اإىل 9، والع�رشات التي تتكون من   −
عددين اثنني، ويطلب منهم تعيينها يف ال�ضورة، اأو تلفظها. 

ينبه املكون)ة( اإىل موقع الوحدات على ميني الرقم تليها الع�رشات يف جانبها على الي�ضار.   −
يتدرج املكون)ة( بامل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة الأعداد املقرتحة ) 13 – 26 – 47 – 74 – 98(، وتلفظها.   −

املالحظة

الوحدات والع�رشات كفايات قرائية : احل�ساب
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يحر�ص املكون)ة( ما اأمكن على متييز الوحدات والع�رشات يف كل عدد على حدة، وتلفظها.  −

يكلف املكون)ة( اأفراد اجلماعة بكتابة اأعداد مركبة من وحدات وع�رشات. ويعمل اآنذاك على تتبع اأعمالهم، ومراقبة   −
اإجنازهم، وتوجيهه. 

يتدرج املكون)ة( بامل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة كل عدد من الأعداد الواقعة قبل نقط احلذف، وذكر العدد   −
هو  ويتلفظ  والع�رشات،  الوحدات  متييز  على  يقت�رش  �ضعوبة،  املكون)ة(  �ضادف  واإذا  كتابتها.  ثم  منها،  لكل  املوايل 

بالعدد املوايل، ويكلفهم بتحديد عن�رشيه، ثم كتابته.

ميكن للمن�ضط اقرتاح اأعداد اأخرى للتدرب، والتو�ضل بالألواح لكتابتها.      −

التدريب

يقوم املكون)ة( جهود امل�ضتفيد)ة( تبعا ملا ياأتي :

حتديد الوحدات والع�رشات فيما ياأتي: 20 – 44 – 60 - 10.  −
يراعى يف تقومي الن�ضاط مدى التمكن من التمييز بني الوحدات والع�رشات.  −

تقومي

وتعزيز

 التعلم

امتالكهم لهواتف حممولة، ومدى قدرتهم على  امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين حول  ي�ضتف�رش املكون)ة(، يف بداية احل�ضة،   −
ا�ضتعماله، ويحفزهم اإىل اأهميتها، وكيفية ا�ضتخدامها دون اللجوء اإىل �ضخ�ص اآخر.

التمهيد

−  يوجه املكون)ة( عناية اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة كل �ضورة من ال�ضور الأربع امل�ضاحبة للدر�ص، وحتديد املوقف الذي 
تعرب عنه كل واحدة منها.

املالحظة 

يدعو املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل ال�ضتماع جيدا اإىل قراءته للحوار املتعلق بكل �ضورة اأو موقف، ويحبذ   −
يف هذه املرحلة اأن يركز على العبارات التي يتطلبها التوا�ضل عرب الهاتف، وذلك مثل: األو – ال�ضالم عليكم – �ضكرا، 

واأن يربز الغر�ص من ا�ضتعماله من قبل بائع الأ�ضماك للتوا�ضل مع زبنائه اأو غريهم. 

ال�سماع

يقرتح املكون)ة( على كل زوج من اجلماعة ت�ضخي�ص دور يحاكيان فيه الو�ضعية التوا�ضلية ال�ضابقة، اأو و�ضعية اأخرى   −
يتم التفاق حولها. وي�ضرتط عليهما يف اأثاء الت�ضخي�ص ا�ضتعمال العبارات التي تبني عن لباقة ولياقة وتاأدب.  

بينهما من حيث طريقة  والتمييز  ال�ضفحة،  اأ�ضفل  الهاتفيني  الرقمني  اإىل مالحظة  اأفراد اجلماعة  باقي  املكون)ة(  يدعو   −
كتابتهما )اأعداد متوالية – اأعداد زوجية(، ومن حيث عر�ضهما )وحدات – ع�رشات(. 

يعر�ص املكون)ة( على خماطبيه م�ضكلة اأحمد الذي يرغب يف تزويد اأحد زبنائه برقم هاتفه، ويدعوهم اإىل م�ضاعدته،   −
اإىل  الي�ضار  بادئني من  اأو املحمول  الثابت  الهاتف  ي�ضاره، ثم يركبونه على  اإىل  الرقم  بادئني من ميني  فيكتبونه يف ورقة 

اليمني. 

التدرب

يركز املكون)ة( يف تقومي جهود امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على:

ت�ضخي�ص حوار ثنائي لطلب معلومة اأو خدمة.  o
ا�ضتعمال الهاتف لتنفيذ املهمة املطلوبة.  o

توظيف الوحدات والع�رشات.  o

تقومي

وتعزيز

 التعلم

ا�ستعمال الهاتفكفايات توا�سلية: التعبري
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−  ميهد املن�ضط للدر�ص بتذكري امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين باحلرفني املروجني يف هذا املقطع، وهما الالم والراء، وي�ضتدرجهم 
اإىل تقدمي كلمات تت�ضمنهما اأو تت�ضمن اأحدهما، ثم يعر�ص عليم احلرف اجلديد )الدال(، ويحفز على تعرفه، ومتييزه 

عن احلروف ال�ضابقة.  

التمهيد

−  يقراأ املن�ضط اجلملة النواة: )اأدب احلديث ف�ضيلة حميدة( قراءة متاأنية يراعي فيها خمارج احلروف، وبخا�ضة حرف 
الدال. 

ترديدها  اإىل  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  ويدعو  مميزا كل كلمة على حدة،  النواة،  اجلملة  بكلمات من  املن�ضط  يتلفظ    −
جماعيا ثم ب�ضكل فردي، حيث يقت�رش على بع�ص العنا�رش فقط.

املكتوب  الدال  حرف  مالحظة  اإىل  اجلماعة  اأفراد  املن�ضط  ي�ضتدرج    −
بلون اأحمر داخل كل كلمة، ثم ب�ضكل معزول حتتها. 

ِد(، ويف كل مرة يردد معه امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات  −  يتلفظ املكون)ة( باحلرف مفتوحا اأو مك�ضورا يف و�ضط الكلمة )َدـ 
جماعيا وفرديا.

املالحظة

 والتلفظ

−  يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :
−  ي�ضاعد امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على متييز حرف الدال �ضمعيا وب�رشيا، فيدعوهم اإىل مالحظة ال�ضورتني اأ�ضفل ال�ضفحة، 
ثم يقراأ عليهم العبارة ال�ضادرة عن كل من املتوا�ضلني ويرددونها بعده، مركزا على التلفظ بحرف الدال املكتوب بلون 

اأحمر، وحتديد موقعه داخل الكلمات بعد متييز كل كلمة وعزلها عن اجلملة، وعزل احلرف املت�ضمن فيها.

والواو  بالألف  وال�ضمة، وممدودا  بالفتحة  متحركا  الدال  ر�ضم حرف  اإىل مالحظة  وامل�ضتفيدين  بامل�ضتفيدات  يتدرج    −
والياء.

−  يدعو اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة ر�ضم حرف الدال ب�رشيا، وو�ضله بالكلمة التي تت�ضمنه بعد مالحظة ال�ضورة امل�ضاحبة 
لها، وتلفظ احلرف ثم الكلمة.

−  يوجه انتباه اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة ال�ضور الثالث املوالية للن�ضاط ال�ضابق، واأن ي�ضلوا الكلمة بال�ضورة املنا�ضبة بعد 
النطق بها، واإذا تعذر عليهم ذلك يتلفظ املن�ضط كل كلمة على حدة )دودة – براد - دفرت(، فريددونها بعده، ثم ي�ضلونها 

بال�ضورة املنا�ضبة. وذلك للتاأكد من قدرتهم على متييز كلمات تت�ضمن حرف الدال �ضمعيا وب�رشيا، ومتييز حرف الدال 

داخلها، وتلفظه. 

التمييز

ال�سمعي

والب�رشي

 - )دود - حداد  املقرتحة  الكلمات  وكذا  ال�ضفحة،  اأ�ضفل  الدال  كتابة حرف  على  اجلماعة  اأفراد  املن�ضط  ي�ضجع    −
جدود(، ول باأ�ص اأن يتلفظ به وبالكلمات املحددة، واأن يتتبع اأعمالهم، وحركات اأيديهم، وطريقة كتابتهم، ومدى 

احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�ضحيح والتوجيه، كلما دعت ال�رشورة.

التدرب

−  يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :
تلفظ كلمات تت�ضمن حرف الدال.  o

كتابة حرف الدال معزول يف اأول الكلمة ويف اآخرها ويف و�ضطها.  o
كتابة كلمات بها حرف الدال.  o

اللتزام بقواعد الكتابة.   o

تقومي

 وتعزيز 

التعلم

حرف الدالكفايات قرائية
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الر�سيد :

يتم الرتكيز على ترويج ما ياأتي، وا�ستثماره كلما دعت احلاجة اإليه.

الأ�رشية. اإىل حقل احلياة  تنتمي  كلمات   o
البحري. ال�سيد  اإىل حقل  تنتمي يف جمملها  كلمات   o

اأعداد ترتكب من وحدات وع�رشات.  o

تقومي التعلمات املكت�سبة يف املقطعالتقومي

يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( مبا ياأتي:

مالحظة كل �ضورة على حدة، وحتديد املوقف اأو الت�رشف الذي تعرب عنه.  −
تعبري امل�ضتفيد)ة( عن املوقف املالحظ، والك�ضف عما يرمز اإليه.  −

يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�ضتفيد)ة( على حتديد ال�ضلوك، وانتقاده، والتعبري عنه، وا�ضتخال�ص العربة منه.

األحظ، واأعرب

يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( مبا ياأتي:

مالحظة ال�ضورة.  −
اختيار الو�ضعية املنا�ضبة.  −

ا�ضتعمال الهاتف لتبليغ معلومة بالكلمات والأعداد.   −
ميكن اللجوء اإىل حماكاة اأدوار، لتقومي اإجناز امل�ضتفيد)ة(.

اأحتدث 

بالهاتف

يركز املكون)ة( على ما ياأتي:

القدرة على تلفظ الكلمة املحددة.  −
التمكن من و�ضل الكلمة باحلرف الذي تت�ضمنه.  −

ميكن للمكون اأن يتلفظ الكلمة اإذا عرب امل�ضتفيد)ة( عن عجز اأو �ضعوبة.

اأتلفظ، واأ�سل

 باحلرف 

املنا�سب

يدعو املكون)ة( اإىل مالحظة كل عدد على حدة.  −
يتلفظ املكون)ة( بالعدد املوايل لكل عدد متت مالحظته.  −

يكتب امل�ضتفيد)ة( العدد يف احليز املحدد.  −
ميكن مطالب امل�ضتفيد)ة( بالتمييز بني الوحدات والع�رشات.  −

اأتلفظ العدد،

واأكتبه

يراعي املكون)ة( يف تقومي الن�ضاط مدى قدرة امل�ضتفيد)ة( على:

ر�ضم احلروف والكلمات يف احليز املخ�ض�ص لها.  −
اللتزام بحجم احلروف وبالف�ضاء الكتابي.   −

احرتام عدد الأ�ضطر.  −
قابلية قراءة ما كتب.   −

تنقل اليد، وطريقة الإم�ضاك بالقلم.   −

اأكتب

�ضورة  من  املحددة  الآيات  حفظ  من  وامل�ضتهدفني  امل�ضتهدفات  متكن  مدى  لتقومي  وقتا  املكون)ة(  يخ�ض�ص   −
الإخال�ص، وا�ضتظهارها.

يتم ذلك ب�ضكل فردي.  −
ي�ضتعر�ص امل�ضتفيد)ة( اأركان الإ�ضالم بالتتابع.  −

اأ�ستظهر
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املقطع الثاين الوحدة الثانية

اأهداف املقطع : يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة مما ياأتي :

  تقدمي معلومات �ضخ�ضية تتعلق بتدبري احلياة الأ�رشية.

  متييز النون والياء واجليم �ضمعيا وب�رشيا يف كلمات ويف جمل.

  ا�ضتعمال النون والياء واجليم يف كلمات ويف جمل.

  التلفظ بكلمات منعزلة وداخل جمل.

  كتابة حروف النون والياء واجليم منعزلة ويف كلمات. 

  حفظ �ضورة الفلق.

  ا�ضتعمال املئات.

  ا�ضتعمال الهاتف.

  التمر�ص بقواعد العمل اجلماعي داخل الق�ضم.

املقطع الثاينالن�ساط

التعاون بني اأفراد الأ�رشةكفايات توا�سلية 

حرف النونكفايات قرائية 

�سورة الفلققيم وف�سائل

الت�ساوي يف الأدواركفايات توا�سلية

حرف الياءكفايات قرائية

املئاتكفايات قرائية: احل�ساب

اأ�ستعمل الهاتفكفايات توا�سلية: التعبري

حرف اجليمكفايات قرائية

لبا�ش البحار وقاية خالل ال�سيد + مراجعة الر�سيدكفايات حياتية اأو مهنية + ر�سيد

تقومي ودعم مرحليالتقومي
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التعاون بني اأفراد الأ�رشةكفايات توا�سلية

ميهد املكون)ة( لدر�ضه بتذكري امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين باأهمية ت�ضارك الزوجني يف حتمل امل�ضوؤولية داخل الأ�رشة، ويف   −
اتخاذ القرار، وا�ضتعرا�ص اأمثلة توؤكد ذلك.

يثري انتباههم اإىل اجلانب القت�ضادي، واأهمية تدبريه بف�ضل التعاون بني اأفراد الأ�رشة.  −
التمهيد

مبالحظة  جمموعة  كل  ويكلف  جمموعات،  اإىل  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  املكون)ة(  يوزع   −
الزوجان  ويتداوله  يناق�ضه  ما  اأي  و�ضعية؛  كل  عنه  تعرب  وما  مكوناتها،  وحتديد  ال�ضور، 

بخ�ضو�ص تعليم الأبناء، وتدبري ميزانية الأ�رشة...

املالحظة

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

اأفراد  بني  التعاون  اأهمية  وبيان  النقا�ص،  لتوجيه  واحلني  احلني  بني  ويتدخل  املجموعات،  اأعمال  املكون)ة(  يتتبع   −
الأ�رشة، والغاية املتوخاة من ذلك، والأطراف املعنية بهذا التعاون و�رشوط حتقيقه. 

اإليه �ضفهيا، ويتم يف �ضياق ذلك ا�ضتخال�ص فوائد التعاون  تعر�ص املجموعات، بعد التحاور واملناق�ضة، ما تو�ضلت   −
يف اتخاذ القرار ال�ضائب، وتدبري ميزانية الأ�رشة، والتغلب على امل�ضاكل، وبناء الأ�رشة الناجحة. 

اأ�رشة  بناء  ذلك يف  اأهمية  على  مركزا  ا�ضتخال�ضه،  مت  ما  تعزز  الأمثلة  بع�ص  لتقدمي  املكون)ة( حوارا  يفتح  اأن  ميكن   −
�ضعيدة. 

�ضتكون  التي  النواة  اجلملة  �ضوغ  اإىل  التو�ضل  على  وامل�ضتفيدات  امل�ضتفيدين  املكون)ة(  ي�ضاعد  احلوار  بعد   −
النواة:                                                                        للجملة  مثال  وهذا  و�ضكال.  نطقا  امل�ضتهدف  احلرف  على  الرتكيز  مع  القراءة،  لن�ضاط  منطلقا 

ا�ُش اأُ�رْشمَتِنمَا. نْيِ اأ�سمَ ْوجمَ اُوُن بمَنْيمَ الزَّ امَلتَّعمَ

التحاور

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :

القدرة على التحاور واإبداء الراأي.  o
النخراط يف العمل اجلماعي.  o

تقدمي اأمثلة للقرارات املتخذة داخل الأ�رشة.  o
ذكر اأمثلة تنم عن تدبري ميزانية الأ�رشة.   o

تقومي

وتعزيز

 التعلم

− يذكر املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين باحلروف املدرو�ضة يف املقطع ال�ضابق، ويطالبهم با�ضتعمالها يف كلمات، ثم 
يقدم احلرف اجلديد مقت�رشا على ت�ضميته، وداعيا اإىل تعرف كيفية ر�ضمه. 

التمهيد

احلروف،  خمارج  فيها  يراعي  متاأنية  قراءة  التََّعلُِّم(  َحقِّ  فِـي  ُمتَ�َضاُووَن  نُوَن 
َ
َوالنْب نَاُت 

َ
)اَلنْب النواة  اجلملة  املكون)ة(  يقراأ    −

وبخا�ضة حرف النون. 

−  يتلفظ املكون)ة( بع�ص كلمات اجلملة النواة، ويدعو امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين 
اإىل ترديدها جماعيا ثم ب�ضكل فردي. 

−  ي�ضتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة حرف النون املكتوب بلون اأحمر يف كل كلمة، ثم ب�ضكل معزول حتتها، 
�ضواء يف و�ضط  )الفتحة، وال�ضمة، والك�رشة(  الثالث  به بح�ضب احلركات  التلفظ  ال�ضدد على متييز  ويحر�ص يف هذا 

الكلمة ، اأو يف اآخرها، ويف كل مرة يردد معه امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات جماعيا وفرديا.

املالحظة

 والتلفظ

حرف النونكفايات قرائية
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يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :

يقراأ  ثم  ال�ضورتني،  مالحظة  اإىل  فيدعوهم  وب�رشيا،  �ضمعيا  النون  حرف  متييز  على  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  ي�ضاعد    −
بلون  املكتوب  النون  التلفظ بحرف  الفتاة والطفلة يف كل موقف على حدة، مركزا على  ال�ضادرة عن  عليهم اجلملة 

ذاتها  بالكلمات  بالتلفظ  ويكلفهم  الكلمات،  تلك  من  كلمة  داخل كل  موقعه  املعزولة، وحتديد  الكلمات  اأحمر يف 

وكلمات اأخرى يختارها اأو يعينها لهم من الر�ضيد.

بتنوين  بالفتحة وال�ضمة والك�رشة، ومنونا  النون متحركا  اإىل مالحظة ر�ضم حرف  بامل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين  −  يتدرج 
ال�ضم، وممدودا بالألف والواو والياء.

−  يدعو خماطبيه اإىل متييز حرف النون املعزول ب�رشيا، وو�ضله بالكلمة املنا�ضبة، وذلك بعد مالحظة ال�ضورة امل�ضاحبة التي 
بجانبها، وتلفظ حرف النون والكلمة عينها.

– �ضنارة(، واأن ي�ضلوا  – تنٌّ  ال�ضابق )�ضلمون  للن�ضاط  املوالية  الثالث  ال�ضور  اأن يالحظوا  اأفراد اجلماعة  −  يطلب من 
املكون)ة( بكل كلمة على حدة، فريددونها،  يتلفظ  تعذر عليهم ذلك  واإذا  بها،  النطق  بعد  املنا�ضبة  بال�ضورة  الكلمة 

ثم ي�ضلونها بال�ضورة املنا�ضبة. وذلك للتاأكد من قدرتهم على متييز كلمات تت�ضمن حرف النون �ضمعيا وب�رشيا، ومتييز 

حرف النون داخلها، وتلفظه. 

التمييز

ال�سمعي

والب�رشي

وكذا  بالألف،  باملد  مو�ضول  اأو  م�ضتقال  ال�ضفحة،  اأ�ضفل  النون  حرف  كتابة  على  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضجع    −
اأعمالهم، وحركات  يتتبع  املعنية، واأن  يتلفظ به وبالكلمات  اأن  باأ�ص  الكلمات املقرتحة )نبات - بنت - عني(، ول 

اأيديهم، وطريقة كتابتهم، ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�ضحيح والتوجيه، كلما دعت ال�رشورة.

التدرب

−  يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :
تلفظ كلمات تت�ضمن حرف النون.  o

كتابة حرف النون معزول يف اأول الكلمة ويف اآخرها ويف و�ضطها.  o
كتابة كلمات تت�ضمن حرف النون.  o

تقومي

 وتعزيز 

التعلم

املو�سوع : �سورة الفلققيم وف�سائل

−  ي�ضتهل املكون)ة( احل�ضة بت�ضخي�ص مكت�ضبات امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين ال�ضابقة، فيعني بع�ضهم ل�ضتظهار �ضورة 
     العلق، ويثمن اإجنازاتهم، ثم ي�ضتف�رشهم عمن يحفظ �ضورة الفلق، ومن ل يحفظها.

−  يدعو املكون)ة( من يحفظ ال�ضورة اإىل ا�ضتظهارها اأو ا�ضتظهار جزء منها، ويتتبع تالوته، وي�ضحح ما يعتور ترتيله      
     من اأخطاء، ول يتوانى يف ت�ضجيع من اأجاد ذلك، ويف حث الآخرين على بذل اجلهد لبلوغ درجات اأف�ضل..

التمهيد

على  يدل  تاما  اإن�ضاتا  الفلق  �ضورة  من  عليهم  �ضيتلوه  ما  اإىل  الإن�ضات  اإىل  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  املكون)ة(  − يدعو 
اإجالل كتاب اهلل والتخ�ضع عند تالوة اآياته الكرمية، حار�ضا ما اأمكن على ذكر التعوذ والب�ضملة ثم احلمدلة، ومهيئا 

الأجواء املالئمة لذلك.

القراآن الكرمي وتالوته، ويف كال احلالني  اأو ب�ضخ�ص يجيد قراءة  اإن توافر،  التو�ضل ب�رشيط ت�ضجيل  ميكن للمكون)ة(   −
يتعني التقيد مبا ياأتي:

�ضالمة التلفظ من اللحن.  o
ح�ضن نطق احلروف خمرجا و�ضفة.   o

o  مراعاة قواعد الرتتيل من مد واإدغام واإظهار واإخفاء ووقف...

الت�سميع
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−  ي�رشح املكون)ة( فحوى الآيات مركزا على تذليل ال�ضعوبات اللغوية من قبيل :
اأعوذ: اأجلاأ - الفلق: �ضق ال�ضيء وف�ضل بع�ضه من بع�ص، اأي كل ما يفلقه اهلل - الغا�ضق: الليل اإذا ا�ضود ظالمه - وقب: 

دخل ظالمه يف كل �ضيء - النفاثات: واحدها نفاثة، من النفث وهو النفخ من ريق يخرج من الفم.. 

به،  وال�ضتعانة  باهلل  التعوذ  قيمة  مربزا  الكرمية،  الآيات  من  مغزى  ا�ضتخال�ص  اإىل  اجلماعة  باأفراد  املكون)ة(  يتدرج 

وميكنه هنا التذكري باأ�ضباب النزول، وتتمثل يف ما اأمل بالر�ضول عليه ال�ضالم من �ضحر، وكيف جاءه امللكان، وكيف 

املعوذتني  اآيات  قراءة  بتتابع  ع�رشة  الإحدى  العقد  حلت  وكيف  ال�ضحر،  اأ�ضا�ص  اأخرج  وكيف  الداء،  �ضبب  عرف 

الإحدى ع�رشة )�ضورة الفلق و�ضورة النا�ص(.

ال�رشح

− يعيد املكون)ة( قراءة الآيات اآية اآية، بطريقة متاأنية، يراعي فيها خمارج احلروف...
يدعو املكون)ة( خماطبيه اإىل الرتديد معه ب�ضكل جماعي، ثم ب�ضكل فردي �ضاعيا اإىل حتفيظ الآيات لهم.   −

يحر�ص املكون)ة( على مالحظة وتتبع قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليها، ويتدخل للت�ضحيح والتوجيه كلما دعت   −
ال�رشورة اإىل ذلك.

الرتديد

− يتدرج املكون باأفراد اجلماعة اإىل الإن�ضات اإىل تلك ال�ضتنتاجات والعبارات امل�ضاحبة لل�ضورة، والواردة يف ن�ضاط 
''اأ�ضتفيد''. 

اأ�ضفل  اأو بال�ضتغفار، والتي وردت يف الإطار  بالتعوذ  املتعلقة  العبارات  اإىل ترديد تلك  اأفراد اجلماعة  يدعو املكون   −
ال�ضفحة. 

ال�ستنتاج

يقوم املكون)ة( الأداء ويعززه تبعا ملا ياأتي :

ر�ضد مدى متكن امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات من ا�ضتظهار الآيات.  o
اإعادة ت�ضميع ال�ضورة اإذا لوحظ عدم اإتقان ترتيلها من لدن عدد من امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات.  o

م�ضاعدتهم على ت�ضحيح اأدائهم، واملثابرة على ذلك ب�ضرب واأناة.   o

تقومي

وتعزيز

 التعلم

الت�ساوي يف الأدواركفايات توا�سلية

وفوائد  الأ�رشة،  ميزانية  بتدبري  ال�ضلة  ذات  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  مكت�ضبات  در�ضه  بداية  يف  املكون)ة(  ي�ضخ�ص   −
الت�ضاور والت�ضارك يف حتمل امل�ضوؤولية، وتقدمي اأمثلة دالة.

التمهيد

ال�ضورتني، وحتديد مكوناتهما، وما  اإىل مالحظة  امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين  يدعو املكون)ة(   −
يدل عليه تقدمي ال�ضخ�ص بذلك احلجم. 

يتدرج بهم اإىل متييز ما يرتتب عن ذلك من تباين واختالف، وما ي�ضببه من نفور وم�ضاكل،   −
ويتو�ضل معهم اإىل الت�ضاوي يف الأدوار دون تغلب اأو تغليب. 

املالحظة

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

يق�ضم امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل جمموعات �ضغرى، ويعني م�ضريا لكل منها.  −
داخل  مت�ضاوية  اأدوارا  منار�ص  الآتي: كيف  ال�ضوؤال  منطلقة من  اأفرادها،  بني  نقا�ضا  تفتح  اأن  يطلب من كل جمموعة   −

الأ�رشة؟ ويعمل يف اأثناء ذلك على تتبع اأعمالهم، وتوجيه مناق�ضتهم.

يكلف كل جمموعة بعر�ص ما تو�ضلت اإليه ب�ضاأن املو�ضوع املقرتح.  −
يلفت النظر اإىل مالحظة ال�ضورة اأ�ضفل ال�ضفحة، ويثمن اأهمية الت�ضاوي بني الزوجني يف اأداء   −

اأدوارهما، اأو يذكر مبوا�ضيع الدرو�ص ال�ضابقة، ومبا مت ا�ضتخال�ضه بهذا ال�ضاأن.

التحاور
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لن�ضاط  منطلقا  �ضتكون  نواة  �ضوغ جملة  اإىل  التو�ضل  على  وامل�ضتفيدات  امل�ضتفيدين  املكون)ة(  ي�ضاعد  احلوار  بعد   −
التَّفمَاُهم.  ي ومَ مَا�سِ لمَى الرتَّ ْبنِيٌَّة عمَ ْيـن ممَ ْوجمَ القراءة، مع الرتكيز على احلرف امل�ضتهدف نطقا و�ضكال؛ وذلك مثل:حيمَاُة الزَّ

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :

القدرة على التحاور واإبداء الراأي.  o
النخراط يف العمل اجلماعي.  o

عر�ص اأمثلة للت�ضاوي يف الأدوار بني الزوجني.  o

تقومي

وتعزيز

التعلم

−  ميهد املكون)ة( للح�ضة بتذكري امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين بحرف النون املدرو�ص يف احل�ضة ال�ضابقة، ويدعوهم اإىل تقدمي 
اأمثلة له يف �ضياق كلمات.

يتلفظ املكون)ة( بحرف الياء باحلركات الثالث، ويدعوهم اإىل تعرفه، والتدرب على كتابته، وا�ضتعماله يف كلمات اأو   −
جمل.

التمهيد

−  يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة )الت�ضاوي بني الزوجيـن �ضيء حـميد( قراءة متاأنية يراعي فيها خمارج احلروف، وبخا�ضة 
حرف الياء. 

−  يتلفظ املكون)ة( ببع�ص كلمات اجلملة النواة، ويدعو امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل ترديدها جماعيا ثم ب�ضكل فردي. 
معزول  ب�ضكل  ثم  كلمة،  كل  يف  اأحمر  بلون  املكتوب  الياء  حرف  مالحظة  اإىل  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضتدرج    −

حتتها. 

−  يحر�ص املكون)ة(، يف هذا ال�ضدد، على متييز التلفظ به بح�ضب احلركات يف 
اللوحة �ضواء يف و�ضط الكلمة، اأو يف اآخرها، ويف كل مرة يردد معه امل�ضتفيدون 

وامل�ضتفيدات جماعيا وفرديا. 

−  جتدر الإ�ضارة هنا اإىل متييز حرف الياء باعتباره مدا يتو�ضل اإىل تلفظه بح�ضب احلرف ال�ضابق له.

املالحظة

والتلفظ

−  يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :
ي�ضاعد امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على متييز حرف الياء �ضمعيا وب�رشيا، فيدعوهم اإىل مالحظة ال�ضورتني، ثم يقراأ عليهم   −
املعزولة،  الكلمات  اأحمر يف  بلون  الياء املكتوب  التلفظ بحرف  املتحاورين، مركزا على  الزوجني  ال�ضادرة عن  اجلملة 

وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلمات، ويكلفهم بتلفظ الكلمات ذاتها. 

بتنوين  ومنونا  والك�رشة،  وال�ضمة  بالفتحة  متحركا  الياء  حرف  ر�ضم  مالحظة  اإىل  وامل�ضتفيدين  بامل�ضتفيدات  يتدرج   −
ال�ضم، وممدودا بالألف والواو والياء.

الياء  لها، ومتييز حرف  املرافقة  وال�ضور  الكلمات )�رشدين - �ضياد - كر�ضي(،  اإىل مالحظة  املكون)ة( خماطبيه  يدعو   −
ب�رشيا، وو�ضله بالكلمة املنا�ضبة.

املنا�ضبة بعد  بال�ضورة  الكلمة  ال�ضابق، واأن ي�ضلوا  للن�ضاط  املوالية  الثالث  ال�ضور  اأن يالحظوا  اأفراد اجلماعة  − يطلب من 
النطق بها، واإذا تعذر عليهم ذلك يتلفظ املكون)ة( كل كلمة على حدة )يد - كر�ضي – خيط(، فريددونها بعده، ثم 

ي�ضلونها بال�ضورة املنا�ضبة؛ وذلك للتاأكد من قدرتهم على متييز كلمات تت�ضمن حرف الياء �ضمعيا وب�رشيا، ومتييز حرف 

الياء داخلها، والتلفظ به. 

التمييز

ال�سمعي

والب�رشي

حرف الياءكفايات قرائية
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وكذا  بالألف،  باملد  مو�ضول  اأو  م�ضتقال  ال�ضفحة،  اأ�ضفل  الياء  حرف  كتابة  على  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضجع    −
الكلمات املقرتحة )يد – جنيب - ناي(. 

وحركات  وامل�ضتفيدين،  امل�ضتفيدات  اأعمال  يتتبع  واأن  املعنية،  والكلمات  احلرف  املكون)ة(  يتلفظ  اأن  ي�ضتح�ضن   −
اأيديهم، وطريقة كتابتهم، ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�ضحيح والتوجيه، كلما دعت ال�رشورة.

التدرب

−  يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :
تلفظ كلمات تت�ضمن حرف الياء.  o

كتابة حرف الياء معزول يف اأول الكلمة ويف اآخرها ويف و�ضطها.  o
كتابة كلمات تت�ضمن حرف الياء.  o

تقومي

 وتعزيز 

التعلم

ميهد املكون)ة( لدر�ضه بتذكري امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين بالوحدات والع�رشات، ثم يطالبهم باأمثلة.  −
يعر�ص عليهم عددا من ثالثة اأرقام، ويدعوهم اإىل متييز املائة، وي�ضوقهم اإىل تعرفها �ضواء اأجابوا اأم تعذرت عليه الإجابة.   −

التمهيد

فئة مائة درهم، والعالمة  النقدية من  الورقة  اإىل مالحظة  املوجه،  اأفراد اجلماعة، عن طريق احلوار  ي�ضتدرج املكون)ة(   −
التي تعني الجتاه اإىل مراك�ص، وامل�ضافة املتبقية، ويوجه انتباههم اإىل كال العددين الظاهرين، وتعداد عنا�رشه، ومتييزه عن 

األعداد يف الدر�ص ال�ضابق.

التي تتكون  الع�رشات  9، وبني  0 اإىل  تتاألف من عدد واحد من  التي  اأفراد اجلماعة الوحدات  ي�ضتنتج املكون)ة( مبعية   −
من عددين اثنني، وبني املئات التي ت�ضم ثالثة اأعداد. 

الثالثة  املرتبة  املئات يف  الي�ضار، ثم  الع�رشات يف جانبها على  تليها  الرقم،  الوحدات على ميني  اإىل موقع  ينبه املكون)ة(   −
على الي�ضار. 

         –  630  –  458  –  240  –  123  ( املقرتحة  الأعداد  مالحظة  اإىل  وامل�ضتفيدين  بامل�ضتفيدات  املكون)ة(  يتدرج   −
اأمكن على متييز الوحدات والع�رشات  الي�ضار. ويحر�ص املكون)ة( ما  ا�ضتنتاجه، فيبداأ من  900(، وتلفظها وفق ما مت 

واملئات يف كل عدد على حدة، وتلفظها.

املالحظة

يطالب املكون)ة( اأفراد اجلماعة بكتابة اأعداد مركبة من وحدات وع�رشات ومئات. ويعمل اآنذاك على تتبع اأعمالهم،   −
ومراقبة اإجنازهم، وتوجيهه. 

العدد  قبل نقط احلذف، وذكر  الواقعة  الأعداد  اإىل مالحظة كل عدد من  بامل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين  املكون)ة(  يتدرج   −
املوايل لكل منها، ثم كتابتها. واإذا �ضادف املكون)ة( �ضعوبة، يقت�رش على متييز الوحدات والع�رشات واملئات، ويتلفظ 

هو بالعدد املوايل، ويكلفهم بتحديد عنا�رشه، ثم كتابته.

ميكن للمن�ضط اقرتاح اأعداد اأخرى للتدرب، والتو�ضل بالألواح لكتابتها.      −

التدريب

يقوم املكون)ة( جهود امل�ضتفيد)ة( تبعا ملا ياأتي :

حتديد الوحدات والع�رشات فيما ياأتي: 100 – 123 – 425 - 333.  −
تلفظ الوحدات والع�رشات واملئات، وكتابتها.  −

يراعى يف تقومي الن�ضاط مدى التمكن من التمييز بني الوحدات والع�رشات واملئات.  −

تقومي

 وتعزيز 

التعلم

املئاتكفايات قرائية: احل�ساب
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اإىل  الهاتف، وي�ضوقهم  ا�ضتعمال  اإليه ب�ضاأن  التو�ضل  امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين مبا مت  − يذكر املكون)ة(، يف بداية احل�ضة، 
متابعة املو�ضوع نظرا لأهميه يف تبليغ معلومة.

التمهيد

− يوجه املكون)ة( عناية اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة كل �ضورة من ال�ضورتني امل�ضاحبتني للدر�ص، وحتديد املوقف الذي تعرب 
عنه كل واحدة منهما، ومتييز اخلطاب ال�ضادر عن املتحاورين.

املالحظة 

يدعو املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل ال�ضتماع جيدا اإىل قراءته للحوار ال�ضدر عن الرجل واملراأة، ويحبذ يف هذه   −
املرحلة اأن يركز على الأعداد امل�ضتعملة. 

ال�سماع

باألوان خمتلفة  املكتوبة  الأعداد  ومتييز  امل�ضتعملني،  الهاتفيني  الرقمني  اإىل مالحظة  اجلماعة  اأفراد  باقي  املكون)ة(  يدعو   −
هي الأزرق والأخ�رش والأحمر بدءا من الي�ضار.

يتدرج املكون)ة( بهم اإىل متييز الرقم اخلا�ص بالهاتف الثابت )05( عن الرقم اخلا�ص بالثابت املحمول )06(، ويكلفهم   −
بالتلفظ به. 

يعر�ص املكون)ة( على خماطبيه م�ضكلة �ضانع يريد تركيب رقم لالت�ضال بزبون، ويدعوهم اإىل م�ضاعدته، ثم يركبونه   −
على الهاتف الثابت اأو املحمول بادئني من الي�ضار اإىل اليمني.

يكلف املكون)ة( اأفراد اجلماعة بكتابة الرقم الهاتفي الذي ركبوه يف احليز املخ�ض�ص للكتابة مراعني اجلوانب ال�ضابقة   −
الذكر يف الوحدة الأوىل.

الرقم  الرقم الهاتفي املنا�ضب لالت�ضال عرب هاتف حممول، فيميز  اأو امل�ضتفيدة ا�ضتعمال  يطلب املكون)ة( من امل�ضتفيد   −
ال�ضحيح، ويركبه.

التدرب

يراعي املكون)ة( يف تقومي جهود امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين ما ياأتي:

ا�ضتعمال الهاتف لطلب معلومة اأو خدمة.  o
توظيف الوحدات والع�رشات واملئات.  o

تركيب رقم هاتفي.  o

تقومي

وتعزيز

 التعلم

اأ�ستعمل الهاتفكفايات توا�سلية: التعبري

والياء،  النون  وهما  املقطع،  هذا  يف  املروجني  باحلرفني  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  بتذكري  احل�ضة  املكون)ة(  ي�ضتهل    −
اأحدهما، ثم يعر�ص عليم احلرف اجلديد )اجليم(، ويحفز على  اأو تت�ضمن  اإىل تقدمي كلمات تت�ضمنهما  وي�ضتدرجهم 

تعرفه، ومتييزه عن احلروف ال�ضابقة.  

التمهيد

−  يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة: )رجع احلجاج من احلج( قراءة متاأنية يراعي فيها خمارج احلروف، وبخا�ضة حرف اجليم. 
−  يتلفظ املكون)ة( بكلمات من اجلملة النواة، مميزا كل كلمة على حدة، ويدعو امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل ترديدها 

جماعيا ثم ب�ضكل فردي، حيث يقت�رش على بع�ص العنا�رش فقط.

املكتوب  اجليم  اإىل مالحظة حرف  اجلماعة  باأفراد  املكون)ة(  يتدرج    −
بلون اأحمر داخل كل كلمة، ثم ب�ضكل معزول حتتها.

اآخرها،  اأو يف  اأو يف و�ضطها،  اأول الكلمة،  اأو م�ضعفا يف  اأو مك�ضورا  التلفظ به مفتوحا  ال�ضدد على  −  يحر�ص يف هذا 
ويف كل مرة يردد معه امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات جماعيا وفرديا.

املالحظة

والتلفظ

حرف اجليمكفايات قرائية
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يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :

ي�ضاعد امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على متييز حرف اجليم �ضمعيا وب�رشيا، فيدعوهم اإىل مالحظة ال�ضور اأ�ضفل ال�ضفحة،   −
ثم يقراأ عليهم الكلمات املعزولة، مركزا على التلفظ بحرف اجليم املكتوب بلون اأحمر، وحتديد موقعه داخل الكلمات 

بعد متييزه وعزله. 

والواو  بالألف  وممدودا  وال�ضمة،  بالفتحة  متحركا  اجليم  حرف  ر�ضم  مالحظة  اإىل  وامل�ضتفيدين  بامل�ضتفيدات  يتدرج   −
والياء.

يدعو اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة ر�ضم حرف اجليم ب�رشيا، وو�ضله بالكلمة التي تت�ضمنه بعد مالحظة ال�ضورة امل�ضاحبة   −
لها، وتلفظ احلرف ثم الكلمة.

يوجه املكون)ة( انتباه اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة ال�ضور الثالث املوالية للن�ضاط ال�ضابق، واأن ميالأوا الفراغ فيها بحرف   −
اجليم م�ضتاأن�ضني بال�ضورة دون حروف معزولة م�ضاعدة.

ير�ضمون  ثم  بعده،  فريددونها  )بارجة - جنار- جبل(،  على حدة  كلمة  املكون)ة( كل  يتلفظ  الأمر،  عليهم  تعذر  اإذا   −
اجليم  حرف  ومتييز  وب�رشيا،  �ضمعيا  اجليم  حرف  تت�ضمن  كلمات  متييز  على  قدرتهم  من  للتاأكد  وذلك  اجليم.  حرف 

داخلها، وتلفظه. 

التمييز

ال�سمعي

والب�رشي

−  ي�ضجع املكون)ة( اأفراد اجلماعة على كتابة حرف اجليم اأ�ضفل ال�ضفحة، وكذا الكلمات املقرتحة )حجاج - جامع 
كتابتهم،  وطريقة  اأيديهم،  وحركات  اأعمالهم،  يتتبع  واأن  املحددة،  وبالكلمات  به  يتلفظ  اأن  باأ�ص  ول  م�ضجد(،   -

ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�ضحيح والتوجيه، كلما دعت ال�رشورة.

التدرب

−  يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :
تلفظ كلمات تت�ضمن حرف اجليم.  o

كتابة حرف اجليم معزول يف اأول الكلمة ويف اآخرها ويف و�ضطها.  o
كتابة كلمات بها حرف اجليم.  o

تقومي

 وتعزيز 

التعلم

الر�سيد :

يتم الرتكيز على ترويج ما ياأتي، وا�ستثماره كلما دعت احلاجة اإليه.

كلمات تنتمي اإىل حقل العالقات الأ�رشية.  o
البحري. ال�سيد  اإىل حقل  تنتمي يف جمملها  كلمات   o

اأعداد ترتكب من وحدات وع�رشات ومئات.  o
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تقومي التعلمات املكت�سبة يف املقطعالتقومي

يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( مبا ياأتي:

مالحظة كل �ضورة على حدة، وحتديد املوقف اأو الت�رشف الذي تعرب عنه.  −
تعبري امل�ضتفيد)ة( عن املوقف املالحظ، والك�ضف عما يدل عليه.  −

يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�ضتفيد)ة( على املالحظة، وانتقاد املوقف، والتعبري عنه، وا�ضتخال�ص العربة منه.

األحظ، واأعرب

يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( مبا ياأتي:

مالحظة ال�ضورة.  −
تلفظ رقمي الهاتف بدءا من الي�ضار اإىل اليمني، وكتابتهما.  −

ميكن اللجوء اإىل تركيب الرقم الهاتفي لتقومي اإجناز امل�ضتفيد)ة(.

اأحتدث 

بالهاتف

يركز املكون)ة( على ما ياأتي:

القدرة على تلفظ الكلمة املحددة.  −
التمكن من و�ضل الكلمة باحلرف الذي تت�ضمنه.  −

ميكن للمكون اأن يتلفظ الكلمة اإذا عرب امل�ضتفيد)ة( عن عجز اأو �ضعوبة.

اأتلفظ، واأ�سل

 باحلرف 

املنا�سب

يدعو املكون)ة( اإىل مالحظة كل عدد على حدة.  −
يتلفظ املكون)ة( بالعدد املوايل لكل عدد متت مالحظته.  −

يكتب امل�ضتفيد)ة( العدد يف احليز املحدد.  −
ميكن مطالبة امل�ضتفيد)ة( بالتمييز بني الوحدات والع�رشات واملئات.  −

اأتلفظ العدد،

واأكتبه

يراعي املكون)ة( يف تقومي الن�ضاط مدى قدرة امل�ضتفيد)ة( على:

ر�ضم احلروف والكلمات يف احليز املخ�ض�ص لها.  −
اللتزام بحجم احلروف وبالف�ضاء الكتابي.   −

احرتام عدد الأ�ضطر.  −
قابلية قراءة ما كتب.   −

تنقل اليد، وطريقة الإم�ضاك بالقلم.   −

اأكتب

�ضورة  من  املحددة  الآيات  حفظ  من  وامل�ضتهدفني  امل�ضتهدفات  متكن  مدى  لتقومي  وقتا  املكون)ة(  يخ�ض�ص   −
الإخال�ص، وا�ضتظهارها.

يتم ذلك ب�ضكل فردي.  −
ي�ضتعر�ص امل�ضتفيد)ة( فرائ�ص ال�ضيام.  −

اأ�ستظهر
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املقطع الثالث الوحدة الثانية

اأهداف املقطع : يتمكن امل�ستفيد وامل�ستفيدة مما ياأتي :

•  تقدمي معلومات �ضخ�ضية تتعلق باملحافظة على �ضحة الأ�رشة. 

•  متييز حروف ال�ضني والفاء واحلاء �ضمعيا وب�رشيا يف كلمات ويف جمل.

•  ا�ضتعمال ال�ضني والفاء واحلاء يف كلمات ويف جمل.

•  التلفظ بكلمات منعزلة وداخل جمل.

•  كتابة حروف ال�ضني والفاء واحلاء منعزلة ويف كلمات. 

•  حفظ ال�ضاهد القراآين.

•  حتديد �ضفات اأداء الو�ضوء اأداء �ضحيحا.

•  ا�ضتعمال الآلف.

•  ا�ضتعمال النفي.

•  التمر�ص بقواعد العمل اجلماعي داخل الق�ضم.

املقطع الثالثالن�ساط

اأحرتم قواعد النظافةكفايات توا�سلية 

حرف ال�سنيكفايات قرائية 

الطهارة والو�سوءقيم وف�سائل

زيارة الطبيبكفايات توا�سلية

حرف الفاءكفايات قرائية

الآلفكفايات قرائية: احل�ساب

اأ�ستعمل النفيكفايات توا�سلية: التعبري

حرف احلاءكفايات قرائية

اأهمية نظافة اليدين يف عمل ال�سياد + مراجعة كفايات حياتية اأو مهنية + ر�سيد

الر�سيد

تقومي ودعم مرحليالتقومي
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−  يذكر املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين باحلروف املدرو�ضة يف املقطع ال�ضابق، ويطالبهم با�ضتعمالها يف كلمات، ثم 
يقدم احلرف اجلديد )ال�ضني(، مقت�رشا على ت�ضميته، وداعيا اإىل تعرف كيفية ر�ضمه. 

التمهيد

−  يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة )ال�ضلوك ال�ضليم اأ�ضا�ص ال�ضحة( قراءة متاأنية يراعي فيها خمارج احلروف، وبخا�ضة حرف 
ال�ضني. 

−  يتلفظ املكون)ة( بع�ص كلمات اجلملة النواة، ويدعو امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل ترديدها جماعيا ثم ب�ضكل فردي. 
−  ي�ضتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة حرف ال�ضني املكتوب 

بلون اأحمر يف كل كلمة، ثم ب�ضكل معزول حتتها. 

والت�ضعيف  والك�رشة(  وال�ضمة،  )الفتحة،  الثالث  احلركات  بح�ضب  باحلرف  التلفظ  متييز  على  املكون)ة(  يحر�ص    −
�ضواء يف و�ضط الكلمة ، اأو يف اآخرها، ويف كل مرة يردد معه امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات جماعيا وفرديا.

املالحظة

والتلفظ

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :

−  ي�ضاعد امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على متييز حرف ال�ضني �ضمعيا وب�رشيا، فيدعوهم اإىل مالحظة ال�ضورتني، ثم يقراأ
التمييز

ال�سمعي

حرف ال�سنيكفايات قرائية

اأحرتم قواعد النظافةكفايات توا�سلية

ميهد املكون)ة( لدر�ضه بحوار مع امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين حول ظروفهم ال�ضحية، وي�ضري يف �ضياق ذلك اإىل بع�ص   −
الأمرا�ص املنت�رشة، وما ت�ضتوجبه من حر�ص وعناية ووقاية.

التمهيد

يوزع املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل جمموعات، ويكلف كل جمموعة مبالحظة ال�ضور،   −
وحتديد مكوناتها، وما تعرب عنه كل و�ضعية بخ�ضو�ص قواعد النظافة.  املالحظة

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

و�ضبل  النظافة  قواعد  احرتام  �رشورة  واإبراز  النقا�ص،  لتوجيه  واحلني  احلني  بني  ويتدخل  املجموعات،  اأعمال  يتتبع   −
الوقاية ال�ضحية. 

تعر�ص املجموعات، بعد التحاور واملناق�ضة، ما تو�ضلت اإليه �ضفهيا، ويتم يف �ضياق ذلك ا�ضتخال�ص مناذج من قواعد   −
النظافة واحلماية ال�ضحية التي يتطلبها القطاع عموما، والفرد يف اأ�رشته اأو داخل املجتمع بوجه عام. 

يفتح املكون)ة( حوارا لتقدمي اأمثلة اأخرى تعزز ما مت ا�ضتخال�ضه، مركزا على اأهمية ذلك يف بناء اأ�رشة �ضعيدة.  −
ِليٌم.  اِعِد النَّظافمَِة �ُسُلوٌك �سمَ ي�ضتعني املكون)ة( بال�ضورة اأ�ضفل ال�ضفحة، وباجلملة املقرتحة الآتية: اِْحرِتمَاُم قمَومَ  −

اإبراز حرف ال�ضني، ويدعوهم اإىل حتديد قواعد النظافة الواجب احرتامها. ول  يقراأ اجلملة قراءة متاأنية، مركزا على   −
باأ�ص من اأن يقرتح �ضورا اأخرى منا�ضبة تتعلق بالنظافة والوقاية ال�ضحية. 

التحاور

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث:

القدرة على التحاور واإبداء الراأي.  o
النخراط يف العمل اجلماعي.  o
ربط املو�ضوع بالو�ضط املهني.  o

متييز قواعد النظافة والوقاية ال�ضحية.  o

تقويـم

وتعزيز

 التعلم
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ال�ضني  التلفظ بحرف  اليدين، مركزا على  املعربة عن غ�ضل  اأ�ضنانها، وتلك  تنظف  التي  املراأة  ال�ضادرة عن  عليهم اجلملة 

املكتوب بلون اأحمر يف الكلمات املعزولة، وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلمات، ويكلفهم يف �ضياق ذلك 

بالتلفظ بالكلمات ذاتها وكلمات اأخرى يختارها اأو يعينها لهم من الر�ضيد.

بتنوين  ومنونا  والك�رشة،  وال�ضمة  بالفتحة  متحركا  ال�ضني  ر�ضم حرف  اإىل مالحظة  وامل�ضتفيدين  بامل�ضتفيدات  يتدرج    −
ال�ضم، وممدودا بالألف والواو والياء.

−  يدعو خماطبيه اإىل متييز حرف ال�ضني املعزول ب�رشيا، وو�ضله بالكلمة املنا�ضبة، وذلك بعد مالحظة ال�ضورة التي فوقها، 
وتلفظ حرف ال�ضني والكلمة عينها.

ي�ضلوا  واأن  – مر�ضاة(،  – �ضلم  ال�ضابق )غطا�ص  للن�ضاط  املوالية  الثالث  ال�ضور  اأن يالحظوا  اأفراد اجلماعة  −  يطلب من 
فريددونها،  على حدة،  كلمة  بكل  املكون)ة(  يتلفظ  ذلك  عليهم  تعذر  واإذا  بها،  النطق  بعد  املنا�ضبة  بال�ضورة  الكلمة 

ثم ي�ضلونها بال�ضورة املنا�ضبة. وذلك للتاأكد من قدرتهم على متييز كلمات تت�ضمن حرف ال�ضني �ضمعيا وب�رشيا، ومتييز 

حرف ال�ضني داخلها، وتلفظه. 

والب�رشي

بالألف، وكذا  باملد  اأو مو�ضول  ال�ضفحة، م�ضتقال  اأ�ضفل  ال�ضني  كتابة حرف  اأفراد اجلماعة على  املكون)ة(  ي�ضجع    −
الكلمات املقرتحة )�ضفن – ب�ضبا�ص - �ضم�ص(، ول باأ�ص اأن يتلفظ به وبالكلمات املعنية، واأن يتتبع اأعمالهم، وحركات 

اأيديهم، وطريقة كتابتهم، ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�ضحيح والتوجيه، كلما دعت ال�رشورة.

التدرب

−  يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :
تلفظ حرف ال�ضني وكلمات تت�ضمنه.  o

كتابة حرف ال�ضني معزول يف اأول الكلمة ويف اآخرها ويف و�ضطها.  o
كتابة كلمات تت�ضمن حرف ال�ضني.  o

تقومي

وتعزيز

التعلم

املو�سوع : الطهارة والو�سوءقيم وف�سائل

−  يقدم املكون)ة( لدر�ضه بالآية الكرمية )اإن اهلل يحب التوابني ويحب املتطهرين(، ثم ي�ضتف�رش امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات 
الأن�ضطة  من  انطالقا  ذلك  تعرف  اإىل  ويدعوهم  والو�ضوء،  الطهارة  بني  العالقة  وحول  والطهارة،  التوبة  معنى  حول 

املقرتحة. 

التمهيد

− يدعو املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل الإن�ضات اإىل تالوته لل�ضاهد القراآين مو�ضوع الدر�ص )الآية ال�ضاد�ضة من 
�ضورة املائدة(. 

يحر�ص املكون)ة( على ذكر الب�ضملة، وتهييئ الأجواء املالئمة على غرار ما تقدم يف الدرو�ص ال�ضابقة.   −
الت�سميع

−  ي�رشح املكون)ة( الكلمات ال�ضعبة.
−  يتدرج اإىل �رشح فحوى الآية الكرمية مو�ضوع الدر�ص. ال�رشح

−  ي�ضاعد املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على حفظ الآية من خالل ترديدها بالتناوب، فرديا ثم جماعيا، ويوجه 
اأداءهم.

−  يتتبع املكون)ة( قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليها، ويتدخل للت�ضحيح والتوجيه كلما دعت ال�رشورة. 
الرتديد
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−  يفتح املكون)ة( مع امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين حوارا حول الو�ضوء واأهميته و�رشوطه، ثم يدعو اأحدهم للتو�ضوؤ اأمام 
     زمالئه. 

اإذا ما �ضعر  للمكون  تثمينه. وميكن  اأو  اأدائه  اإىل ت�ضحيح  اأفراد اجلماعة،  باقي  الأثناء، مع  −  يعمد املكون)ة(، يف تلك 
الو�ضوء،  اأو يعر�ص �رشيط ت�ضجيل ي�ضبغ فيه �ضخ�ص  املرافق للدر�ص،  ال�ضور  اأن ي�ضتعني ب�رشيط  اأمام خماطبيه  باإحراج 

وذلك اإذا ما توافرت لديه الو�ضائل املنا�ضبة.

−  ي�ضتخل�ص ف�ضل الو�ضوء من خالل احلديث ال�رشيف الوارد يف ن�ضاط ''اأ�ضتفيد''.

ا�ستخال�ش

الأحكام

−  يقوم املكون)ة( الأداء تبعا ملا ياأتي :
ا�ضتظهار الآية الكرمية.  o

حتديد �ضفات اأداة الو�ضوء.  o

تقومي

وتعزيز

التعلم

زيارة الطبيبكفايات توا�سلية

الوقاية  و�ضبل  النظافة  بقواعد  ال�ضلة  ذات  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  مكت�ضبات  در�ضه  بداية  يف  املكون)ة(  ي�ضخ�ص   −
ال�ضحية، ويطالبهم بتقدمي اأمثلة لذلك من الو�ضط املهني.

التمهيد

للدر�ص، وحتديد  امل�ضاحبة  ال�ضور  اإىل مالحظة  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  عناية  املكون)ة(  يوجه   −
مكوناتها، ثم ترتيبها ل�رشد ق�ضة املراأة احلامل.

املالحظة

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

يق�ضم امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل جمموعات �ضغرى، ويعني م�ضريا لكل منها.  −
املراأة احلامل، وحول عالمات  اإىل  بالن�ضبة  الفح�ص  اأهمية  اأفرادها حول  نقا�ضا بني  تفتح  اأن  يطلب من كل جمموعة   −

احلمل، والتلقيح...، ويعمل يف اأثناء ذلك على تتبع اأعمالهم، وتوجيه مناق�ضتهم.

يكلف كل جمموعة بعر�ص ما تو�ضلت اإليه ب�ضاأن املو�ضوع املقرتح.  −
يثري املكون)ة( انتباه امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل ح�ضن ال�ضتماع اإليه وهو يقراأ اجلملة املذيلة لل�ضور: ''الفح�ص مفيد   −

للمحافظة على احلامل''. 

وكتابته  به  التلفظ  كيفية  مالحظة  اإىل  خماطبيه  ويدعو  وب�رشيا،  �ضمعيا  الفاء  حرف  متييز  على  املكون)ة(  يحر�ص   −
ا�ضتعدادا لدر�ص القراءة والكتابة.

التحاور

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث:

القدرة على التحاور والنقا�ص واإبداء الراأي.  o
النخراط يف العمل اجلماعي.  o

�رشد وقائع زيارة طبيب.  o

تقويـم

وتعزيز

 التعلم

−  يتلفظ املكون)ة( بحرف الياء باحلركات الثالث، ويدعوهم اإىل تعرفه، والتدرب على كتابته، وا�ضتعماله يف كلمات اأو 
جمل.

التمهيد

حرف الفاءكفايات قرائية
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−  يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة )الفح�ص مفيد للمراأة احلامل( قراءة متاأنية يراعي فيها خمارج احلروف، وبخا�ضة حرف 
الفاء. 

−  يتلفظ املكون)ة( ببع�ص كلمات اجلملة النواة، ويدعو امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل ترديدها جماعيا ثم ب�ضكل فردي. 
بلون  املكتوب  الفاء  حرف  مالحظة  اإىل  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضتدرج    −

اأحمر يف كل كلمة، ثم ب�ضكل معزول حتتها.

امل�ضتفيدون  يردد معه  الكلمة، ويف كل مرة  به بح�ضب احلركات يف و�ضط  التلفظ  ال�ضدد على متييز  −  يحر�ص يف هذا 
وامل�ضتفيدات جماعيا وفرديا. 

املالحظة

والتلفظ

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :

ال�ضورتني،  اإىل مالحظة  الفاء �ضمعيا وب�رشيا، فيدعوهم  امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على متييز حرف  −  ي�ضاعد املكون)ة( 
ثم يقراأ عليهم اجلملة املعربة عن كل منهما، مركزا على التلفظ بحرف الفاء املكتوب بلون اأحمر يف الكلمات املعزولة، 

وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلمات، ويكلفهم بتلفظ الكلمات ذاتها وكلمات اأخرى يختارها اأو يعينها 

لهم من الر�ضيد. 

− يتدرج املكون)ة( بامل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة ر�ضم حرف الفاء متحركا بالفتحة وال�ضمة والك�رشة، ومنونا 
بتنوين ال�ضم، وممدودا بالألف والواو والياء.

وو�ضله  منها،  ب�رشيا يف كل  الفاء  ومتييز حرف  بها،  املت�ضلة  والكلمات  ال�ضور  اإىل مالحظة  املكون)ة( خماطبيه  يدعو   −
بالكلمة املنا�ضبة.

بالفاء  فراغها  ميالأوا  واأن  ال�ضابق،  للن�ضاط  املوالية  الثالث  ال�ضور  يالحظوا  اأن  اجلماعة  اأفراد  من  املكون)ة(  يطلب   −
للتاأكد من قدرتهم على  ويتلفظونها؛ وذلك  املحدد،  بال�ضورة  ي�ضلونها  ثم  – دلفني(،  �ضفن  البحر -  )فر�ص  املنا�ضبة، 

متييز كلمات تت�ضمن حرف الفاء �ضمعيا وب�رشيا، ومتييز حرف الفاء داخلها، والتلفظ به. واإذا تعذر عليهم ذلك يتلفظ 

املكون)ة( كل كلمة على حدة، ويرددونها بعده.

التمييز

ال�سمعي

والب�رشي

−  ي�ضجع املكون)ة( اأفراد اجلماعة على كتابة حرف الفاء اأ�ضفل ال�ضفحة، م�ضتقال اأو مو�ضول باملد بالألف والواو، وكذا 
الكلمات املقرتحة )فلفل – فا�ص - عفاف(. 

وطريقة  اأيديهم،  وحركات  وامل�ضتفيدين،  امل�ضتفيدات  اأعمال  ويتتبع  املعنية،  والكلمات  احلرف  املكون)ة(  يتلفظ    −
كتابتهم، ومدى احرتامهم للحيز املطلوب.

−  يتدخل للت�ضحيح والتوجيه، كلما دعت ال�رشورة.

التدرب

−  يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :
تلفظ كلمات تت�ضمن حرف الفاء.  o

كتابة حرف الفاء معزول يف اأول الكلمة ويف اآخرها ويف و�ضطها.  o
كتابة كلمات تت�ضمن حرف الفاء.  o

تقومي

وتعزيز

التعلم

الآلفكفايات قرائية: احل�ساب

ميهد املكون)ة( لدر�ضه بتذكري امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين بالوحدات والع�رشات واملئات، ثم يطالبهم باأمثلة.   − التمهيد

ال�ضتفهامية  اإىل اجلملة  ال�ضورة، وال�ضتماع  اإىل مالحظة  املوجه،  باأفراد اجلماعة، عن طريق احلوار  املكون)ة(  يتدرج   −
ال�ضادرة عن الطبيبة، وكذا اجلواب الذي قدمته اأم الطفل، مركزا على متييز الأعداد امل�ضتعملة، وحتديد العدد اجلديد.

املالحظة
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التي تتكون  الع�رشات  9، وبني  0 اإىل  تتاألف من عدد واحد من  التي  اأفراد اجلماعة الوحدات  ي�ضتنتج املكون)ة( مبعية   −
من عددين اثنني، وبني املئات التي ت�ضم ثالثة اأعداد، ثم الآلف التي تت�ضمن اأربعة اأعداد. 

الثالثة  املرتبة  املئات يف  الي�ضار، ثم  الع�رشات يف جانبها على  تليها  الرقم،  الوحدات على ميني  اإىل موقع  ينبه املكون)ة(   −
على الي�ضار، ثم الآلف بعدها يف اجلهة الي�رشى. 

يتدرج املكون)ة( بامل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة الأعداد املقرتحة ) 1350 – 2865 – 5600 – 7382 –   −
9001 (، وتلفظها وفق ما مت ا�ضتنتاجه، فيبداأ من الي�ضار. ويحر�ص املكون)ة( ما اأمكن على متييز الوحدات والع�رشات 

واملئات والآلف يف كل عدد على حدة، وتلفظها.

تتبع  على  اآنذاك  ويعمل  واآلف.  ومئات  وع�رشات  وحدات  من  مركبة  اأعداد  بكتابة  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  يكلف   −
اأعمالهم، ومراقبة اإجنازهم، وتوجيهه. 

العدد  قبل نقط احلذف، وذكر  الواقعة  الأعداد  اإىل مالحظة كل عدد من  بامل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين  املكون)ة(  يتدرج   −
املوايل لكل منها، ثم كتابتها. واإذا �ضادف املكون)ة( �ضعوبة، يقت�رش على متييز الوحدات والع�رشات واملئات والآلف، 

ويتلفظ هو بالعدد املوايل، ويكلفهم بتحديد عنا�رشه، ثم كتابته.

ميكن للمن�ضط اقرتاح اأعداد اأخرى للتدرب، والتو�ضل بالألواح لكتابتها.      −

التدريب

يقوم املكون)ة( جهود امل�ضتفيد)ة( تبعا ملا ياأتي :

حتديد الوحدات والع�رشات والآلف فيما ياأتي: 1000 – 5033 – 4252 - 5320.  −
تلفظ الوحدات والع�رشات واملئات والآلف، وكتابتها.  −

يراعى يف تقومي الن�ضاط مدى التمكن من التمييز بني الوحدات والع�رشات واملئات والآلف.  −

تقومي

وتعزيز

التعلم

يذكر املكون)ة(، يف بداية احل�ضة، امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين مبا مت تداوله يف در�ص التوا�ضل والتحاور حول قواعد الوقاية   −
ال�ضحية والنظافة، ثم يطلب راأيهم يف بع�ص ال�ضلوكات الإيجابية وال�ضلبية.

التمهيد

ال�ضلوك  وحتديد  للدر�ص،  امل�ضاحبة  الثالث  ال�ضور  من  �ضورة  كل  مالحظة  اإىل  اجلماعة  اأفراد  عناية  املكون)ة(  يوجه   −
ال�ضيئ الذي تعرب عنه كل واحدة منهما، وكذا العبارة الدالة على موقف ال�ضخ�ص.

املالحظة 

يدعو املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل ال�ضتماع جيدا اإىل قراءته للعبارات: )اأقبل - ل اأقبل - ل�ضت متفقة -   −
غري م�ضوؤول(.

يركز املكون)ة( على املوقف ال�ضخ�ضي للمتكلم، وعلى الكلمات الدالة على النفي )ل – ل�شت – غري(.  −
ال�سماع

تقدميه:           مت  ما  غرار  على  بـ)لي�ص(  اأو  بـ)ل(  النفي  تت�ضمن  تعابري  باإن�ضاء  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  املكون)ة(  يطلب   −
بْنمَائِي لمَى تمَربِيمَِة اأمَ ًة عمَ افمَةمَ الأمَ�ْسنمَاِن - لمَ�ْسُت قمَاِدرمَ لمَ تمَْن�شمَ نمَظمَ

يدعو املكون)ة( باقي اأفراد اجلماعة اإىل حتديد �ضلوكات قبيحة، والتعبري عنها با�ضتعمال النفي.  −
ميكنه اأن يقرتح عليهم �ضورا تعر�ص �ضلوكا �ضيئا، ويكلفهم بنفيه بوا�ضطة الكلمات املروجة.  −

التدرب

يراعي املكون)ة( يف تقومي جهود امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين ما ياأتي:

ا�ضتعمال كلمات دالة على النفي.  o
متييز ال�ضلوك القبيح م�ضتعمال النفي.  o

تقومي

وتعزيز

 التعلم

اأ�ستعمل النفيكفايات توا�سلية: التعبري
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والفاء،  ال�ضني  وهما  املقطع،  هذا  يف  املروجني  باحلرفني  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  بتذكري  للح�ضة  املكون)ة(  ميهد   −
اأو تت�ضمن اأحدهما، ثم يعر�ص عليم احلرف اجلديد )احلاء(، ويحفز على  وي�ضتدرجهم اإىل تقدمي كلمات تت�ضمنهما 

تعرفه، ومتييزه عن حرف اجليم املدرو�ص �ضابقا.  

التمهيد

−  يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة: )التلقيح حماية ل�ضحة احلامل( قراءة متاأنية يراعي فيها خمارج احلروف، وبخا�ضة حرف 
احلاء. 

− يتلفظ املكون)ة( بكلمات اجلملة النواة، مميزا كل كلمة على حدة، ويدعو امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل ترديدها جماعيا 
ثم ب�ضكل فردي، حيث يقت�رش على بع�ص العنا�رش فقط.

−  ي�ضتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة حرف احلاء املكتوب 
بلون اأحمر داخل كل كلمة، ثم ب�ضكل معزول حتتها.

اآخرها، ويف كل  اأو يف  اأو يف و�ضطها،  الكلمة،  اأول  اأو ممدودا يف  اأو م�ضموما  اأو مك�ضورا  يتلفظ بحرف احلاء مفتوحا   −
مرة يردد معه امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات جماعيا وفرديا.

املالحظة

 والتلفظ

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية :

ي�ضاعد املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على متييز حرف احلاء �ضمعيا وب�رشيا، فيدعوهم اإىل مالحظة ال�ضور اأ�ضفل   −
ال�ضفحة، ثم يقراأ عليهم الكلمات املعزولة، مركزا على التلفظ بحرف احلاء املكتوب بلون اأحمر، وحتديد موقعه داخل 

الكلمات بعد متييزه وعزله. 

يتدرج املكون)ة( بامل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة ر�ضم حرف احلاء متحركا بالفتحة وال�ضمة، وممدودا بالألف   −
والواو والياء.

مالحظة  بعد  تت�ضمنه  التي  بالكلمة  وو�ضله  ب�رشيا،  احلاء  حرف  ر�ضم  مالحظة  اإىل  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  يدعو   −
ال�ضورة امل�ضاحبة لها، وتلفظ احلرف ثم الكلمة.

يوجه املكون)ة( انتباه اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة ال�ضور الثالث املوالية للن�ضاط ال�ضابق، واأن ميالأوا الفراغ فيها بحرف   −
احلاء م�ضتاأن�ضني بال�ضورة دون حروف معزولة م�ضاعدة.

واإذا تعذر عليهم ذلك يتلفظ املكون)ة( كل كلمة على حدة )حبل - نحلة - مت�ضاح(، فريددونها بعده، ثم ير�ضمون   −
احلاء  حرف  ومتييز  وب�رشيا،  �ضمعيا  احلاء  حرف  تت�ضمن  كلمات  متييز  على  قدرتهم  من  للتاأكد  وذلك  احلاء.  حرف 

داخلها، وتلفظه. 

التمييز

ال�سمعي

والب�رشي

املقرتحة )حممد - حياة -  الكلمات  ال�ضفحة، وكذا  اأ�ضفل  احلاء  كتابة حرف  اجلماعة على  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضجع   −
اأيديهم، وطريقة كتابتهم، ومدى  اأعمالهم، وحركات  يتتبع  واأن  به وبالكلمات املحددة،  يتلفظ  اأن  باأ�ص  لقاح(، ول 

احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�ضحيح والتوجيه، كلما دعت ال�رشورة.

التدرب

−  يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :
تلفظ كلمات تت�ضمن حرف احلاء.  o

كتابة حرف احلاء معزول يف اأول الكلمة ويف اآخرها ويف و�ضطها.  o
كتابة كلمات تت�ضمن حرف احلاء، وتلفظها.  o

تقومي

وتعزيز

التعلم

حرف احلاءكفايات قرائية
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الر�سيد :

يتم الرتكيز على ترويج ما ياأتي، وا�ستثماره كلما دعت احلاجة اإليه.

الأمرا�ش. ال�سحية والوقاية من  اإىل حقل احلماية  تنتمي  كلمات   o
ال�سحية. البحري واحلماية  ال�سيد  اإىل حقل  تنتمي يف جمملها  كلمات   o

اأعداد ترتكب من وحدات وع�رشات ومئات واآلف.  o

تقومي التعلمات املكت�سبة يف املقطعالتقومي

يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( مبا ياأتي:

مالحظة كل �ضورة على حدة، وحتديد املوقف اأو الت�رشف املعرب عنه.  −
تعبري امل�ضتفيد)ة( عن املوقف املالحظ، والك�ضف عما يدل عليه.  −

يراعي املكون)ة( مدى قدرة امل�ضتفيد)ة( على املالحظة، وانتقاد املوقف، والتعبري عنه، وا�ضتخال�ص العربة منه.

واأعرب األحظ، 

يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( مبا ياأتي:

مالحظة �ضور تعر�ص مواقف وو�ضعيات، والتعبري عنها. )ميكن اقرتاح عمل يف جمموعات(.  −
ا�ضتعمال النفي للتعبري عن موقف �ضيئ مالحظ.  −

اأ�ستعمل النفي

يركز املكون)ة( على ما ياأتي:

القدرة على تلفظ الكلمة املحددة.  −
التمكن من و�ضل الكلمة باحلرف الذي تت�ضمنه.  −

ميكن للمكون اأن يتلفظ الكلمة اإذا عرب امل�ضتفيد)ة( عن عجز اأو عن �ضعوبة.

اأتلفظ، واأ�سل

 باحلرف 

املنا�سب

يدعو املكون)ة( اإىل مالحظة كل عدد على حدة.  −
يتلفظ املكون)ة( بالعدد املوايل لكل عدد متت مالحظته.  −

يكتب امل�ضتفيد)ة( العدد يف احليز املحدد.  −
ميكن مطالبة امل�ضتفيد)ة( بالتمييز بني الوحدات والع�رشات واملئات والآلف.  −

اأتلفظ العدد،

واأكتبه

يراعي املكون)ة( يف تقومي الن�ضاط مدى قدرة امل�ضتفيد)ة( على:

ر�ضم احلروف والكلمات يف احليز املخ�ض�ص لها.  −
اللتزام بحجم احلروف وبالف�ضاء الكتابي.   −

احرتام عدد الأ�ضطر.  −
قابلية قراءة ما كتب.   −

تنقل اليد، وطريقة الإم�ضاك بالقلم.  −

اأكتب

�ضورة  من  ال�ضاد�ضة  الآية  حفظ  من  وامل�ضتهدفني  امل�ضتهدفات  متكن  مدى  لتقومي  وقتا  املكون)ة(  يخ�ض�ص   −
املائدة، وا�ضتظهارها.

يتم ذلك ب�ضكل فردي.  −
يرتب امل�ضتفيد)ة( مراحل الو�ضوء.  −

اأ�ستظهر
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الن�ساط : تقومي ودعم 

الن�ساط امل�ستهدف: الكفايات التوا�سلية

املهارات والكفايات 
اأداة

  التقومي
طريقة اإجناز التقوميال�سوؤال املطروح

ال�ضلوك  قواعد  معرفة 

داخل املجتمع: احلياة 

يف الو�ضط الأ�رشي

�ضفهي
�ضلوك  عن  اأحكي 

البحار يف اأ�رشته

يوجه املكون)ة( انتباه امل�ضتفيد)ة( اإىل مالحظة كل �ضورة من ال�ضور املعرو�ضة 

ال�ضطالع  عن  ينم  اأكرث  اأو  �ضلوك  عن  بتلقائية  والتحدث  لذاكرته،  ا�ضتثارة 

بامل�ضوؤولية داخل الأ�رشة، والت�ضارك يف اتخاذ القرار.

على  والقدرة  ال�ضلوك،  اختيار  على  امل�ضتفيد)ة(  قدرة  مدى  املكون)ة(  يراعي 

التعبري عنه، واإظهار ال�ضتفادة من خربته، اأو مما مت ترويجه يف الق�ضم.

معرفة قواعد ال�ضلوك 

داخل املجتمع: الوقاية

ال�ضحية

ماذا اأفعل ؟ وملاذا ؟�ضفهي

وحتديد  املالحظة،  على  امل�ضتفيد)ة(  قدرة  مدى  تقوميه  يف  املكون)ة(  يراعي 

ال�ضلوك الذي تعرب عنه كل �ضورة، وا�ضتخال�ص ال�ضبب الذي يتمثل يف النظافة 

والوقاية ال�ضحية واأهميتهما يف احلياة الأ�رشية واملجتمعية.

ب�ضيط  ملفوظ  نتاج 

احلياة  مبعـي�ص  مرتبط 

اليومية با�ضتعمال

األحظ واأ�ضتعمل�ضفهي

ال�ضلوك،  على مالحظة  امل�ضتفيد)ة(  قدرة  مدى  على  تقوميه  يف  املكون)ة(  ركز 

عن  فعال  وتعرب  غري(،   - لي�ص   - )ل  النفي  اأدوات  تت�ضمن  بجمل  عنه  والتعبري 

موقف من رف�ص ذلك ال�ضلوك، وا�ضتثمار املعلومات والكلمات املاألوفة لديه. 

ماألوفة  كلمات 

اأحتدث بالهاتف�ضفهيومعلومات

اأو  الزبناء  باأحد  هاتفيا  بالت�ضال  التظاهر  امل�ضتفيد)ة(  من  املكون)ة(  ييطلب 

ا�ضتعمال  من  متكنه  مدى  ويالحظ  املجال،  يف  معهم  يتعامل  الذين  الأ�ضخا�ص 

الهاتف، ومدى قدرته على تقدمي معلومة، اأو طلب خدمة.. 

الن�ساط امل�ستهدف: القراءة والكتابة

القراءة والتلفظ :

متييز احلروف وتلفظها 

داخل الكلمة 
�ضفهي

واأ�ضل  اأتلفظ، 

باحلرف املنا�ضب

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

من خالل و�ضل كلمة اأو كلمتني بها، بعد التلفظ بكل كلمة على حدة. وي�ضرتط 

عدم الو�ضل باحلروف التي مل يتم تلفظها.  

�ضفهيمتييز  الكلمة وتلفظها  
اأتلفظ واأ�ضل الكلمة 

بال�ضورة املنا�ضبة

يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( مبالحظة ال�ضويرات، ومتييز الكلمة الدالة عليها، من 

خالل و�ضلها بها، وتلفظها.

بني  بال�ضماع  التمييز 

الكلمات  خمتلف 

واجلمل

�ضفهي
واأ�ضل  اأ�ضمع، 

بال�ضورة املنا�ضبة

يقراأ املكون)ة( كل عبارة من العبارات الثالث مرتني اأو ثالث مرات، ويطلب من 

امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين و�ضل العبارة التي �ضمعوها بال�ضورة املعربة عنها.

الكتابة:

اأكتب احلروفكتابير�ضم احلروف منعزلة 

املختلفة،  اأ�ضكاله  يف  معزول  للحرف  التجزيئية  املالحظة  على  الن�ضاط  هذا  يقوم 

احليز  احلرف يف  ر�ضم  امل�ضتفيد)ة( على  قدرة  التقومي مدى  املكون)ة( يف  ويراعي 

املخ�ض�ص له، ومدى التزامه بالف�ضاء الكتابي، واحرتام عدد الأ�ضطر، وقابلية قراءة 

ما كتب...

يف  احلروف  ر�ضم 

�ضياق كلمة
اأمالأ الفراغكتابي

التي  عليها  الدالة  والكلمة  ال�ضورة  مالحظة  اإىل  امل�ضتفيد)ة(  املكون)ة(  يدعو 

الفراغ،  ذلك  مللء  املنا�ضب  احلرف  واختيار  الأ�ضفل،  يف  حذف  نقط  تتخللها 

ال�ضابق. ويركز املكون)ة( على نوع احلرف املر�ضوم  الن�ضاط  م�ضتعينا يف بحروف 

بح�ضب موقعه يف اأول الكلمة، اأو يف و�ضطها، اأو يف اآخرها. 

اأكتب الكلماتكتابير�ضم الكلمات

للكلمة من خالل ر�ضم احلرف داخلها،  الكلية  املالحظة  الن�ضاط على  يقوم هذا 

ويراعي املكون)ة( يف التقومي مدى قدرة امل�ضتفيد)ة( على احرتام احليز املخ�ض�ص 

ما  قراءة  وقابلية  الأ�ضطر،  الكتابي، واحرتام عدد  بالف�ضاء  التزامه  للكلمة، ومدى 

كتب، ف�ضال عن ال�ضرت�ضال والت�ضـــل�ضل، وال�ضالمة من الأخطاء.

Montage Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Peche (162 pages).indd   104 25/09/19   13:53



105

الن�ساط امل�ستهدف: تقومي الرتبية الدينية

طريقة اإجناز التقوميال�سوؤال املطروحاأداة  التقومياملهارات والكفايات 

من  اآيات  حفظ 

القراآن الكرمي
اأ�ضتظهر�ضفهي

حفظهم  عدم  عن  عربوا  الذين  وامل�ضتفيدين  بامل�ضتفيدات  املكون)ة(  يبداأ 

ل�ضورتي العلق والفلق، فيعني منهم من ي�ضتظهر اإحداهما اأو هما معا، مركزا 

على �ضالمة النطق، وح�ضن الأداء، وال�ضرت�ضال وعدم التعرث. 

�ضفهياأداء الواجبات الدينية
اأرتب مراحل الو�ضوء: 

ُل بَخط اأَ�ضِ

ال�ضاهد  ا�ضتظهار  على  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  تقومي  يف  املكون)ة(  يركز 

القراآين، ثم و�ضل كل �ضورة بالرقم الذي يحدد رتبتها عند اأداء الو�ضوء.

الن�ساط امل�ستهدف: تقومي احل�ساب

املهارات والكفايات 
اأداة

التقومي
طريقة اإجناز التقوميال�سوؤال املطروح

الوحدات  متييز 

واملئات  والع�رشات 

والآلف 

ميز العدد :  اأ�ضل بخط  �ضفهي

الأعداد  ومتييزه عن  باملطلوب،  العدد  امل�ضتفيد و�ضل  من  املكون)ة(  يطلب 

اأبدى  اإذا  اأما  مبفرده،  بذلك  امل�ضتفيد  قام  اإذا  موفقا  الأداء  ويعترب  الأخرى. 

عجزا فمن الالزم اأن يتلفظ املكون)ة( باملطلوب )الوحدات – الع�رشات – 

املئات - الآلف(، ويقوم امل�ضتفيد)ة( بعملية الو�ضل. 

الأعداد  تلفظ 

ت  ا حد لو ا (

واملئات  والع�رشات 

والآلف(

اأتلفظ�ضفهي

يركز املكون)ة( يف هذا املطلب على التلفظ بالأعداد، والتمييز يف ذلك بني 

مت  لو  امل�ضتفيد)ة(  جواب  ويقبل  والآلف.  واملئات  والع�رشات  الوحدات 

التلفظ ب�ضكل جتزيئي من اليمني اإىل الي�ضار اأو من الي�ضار اإىل اليمني

  : الأعداد  كتابة 

والع�رشات  الوحدات 

واملئات والآلف

كتابي

اأكتب

 اأكمل بالعدد املوايل

يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( اأول بكتابة الأعداد يف احليز املحدد مراعيا الدقة يف 

ر�ضم العدد، واحرتام الف�ضاء والرتتيب، وثانيا بكتابة العدد املوايل لكل عدد حمدد، 

وميكن للمن�ضط اأن يتلفظ ذلك العدد ما دام املعيار حمددا يف القدرة على ر�ضم العدد 

املطلوب.

ا�ضتعمال الأعداد كتابة 

تبليغ  اأجل  من  وتلفظا 

معلومة

اأراد ملعلم اأحمد اإعطاء 

لزبون،  الهاتف  رقم 

الرقم:  ا�ضتعمل 

بالوحدات – بالع�رشات

يف  الأرقام  اأركب 

الهاتف

ا�ضتعمال  على  امل�ضتفيد)ة(  قدرة  الأول مدى  للن�ضاط  تقوميه  املكون)ة( يف  يراعي 

بني  فرق  ول  الهاتفي،  الرقم  تركيب  وهو  معني،  غر�ص  حتقيق  اأجل  من  الأعداد 

ال�ضتعمال  هو  الغر�ص  دام  ما  كتابتها  اأو  بالأرقام،  التلفظ  اأو  الهاتف،  ا�ضتعمال 

ال�ضحيح للعدد املطلوب يف املوقف املحدد اأو املفاجئ. اأما يف الن�ضاط الثاين فال بد 

من اإعطاء الأولوية ل�ضتعمال الهاتف، وتركيب الرقم املطلوب رقما رقما بح�ضب 

الوحدات اأو رقمني برقمني تبعا للع�رشات.

لن�ساط امل�ستهدف: تقومي الكفايات

طريقة اإجناز التقويـم 

يقراأ املكون)ة( اجلمل املعربة عن الو�ضعية قراءة متاأنية، ويدعو امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة ال�ضور امل�ضاحبة لها، وال�ضتماع اإليه 

جيدا، ثم يكلفهم بتحديد �ضلوك الزوج، وما يرمز اإليه، وحتديد ال�ضلوك ال�ضحي املطلوب. وكل ذلك �ضفويا.

ي�ضاعد املكون)ة( اأفراد جماعته على تقدمي املعلومات، وكتابتها يف املكان املحدد، م�ضتعمال الكلمات والأعداد ا�ضتجابة للو�ضعية امل�ضكلة 

يف بداية الوحدة. 

يطالبهم بعد ذلك بقراءة الأعداد املكتوبة باللون الأحمر، والتي هي معلومات �ضخ�ضية تتعلق باملري�ضة. 

ويراعى يف هذا التقومي مدى متكن امل�ضتفيد)ة( من ا�ضتثمار مكت�ضباته، ومن اإدماج موارده يف حل امل�ضكلة، وحتليلها.  

ملحوظة:  يتم التقومي فرديا، وقد ميكن اأن يتم يف جمموعات، اأو من خالل ت�ضخي�ص اأدوار، وذلك يف التوا�ضل والتعبري ب�ضكل خا�ص، 

ويف تقومي الكفايات ب�ضكل عام..
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الوحدة الثالثة :

البحار ع�ضو يف اجلماعة املهنية
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الوحدة الثالثة : البحار ع�سو يف اجلماعة املهنية

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�ضاط

حدة
و
يل لل

جما
مي اإ

و
تق

التعاون بني اأفراد اجلماعة البحارة جماعة مهنيةكفايات توا�صلية 

املهنية واجب

البحار  يحافظ على جودة 

املنتوج

حرف ال�صنيحرف القافحرف الزايكفايات قرائية 

اأداء ال�صالة�صورة النا�س�صورة الن�رضقيم وف�صائل

حرف الغنيحرف العنيحرف الذالكفايات قرائية

الطرحاجلمع مع الحتفاظاجلمعكفايات قرائية: احل�صاب

اأعرب عن الأيام وال�صهوراأحدد املواقعاأحدد اجلهاتكفايات توا�صلية: التعبري

حرف الطاءحرف اخلاءحرف ال�صادكفايات قرائية

كفايات حياتية ومهنية + 

ر�صيد

النظافة على ظهر املركب + 

مراجعة الر�صيد
قواعد النظافة اأثناء مداولة 

ال�صمك + مراجعة الر�صيد

ال�صمك  جودة  حفظ  قواعد 

والتفريغ  ال�صيد  اأثناء 

الر�صيد مراجعة   +

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليالتقومي

الثالثة، يتمكن امل�ضتفيد وامل�ضتفيدة من تقدمي �ضفهيا وكتابيا معلومات تتعلق  الوحدة  عند نهاية 

بقواعد املهنة، وتلفظ خطاب وظيفي وكتابته. 

لتقومي هذه الأهداف، ننطلق من و�ضعية تتطلب من امل�ضتفيد)ة( اأن:

ـ   يعرب �ضفهيا عن اإن�ضاء م�رشوع تعاوين مهني.

ـ   يقراأ ويكتب معلومات تتعلق باملو�ضوع: لفتة، معلومات �ضخ�ضية...

ـ   يح�ضب م�ضاريف التنقل با�ضتعمال طريقة اجلمع والطرح.
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املو�سوع : البحارة جماعة مهنية )املقطع الأول(كفايات توا�سلية

املو�سوع: التعاون بني اأفراد اجلماعة املهنية واجب )املقطع الثاين(كفايات توا�سلية

ي�ضتهل املكون)ة( در�ضه بحوار مع امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين حول دور   −
البحار يف املجتمع، والأعمال التي يقوم بها.

التنمية  يف  البحري  ال�ضيد  قطاع  اأهمية  اإىل  نظرهم  املكون)ة(  يلفت   −
الب�رشية.

التمهيد

يف  املعرو�ضة  ال�ضور  مالحظة  اإىل  املجموعات  اأفراد  املكون)ة(  يدعو   −
الن�ضاط، وحتديد اأمناط الأن�ضطة التي متار�ص يف جمال ال�ضيد البحري.

ميكن للمكون)ة( اأن ي�ضتف�رش كذلك عن الأعمال التي تزاول يف حميط   −
امل�ضتفيدين؛ وذلك مثل: ال�ضيد يف املراكب، النقل، �ضيد الرخويات، 

بيع ال�ضمك، ت�ضدير ال�ضمك.....

املالحظة

يفتح املكون)ة( حوارا مع امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين حول دور كل ن�ضاط يف التنمية، ومثال ذلك:  −
املجهز: يوفر و�ضائل ال�ضيد كاملراكب والتجهيز واملوؤونة  o

البحار: ي�ضيد ال�ضمك  o
البائع املتجول: يو�ضل ال�ضمك اإىل الزبون يف حيه اأو دواره   o

تاجر ال�ضمك: يوفر حمال لبيع ال�ضمك وتقدميه للزبون  o
املقاول: يطور املنتوج عن طريق ال�ضتثمار  o

النقال: يلعب دورا يف تو�ضيل الإنتاج اإىل الزبون  o
لن�ضاط  التي �ضتكون منطلقا  النواة  اإىل �ضوغ اجلملة  التو�ضل  امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على  ي�ضاعد املكون)ة(  بعد احلوار 

القراءة، مع الرتكيز على احلرف امل�ضتهدف نطقا و�ضكال. وهذه اجلملة النواة هي:  التزام قواعد املهنة لزم. 

التحاور

البلد،  البحار يف تنمية  باأهمية دور  الوعي  امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين من  يقوم املكون)ة( الأداء من حيث مدى متكن 

واأهمية دور كل ن�ضاط مهني، ومدى اإدراكهم ملفهوم اجلماعة املهنية، ف�ضال عن القدرة على التحاور والنخراط يف 

العمل اجلماعي.

تقومي

وتعزيز

 التعلم

ي�ضتهل املكون)ة( در�ضه بالتذكري مبا تو�ضل اإليه يف در�ص التوا�ضل ال�ضابق، حيث اأدرك امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات اأنهم   −
يكونون جماعة مهنية، ثم يربط الدر�ص ال�ضابق باجلديد بجعلهم يدركون اأهمية التعاون فيما بينهم لتحقيق التكامل 

املطلوب.

التمهيد

وحتديد  الن�ضاط،  يف  املعرو�ضة  ال�ضور  مالحظة  اإىل  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  املكون)ة(  يدعو   −
اإن�ضاء تعاونية، �رشاء  اإليها امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات، مثل:  التعاونية التي يتطرق  نوع امل�ضاريع 

اأجهزة، اقتناء مركب، اقتناء و�ضيلة نقل.
املالحظة

يفتح املكون)ة( حوارا مع اأفراد اجلماعة حول نوع امل�ضاريع التي حتتاج اإىل تعاون بني اأفراد اجلماعة املهنية.  −
يق�ضم امل�ضتفيدات اأو امل�ضتفيدين اإىل جمموعات �ضغرى، ويعني م�ضريا لكل منها، ثم يطلب من كل جمموعة اأن تقرتح   −

م�رشوعا تعاونيا لتحقيق اإنتاج معني.

التحاور
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اأفراد  بني  للتعاون  اإمكانات  عدة  هناك  اأن  معهم  لي�ضتنتج  اإليه  تو�ضلت  الذي  امل�رشوع  بعر�ص  جمموعة  كل  يكلف   −
اجلماعة املهنية.

بعد احلوار ي�ضاعد املكون)ة( امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات على التو�ضل اإىل �ضوغ اجلملة النواة التي �ضتكون منطلقا لن�ضاط 

القراءة، مع الرتكيز على احلرف امل�ضتهدف نطقا و�ضكال. واجلملة النواة هي:

مَْنتُوِج اأمَقمَاممَ فمَِريٌق ِمنمَ البّحارِة ممَ�رْشُوعاً لِنمَْقِل امل

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث:

مدى متكن امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات من الوعي باأهمية التعاون بني اأفراد املجاعة املهنية.  o
مدى توفقهم يف اقرتاح م�رشوع تعاوين  o

القدرة على التحاور والنخراط يف العمل اجلماعي.  o

تقويـم

وتعزيز

 التعلم

املو�سوع: البحار يحافظ على جودة املنتوج )املقطع الثالث(كفايات توا�سلية

ي�ضتهل املكون)ة( در�ضه بالتذكري مبا تو�ضل اإليه يف در�ضي التوا�ضل ال�ضابقني،   −
يف  ت�ضهم  مهنية  جماعة  يكونون  اأنهم  وامل�ضتفيدات  امل�ضتفيدون  اأدرك  حيث 

اأهمية حفاظ كل  يدركون  بجعلهم  باجلديد  ال�ضابق  الدر�ص  يربط  ثم  التنمية، 

مهني، كيفما كانت مهنته، على جودة املنتوج.

التمهيد

يف  املعرو�ضة  ال�ضور  مالحظة  اإىل  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  املكون)ة(  يدعو   −
الن�ضاط، وحتديد اجلودة املطلوبة يف املنتوج من مرحلة ال�ضيد اإىل مرحلة النقل 

اإىل الزبون.

املالحظة

يفتح املكون)ة( حوارا مع اأفراد اجلماعة حول معايري اجلودة يف منتجات ال�ضيد البحري؛ وذلك مثل:  −
جودة الأ�ضماك وطراوتها  o

جودة املعدات وو�ضائل النقل والتربيد  o
تنا�ضب الثمن مع املنتوج  o

لن�ضاط  التي �ضتكون منطلقا  النواة  اإىل �ضوغ اجلملة  التو�ضل  امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات على  ي�ضاعد املكون)ة(  بعد احلوار 

القراءة، مع الرتكيز على احلرف امل�ضتهدف نطقا و�ضكال. واجلملة النواة هي:

كاً ممَ ِي �سمَ ما يمَ�ْسرتمَ ةمَ ِعْندمَ بُوُن اجلمَْودمَ ِِط الزَّ يمَ�ْسرتمَ

التحاور

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث:

مدى متكن امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات من معرفة قواعد احلفاظ على جودة املنتوج.  o
مدى توفقهم يف اقرتاح اأمثلة من جمال اإنتاجهم.  o

القدرة على التحاور والنخراط يف العمل اجلماعي.  o

تقويـم

وتعزيز

 التعلم
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ميهد املكون لدرو�ضه الثالثة م�ضرت�ضدا باخلطوات املوالية، فيختار ما يالئم الفئة امل�ضتهدفة، وذلك تبعا ملا ياأتي:

النواة  اجلملة  على  الوقوف  بهدف  ال�ضابقة  والتوا�ضل  التحاور  ح�ضة  مبو�ضوع  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  تذكري    −
امل�ضتخل�ضة منها، ومتييز احلرف املتواتر فيها ح�ضب الإمكان. 

ت�ضخي�ص مكت�ضباتهم بخ�ضو�ص احلروف املروجة يف املقطع ال�ضابق، اأو بخ�ضو�ص احلرف املدرو�ص يف احل�ضة الفارطة.   −
ويف حالة التعامل مع حريف الزاي والذال ي�ضتح�ضن اأن يذكر بحريف الراء والدال املدرو�ضني يف العتبة/ الوحدة الثانية، ومن 

ثم يقارن بني احلرفني من حيث الر�ضم، ويلفت النظر اإىل التمييز بينهما نطقا وخطا..

مطالبة اجلماعة امل�ضتهدفة با�ضتعمال احلرف مو�ضوع التذكر يف كلمات، ثم تقدمي احلرف اجلديد )الزاي اأو الذال اأو   −
ال�ضاد(، مقت�رشا على ت�ضميته، وداعيا اإىل تعرف كيفية ر�ضمه، ومتييزه عن حرف مدرو�ص �ضابقا. 

اأو  الذال  اأو  امل�ضتهدف )الزاي  اأن تت�ضمن احلرف  امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدون، �رشيطة  اأو عبارة مما عرب عنه  انتقاء كلمة   −
ال�ضاد(، مع الرتكيز على نطقه، ومالحظة كيفية ر�ضمه، وتلفظه. 

يف جميع الأحوال ي�ضتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل متييز احلرف مو�ضوع الدر�ص، ويحفز اإىل تعرفه وا�ضتعماله.. 

التمهيد

ادمَ  طمَ اُج - اِ�سْ ُفُه الـاأمَْمومَ اذمَ بمَ الَِّذي تمَتمَقمَ مَْركمَ ا امْل ذمَ ْذنمَا همَ اُم ُزمالمَِء املِْهنمَِة لمَِزٌم - اأمَنْقمَ الدر�ص )التِزمَ النواة مو�ضوع  يقراأ املكون)ة( اجلملة   −
( قراءة متاأنية يراعي فيها خمارج احلروف، وبخا�ضة احلرف امل�ضتهدف.  نُّورمَ يَّاٌد ال�سَّ �سمَ

امل�ضتفيدات  يدعو  ثم  اأمكن كل حرف من حروفها،  ما  ويجلي  النواة،  اجلملة  بع�ص كلمات  ببطء  املكون)ة(  يتلفظ   −
وامل�ضتفيدين اإىل ترديدها جماعيا ثم ب�ضكل فردي. 

ب�ضكل معزول حتتها،  ثم  اأحمر يف كل كلمة،  بلون  املكتوب  اإىل مالحظة احلرف  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضتدرج   −
ويحر�ص يف هذا ال�ضدد على متييز التلفظ به بح�ضب احلركات اأو املدود املحددة يف اللوحة �ضواء يف اأول الكلمة، اأو يف 

و�ضطها، اأو يف اآخرها، ويف كل مرة يردد معه امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات جماعيا وفرديا.

ميكن اإ�ضافة كلمات اأو عبارات اأخرى، فيتلفظ بها ببطء على غرار ما تقدم، �رشيطة اأن تت�ضل مبا يروج يف القطاع، واأل 

ت�ضمل �ضعوبات، اأو ت�ضبب تعرثا.

املالحظة

 والتلفظ

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية:

ي�ضاعد امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على متييز احلرف مو�ضوع الدر�ص )الزاي اأو الذال اأو ال�ضاد( �ضمعيا وب�رشيا، فيدعوهم   −
املق�ضود  للحرف  واملت�ضمنة  بها،  املت�ضلة  اجلملة  عليهم  يقراأ  ثم  للن�ضاط،  امل�ضاحبة  ال�ضور  اأو  ال�ضورة  مالحظة  اإىل 

املكتوب بلون اأحمر يف الكلمات املعزولة، مركزا على التلفظ به، وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلمات، ثم 

يكلفهم بالتلفظ بالكلمات ذاتها اأو كلمات اأخرى يختارها اأو يعينها لهم من الر�ضيد.

وال�ضمة  بالفتحة  متحركا  ال�ضاد(  اأو  الذال  اأو  )الزاي  احلرف  ر�ضم  مالحظة  اإىل  وامل�ضتفيدين  بامل�ضتفيدات  يتدرج   −
والك�رشة، اأو منونا اأو م�ضعفا اأو ممدودا.. وي�ضتح�ضن اأن ي�ضري اإىل احلركة املميزة اأو عالمة الرتقيم املو�ضوعة يف الإطار 

بلون مغاير، ويدعو اإىل ا�ضتعمالها يف حرف مدرو�ص، اأو يف احلرف عينه، اأو يف �ضياق معني دون الإ�ضهاب يف ذلك اأو 

الإكثار من احلركات والعالمات.

عليهم  تعذر  واإذا  بها،  النطق  بعد  املنا�ضبة  بال�ضورة  الكلمة  ي�ضلوا  واأن  ال�ضور،  اأن يالحظوا  اجلماعة  اأفراد  من  يطلب   −
ذلك يتلفظ املكون)ة( بكل كلمة على حدة، فريددونها، ثم ي�ضلونها بال�ضورة املنا�ضبة. وذلك للتاأكد من قدرتهم على 

متييز كلمات تت�ضمن احلرف �ضمعيا وب�رشيا، ومتييز احلرف )الزاي اأو الذال اأو ال�ضاد( داخلها، والتلفظ به. 

التمييز

ال�سمعي

والب�رشي

املو�سوع: حرف الزاي + حرف الذال + حرف ال�ساد  كفايات قرائية
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مللء  املنا�ضبة  بالكلمة  وو�ضله  ال�ضاد(،  اأو  الذال  اأو  )الزاي  ب�رشيا  املعزول  احلرف  متييز  اإىل  الق�ضم  جماعة  اأفراد  يدعو   −
فراغها، وذلك بعد مالحظة ال�ضورة امل�ضاحبة لها، وتلفظ احلرف املحدد، اأو متييز احلرف امل�ضتهدف مقارنة بحرف 

�ضبيه مدرو�ص على غرار ما اأ�ضري اإليه يف التمهيد.

مو�ضول  اأو  م�ضتقال  ال�ضفحة،  اأ�ضفل  ال�ضاد(  اأو  الذال  اأو  )الزاي  احلرف  كتابة  على  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضجع   −
باملد، وكذا الكلمات واجلملة املقرتحة، ول باأ�ص اأن يتلفظ به وبالكلمات واجلملة املعنية، واأن يتتبع اأعمالهم، وحركات 

اأيديهم، وطريقة كتابتهم، ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�ضحيح والتوجيه، كلما دعت ال�رشورة.

التدرب

−  يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :
تلفظ األفاظ تت�ضمن حرف الزاي اأو الذال اأو ال�ضاد.  o

كتابة حرف الزاي اأو الذال اأو ال�ضاد معزول يف اأول الكلمة ويف اآخرها ويف و�ضطها.  o
كتابة كلمات وجمل اأو عبارات تت�ضمن حرف الزاي اأو الذال اأو ال�ضاد.   o

 - الكتابي  وبالف�ضاء  احلرف  بحجم  اللتزام   - له  املخ�ض�ص  احليز  يف  احلرف  ر�ضم  الكتابة:  بقواعد  اللتزام   o
احرتام عدد الأ�ضطر - قابلية قراءة ما كتب - تنقل اليد، وطريقة الإم�ضاك بالقلم.

تقومي

وتعزيز

التعلم

ميهد املكون)ة( لدرو�ضه الثالثة م�ضرت�ضدا باخلطوات الآتية، فيختار ما يالئم الفئة امل�ضتهدفة، وذلك تبعا ملا ياأتي:

النواة  اجلملة  على  الوقوف  بهدف  ال�ضابقة  والتوا�ضل  التحاور  ح�ضة  مبو�ضوع  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  تذكري    −
امل�ضتخل�ضة منها، ومتييز احلرف املتواتر فيها ح�ضب الإمكان. 

ت�ضخي�ص مكت�ضباتهم بخ�ضو�ص احلروف املروجة يف املقطع ال�ضابق، اأو بخ�ضو�ص احلرف املدرو�ص يف احل�ضة الفارطة.   −
ي�ضتح�ضن اأن يذكر بحروف مت�ضابهة �ضابقة كالفاء مثال اأثناء تناول حرف القاف، واحلاء واجليم اأثناء تناول حرف اخلاء.. 

ومن ثم يقارن بني احلرفني من حيث الر�ضم، ويلفت النظر اإىل التمييز بينهما نطقا وخطا..

مطالبة اجلماعة امل�ضتهدفة با�ضتعمال احلرف مو�ضوع التذكر يف كلمات، ثم تقدمي احلرف اجلديد )القاف اأو العني اأو   −
اخلاء(، مقت�رشا على ت�ضميته، وداعيا اإىل تعرف كيفية ر�ضمه، ومتييزه عن حرف مدرو�ص �ضابقا. 

اأو  اأو العني  اأن تت�ضمن احلرف امل�ضتهدف )القاف  اأو عبارة مما عرب عنه امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدون، �رشيطة  انتقاء كلمة   −
اخلاء(، مع الرتكيز على نطقه، ومالحظة كيفية ر�ضمه، وتلفظه. 

يف جميع الأحوال ي�ضتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل متييز احلرف مو�ضوع الدر�ص، ويحفز اإىل تعرفه وا�ضتعماله..  

التمهيد

اِعُد  ِة يُ�سمَ ارمَ اُوُن ممَعمَ الْبمَحَّ ِك - امَلتَّعمَ ممَ ةمَ ممَ�رْشُوٍع لِنمَْقِل ال�سَّ ارِة اإِقمَاممَ رمَ فمَِريٌق ِمنمَ الْبمَحَّ يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة مو�ضوع الدر�ص )قمَرَّ  −
ْيُد الأُْخُطبُوِط بُِدوِن تمَْرِخي�ٍش ُممَالمَفٌة( قراءة متاأنية يراعي فيها خمارج احلروف، وبخا�ضة احلرف امل�ضتهدف.  ِر - �سمَ وُّ لمَى التَّطمَ عمَ

امل�ضتفيدات  اأمكن كل حرف من حروفها، ثم يدعو  النواة، ويجلي ما  يتلفظ املكون)ة( ببطء بع�ص كلمات اجلملة   −
وامل�ضتفيدين اإىل ترديدها جماعيا ثم ب�ضكل فردي. 

اأحمر يف كل كلمة، ثم ب�ضكل معزول حتتها،  اإىل مالحظة احلرف املكتوب بلون  اأفراد اجلماعة  ي�ضتدرج املكون)ة(   −
ويحر�ص يف هذا ال�ضدد على متييز التلفظ به بح�ضب احلركات اأو املدود املحددة يف اللوحة �ضواء يف اأول الكلمة، اأو يف

املالحظة

 والتلفظ

ملو�سوع: حرف القاف + حرف العني + حرف اخلاءكفايات قرائية
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و�ضطها، اأو يف اآخرها، ويف كل مرة يردد معه امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات جماعيا وفرديا.

ميكن اإ�ضافة كلمات اأو عبارات اأخرى، فيتلفظ بها ببطء على غرار ما تقدم، �رشيطة اأن تت�ضل مبا يروج يف القطاع، واأل 

ت�ضمل �ضعوبات، اأو ت�ضبب تعرثا.

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية:

ي�ضاعد امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على متييز احلرف مو�ضوع الدر�ص )القاف اأو العني اأو اخلاء( �ضمعيا وب�رشيا، فيدعوهم   −
املق�ضود  للحرف  واملت�ضمنة  بها،  املت�ضلة  اجلملة  عليهم  يقراأ  ثم  للن�ضاط،  امل�ضاحبة  ال�ضور  اأو  ال�ضورة  مالحظة  اإىل 

املكتوب بلون اأحمر يف الكلمات املعزولة، مركزا على التلفظ به، وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلمات، ثم 

يكلفهم بالتلفظ بالكلمات ذاتها اأو بكلمات اأخرى يختارها اأو يعينها لهم من الر�ضيد.

وال�ضمة  بالفتحة  متحركا  اخلاء(  اأو  العني  اأو  )القاف  احلرف  ر�ضم  مالحظة  اإىل  وامل�ضتفيدين  بامل�ضتفيدات  يتدرج   −
والك�رشة، اأو منونا اأو م�ضعفا اأو ممدودا.. وي�ضتح�ضن اأن ي�ضري اإىل عالمة الرتقيم املو�ضوعة يف الإطار بلون مغاير، ويدعو 

اإىل ا�ضتعمالها يف �ضياق معني دون الإ�ضهاب يف ذلك.

عليهم  تعذر  واإذا  بها،  النطق  بعد  املنا�ضبة  بال�ضورة  الكلمة  ي�ضلوا  واأن  ال�ضور،  اأن يالحظوا  اجلماعة  اأفراد  من  يطلب   −
متييز  على  قدرتهم  من  للتاأكد  وذلك  املنا�ضبة.  بال�ضورة  ي�ضلونها  ثم  فريددونها،  حدة،  على  كلمة  بكل  يتلفظ  ذلك 

كلمات تت�ضمن احلرف �ضمعيا وب�رشيا، ومتييز احلرف )القاف اأو العني اأو اخلاء( داخلها، والتلفظ به. 

مللء  املنا�ضبة  بالكلمة  وو�ضله  اخلاء(،  اأو  العني  اأو  )القاف  ب�رشيا  املعزول  احلرف  متييز  اإىل  الق�ضم  جماعة  اأفراد  يدعو   −
فراغها، وذلك بعد مالحظة ال�ضورة امل�ضاحبة لها، وتلفظ احلرف املحدد، اأو متييز احلرف امل�ضتهدف مقارنة بحرف 

�ضبيه مدرو�ص على غرار ما اأ�ضري اإليه يف التمهيد. 

التمييز

ال�سمعي

والب�رشي

مو�ضول  اأو  م�ضتقال  ال�ضفحة،  اأ�ضفل  اخلاء(  اأو  العني  اأو  )القاف  احلرف  كتابة  على  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضجع   −
باملد، وكذا الكلمات واجلملة املقرتحة، ول باأ�ص اأن يتلفظ به وبالكلمات واجلملة املعنية، واأن يتتبع اأعمالهم، وحركات 

اأيديهم، وطريقة كتابتهم، ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�ضحيح والتوجيه، كلما دعت ال�رشورة. 

ي�ضاعدهم ما اأمكن على تكملة اجلمل املقرتحة، واملتميزة بالطول الذي ا�ضتدعاه التدرج املنهجي.  −

التدرب

−  يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :
تلفظ األفاظ تت�ضمن حرف القاف اأو العني اأو اخلاء.  o

كتابة حرف القاف اأو العني اأو اخلاء معزول يف اأول الكلمة ويف اآخرها ويف و�ضطها.  o
كتابة كلمات وجمل تت�ضمن حرف القاف اأو العني اأو اخلاء.   o

 - الكتابي  وبالف�ضاء  احلرف  بحجم  اللتزام   - له  املخ�ض�ص  احليز  يف  احلرف  ر�ضم  الكتابة:  بقواعد  اللتزام   o
احرتام عدد الأ�ضطر - قابلية قراءة ما كتب - تنقل اليد، وطريقة الإم�ضاك بالقلم.

تقومي

وتعزيز

التعلم

املو�سوع: حرف ال�سني +  حرف الغني + حرف الطاءكفايات قرائية

ميهد املكون)ة( لدرو�ضه الثالثة م�ضرت�ضدا باخلطوات الآتية، فيختار ما يالئم الفئة امل�ضتهدفة، وذلك تبعا ملا ياأتي:

النواة  اجلملة  على  الوقوف  بهدف  ال�ضابقة  والتوا�ضل  التحاور  ح�ضة  مبو�ضوع  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  تذكري    −
امل�ضتخل�ضة منها، ومتييز احلرف املتواتر فيها ح�ضب الإمكان. 

ت�ضخي�ص مكت�ضباتهم بخ�ضو�ص احلروف املروجة يف املقطع ال�ضابق، اأو بخ�ضو�ص احلرف املدرو�ص اآنفا.   −
ي�ضتح�ضن اأن يذكر بحروف مت�ضابهة �ضابقة كال�ضني مثال اأثناء تناول حرف ال�ضني، والعني اأثناء تناول حرف الغني.. ومن 

التمهيد
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ومن ثم يقارن بني احلرفني من حيث الر�ضم، ويلفت النظر اإىل التمييز بينهما نطقا وخطا..

مطالبة اجلماعة امل�ضتهدفة با�ضتعمال احلرف مو�ضوع التذكر يف كلمات، ثم تقدمي احلرف اجلديد )ال�ضني اأو الغني اأو   −
الطاء(، مقت�رشا على ت�ضميته، وداعيا اإىل تعرف كيفية ر�ضمه، ومتييزه عن حرف مدرو�ص �ضابقا. 

اأو  الغني  اأو  اأن تت�ضمن احلرف امل�ضتهدف )ال�ضني  اأو عبارة مما عرب عنه امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات، �رشيطة  انتقاء كلمة   −
الطاء(، مع الرتكيز على نطقه، ومالحظة كيفية ر�ضمه، وتلفظه. 

يف جميع الأحوال ي�ضتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل متييز احلرف مو�ضوع الدر�ص، ويحفز اإىل تعرفه وا�ضتعماله.. 

ِريُق  ِكيَِّة - التَّْخِطيُط       طمَ ممَ تِه ال�سَّ ْومَ نِيٌّ بثمَ مَْغِرُب غمَ مك الِْقْر�ِش - امَمْل طِّ �سمَ يُْت بال�سَّ ومَ يقراأ املكون)ة( اجلملة النواة مو�ضوع الدر�ص )�سمَ  −
ِر( قراءة متاأنية يراعي فيها خمارج احلروف، وبخا�ضة احلرف امل�ضتهدف.  وُّ التَّطمَ

امل�ضتفيدات  يدعو  ثم  اأمكن كل حرف من حروفها،  ما  ويجلي  النواة،  اجلملة  بع�ص كلمات  ببطء  املكون)ة(  يتلفظ   −
وامل�ضتفيدين اإىل ترديدها جماعيا ثم ب�ضكل فردي. 

ب�ضكل معزول حتتها،  ثم  اأحمر يف كل كلمة،  بلون  املكتوب  اإىل مالحظة احلرف  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضتدرج   −
ويحر�ص يف هذا ال�ضدد على متييز التلفظ به بح�ضب احلركات اأو املدود املحددة يف اللوحة �ضواء يف اأول الكلمة، اأو يف 

و�ضطها، اأو يف اآخرها، ويف كل مرة يردد معه امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات جماعيا وفرديا.

ميكن اإ�ضافة كلمات اأو عبارات اأخرى، فيتلفظ بها ببطء على غرار ما تقدم، �رشيطة اأن تت�ضل مبا يروج يف القطاع، واأل 

ت�ضمل �ضعوبات، اأو ت�ضبب تعرثا.

املالحظة

 والتلفظ

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية:

ي�ضاعد امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على متييز احلرف مو�ضوع الدر�ص )ال�ضني اأو الغني اأو الطاء( �ضمعيا وب�رشيا، فيدعوهم   −
املق�ضود  للحرف  واملت�ضمنة  بها،  املت�ضلة  اجلملة  عليهم  يقراأ  ثم  للن�ضاط،  امل�ضاحبة  ال�ضور  اأو  ال�ضورة  مالحظة  اإىل 

املكتوب بلون اأحمر يف الكلمات املعزولة، مركزا على التلفظ به، وحتديد موقعه داخل كل كلمة من تلك الكلمات، ثم 

يكلفهم بالتلفظ بالكلمات ذاتها اأو بكلمات اأخرى يختارها اأو يعينها لهم من الر�ضيد.

وال�ضمة  بالفتحة  متحركا  الطاء(  اأو  الغني  اأو  )ال�ضني  احلرف  ر�ضم  مالحظة  اإىل  وامل�ضتفيدين  بامل�ضتفيدات  يتدرج   −
والك�رشة، اأو منونا اأو م�ضعفا اأو ممدودا.. وي�ضتح�ضن اأن ي�ضري اإىل عالمة الرتقيم املو�ضوعة يف الإطار بلون مغاير، ويدعو 

اإىل ا�ضتعمالها يف �ضياق معني دون الإ�ضهاب يف ذلك.

عليهم  تعذر  واإذا  بها،  النطق  بعد  املنا�ضبة  بال�ضورة  الكلمة  ي�ضلوا  واأن  ال�ضور،  اأن يالحظوا  اجلماعة  اأفراد  من  يطلب   −
ذلك يتلفظ املكون)ة( بكل كلمة على حدة، فريددونها، ثم ي�ضلونها بال�ضورة املنا�ضبة. وذلك للتاأكد من قدرتهم على 

متييز كلمات تت�ضمن احلرف �ضمعيا وب�رشيا، ومتييز احلرف )ال�ضني اأو الغني اأو الطاء( داخلها، والتلفظ به. 

مللء  املنا�ضبة  بالكلمة  وو�ضله  الطاء(،  اأو  الغني  اأو  )ال�ضني  ب�رشيا  املعزول  احلرف  متييز  اإىل  الق�ضم  جماعة  اأفراد  يدعو   −
فراغها، وذلك بعد مالحظة ال�ضورة امل�ضاحبة لها، وتلفظ احلرف املحدد، اأو متييز احلرف امل�ضتهدف مقارنة بحرف 

�ضبيه مدرو�ص على غرار ما اأ�ضري اإليه يف التمهيد. 

التمييز

ال�سمعي

والب�رشي

مو�ضول  اأو  م�ضتقال  ال�ضفحة،  اأ�ضفل  الطاء(  اأو  الغني  اأو  )ال�ضني  احلرف  كتابة  على  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضجع   −
باملد، وكذا الكلمات واجلملة املقرتحة، ول باأ�ص اأن يتلفظ به وبالكلمات واجلملة املعنية، واأن يتتبع اأعمالهم، وحركات 

اأيديهم، وطريقة كتابتهم، ومدى احرتامهم للحيز، واأن يتدخل للت�ضحيح والتوجيه، كلما دعت ال�رشورة. 

ي�ضاعدهم ما اأمكن على تكملة اجلمل املقرتحة، واملتميزة بالطول الذي ا�ضتدعاه التدرج املنهجي.  −

التدرب
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−  يقوم املكون)ة( الأداء من حيث :
تلفظ األفاظ تت�ضمن حرف ال�ضني اأو الغني اأو الطاء.  o

كتابة حرف ال�ضني اأو الغني اأو الطاء معزول يف اأول الكلمة ويف اآخرها ويف و�ضطها.  o
كتابة كلمات وجمل تت�ضمن حرف ال�ضني اأو الغني اأو الطاء.   o

 - الكتابي  وبالف�ضاء  احلرف  بحجم  اللتزام   - له  املخ�ض�ص  احليز  يف  احلرف  ر�ضم  الكتابة:  بقواعد  اللتزام   o
احرتام عدد الأ�ضطر - قابلية قراءة ما كتب - تنقل اليد، وطريقة الإم�ضاك بالقلم.

تقومي

وتعزيز

التعلم

املو�سوع: �سورة الن�رش و�سورة النا�ش قيم وف�سائل

−  ميهد املكون)ة( لدر�ضه مبا يثري النتباه، ويحفز اإىل متابعة الدر�ص، وي�ضوق اإليه، وذلك مثل: 
النطالق عادة من ا�ضتظهار ال�ضورة اأو جزء منها..   o

حتديد دللة عنوان ال�ضورة )معنى الن�رش وعالقته بالفتح...(.   o
حتديد موقع ال�ضورة يف القراآن الكرمي، وعدد اآياتها، اأو اإبراز نوعها )مكية - مدنية(.  o

الإ�ضارة اإىل م�ضمونها العام.  o
اإبراز اأهمية ال�ضورة وف�ضلها اأو اأ�ضباب نزولها. ومن اأمثلة ذلك ما ياأتي:  o

�سورة الن�رش: �ضورة مدنية، ت�ضتمل على ثالث اآيات، وتعترب اآخر �ضورة نزلت، وهي حتمل ب�ضارة، واأمرا، واإ�ضارة، وتنبيها. 

ِ '' قال: ''يا  ُ اهللَّ عن ابن عبا�ص قال: ملا اأقبل ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم من غزوة حنني، واأنـزل اهلل تعاىل: ''اإَِذا َجاَء نَ�رشنْ

 بن اأبي طالب ويا فاطمة قد جاء ن�رش اهلل والفتح، وراأيُت النا�ص يدخلون يف دين اهلل اأفواجا، ف�ضبحان ربي وبحمده، 
ّ
علي

واأ�ضتغفره اإنه كان تواباً''.

 6 ت�ضتمل على  النزول. وهي  الرتتيب، ل من حيث  الكرمي من حيث  القراآن  �ضورة يف  واآخر  �ضورة مكية،  النا�ش:  �سورة 

امللكان،  ال�ضالم من �ضحر، وكيف جاءه  بالر�ضول عليه  اأمل  ما  الفلق، وتتمثل يف  ب�ضورة  نزولها  اأ�ضباب  اآيات. وترتبط 

وكيف عرف �ضبب الداء، وكيف اأخرج اأ�ضا�ص ال�ضحر، وكيف حلت العقد الإحدى ع�رشة بتتابع قراءة اآيات املعوذتني 

الإحدى ع�رشة.

التمهيد

−  يدعو املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل الإن�ضات اإىل ما �ضيقراأه عليهم من اآيات اإن�ضاتا تاما، مع احلر�ص على 
ذكر الب�ضملة، وتهييئ الأجواء املالئمة، والتو�ضل ب�رشيط ت�ضجيل اإذا اأمكن، اأو ال�ضتعانة ب�ضخ�ص يجيد قراءة القراآن 

الكرمي وتالوته. ويف كل الأحوال ين�ضح بالتقيد اأثناء القراءة ب�ضالمة التلفظ من اللحن، وبح�ضن نطق احلروف خمرجا 

و�ضفة، وا�ضتح�ضار قواعد الرتتيل من مد واإدغام واإظهار واإخفاء ووقف...

الت�سميع

ب�رشح  الأمر  اأتعلق  �ضواء  الأذهان،  اإىل  املعاين  ويقرب  الفهم،  يجلي  ما  على  مركزا  الآيات  فحوى  املكون)ة(  ي�رشح   −
كلمات اأو ب�رشح املعاين وتف�ضري الآيات دون اإ�ضهاب يف ذلك، فالغاية هي تقريب املعاين لتي�ضري احلفظ والفهم.

على  مركزا  امل�ضتهدفة،  لل�ضور  امل�ضاحبة  العبارات  اأو  ال�ضور  مالحظة  اإىل  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  املكون)ة(  يدعو   −
�رشح تلك العبارات، وتو�ضيح معانيها يف عالقة بال�ضور، بعد قراءتها، ثم يحملهم على ترديدها لرت�ضيخها يف اأذهانهم. 

الفهم

−  يعيد املكون)ة( قراءة الآيات اآية اآية، وبطريقة متاأنية، ويدعو خماطبيه اإىل الرتديد معه ب�ضكل فردي ثم ب�ضكل جماعي 
�ضاعيا اإىل حتفيظها لهم. 

−  يتتبع املكون)ة( قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليها، ويتدخل للت�ضحيح والتوجيه كلما دعت ال�رشورة. 
الرتديد
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وا�ضتخال�ص  لل�ضور،  امل�ضاحبة  والعبارات  ال�ضتنتاجات  تلك  اإىل  الإن�ضات  اإىل  اجلماعة  باأفراد  املكون)ة(  يتدرج   −
املغزى من الآيات الكرمية مو�ضوع الدر�ص، حميال على اأ�ضباب النزول واملعاين امل�ضتخل�ضة.. 

يدعو املكون)ة( اأفراد اجلماعة عند ا�ضتخال�ص املغزى اإىل ترديد تلك العبارات املتعلقة بالتعوذ اأو بال�ضتغفار، والتي   −
وردت يف الإطار اأ�ضفل ال�ضفحة. 

ال�ستنتاج

يقوم املكون)ة( الأداء تبعا ملا ياأتي:

اإعادة ت�ضميع ال�ضورة اإذا لحظ عدم اإتقان ترتيلها من لدن عدد من امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات، اأو تبني له اأنهم   o
مل يحفظوها كما يجب.

م�ضاعدتهم على ت�ضحيح اأدائهم، واملثابرة على ذلك ب�ضرب واأناة.   o
التاأكد من حفظ الآيات وا�ضتظهارها.  o
حفظ عبارات ال�ضتنتاج، وترديدها.  o

تقومي

وتعزيز

التعلم

امل�ضتفيدين  ي�ضتف�رش  ثم  الو�ضوء،  باأداء  الأمر  ويتعلق  واأحكامه،  الدين  قيم  ن�ضاط  مبو�ضوع  لدر�ضه  املكون)ة(  يقدم   −
وامل�ضتفيدات حول الأداء ال�ضحيح لل�ضالة، وحول ما ميكن اأن يرتكبه الفرد اأثناء اأدائها، ويدعوهم اإىل تعرف ذلك 

ومناق�ضته انطالقا من الأن�ضطة املقرتحة. 

التمهيد

يدعو املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل الإن�ضات اإىل تالوته لل�ضاهدين القراآنيني مو�ضوع الدر�ص.   −
يحر�ص املكون)ة( على ذكر الب�ضملة، وتهييئ الأجواء املالئمة على غرار ما تقدم يف الدرو�ص ال�ضابقة.   −

الت�سميع

ي�رشح املكون)ة( الكلمات ال�ضعبة.  −
يتدرج اإىل �رشح فحوى كل اآية على حدة.  − ال�رشح

ي�ضاعد املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على حفظ الآيتني من خالل ترديدها بالتناوب، فرديا ثم جماعيا، ويوجه   −
اأداءهم.

يتتبع املكون)ة( قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليها، ويتدخل للت�ضحيح والتوجيه كلما دعت ال�رشورة.   −
الرتديد

يفتح املكون)ة( مع امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين حوارا حول اأداء ال�ضالة، ثم يدعو اأحدهم لأدائها اأمام زمالئه.   −
اإذا ما �ضعر  اأو تثمينه. وميكن للمكون  اأدائه  اإىل ت�ضحيح  اأفراد اجلماعة،  يعمد املكون)ة(، يف تلك الأثناء، مع باقي   −
باإحراج اأمام خماطبيه اأن ي�ضتعني ب�رشيط ال�ضور املرافق للدر�ص، اأو يعر�ص �رشيط ت�ضجيل يوؤدي فيه �ضخ�ص �ضالة من 

ال�ضلوات اخلم�ص، وذلك اإذا ما توافرت لديه الو�ضائل املنا�ضبة.

يحدد املكون)ة( مع اأفراد اجلماعة عدد ركعات كل �ضالة من ال�ضلوات اخلم�ص، و�ضفات اأدائها.  −

ا�ستخال�ش

الأحكام

يقوم املكون)ة( الأداء تبعا ملا ياأتي:

ا�ضتظهار الآيتني الكرميتني.  o
حتديد �ضفات اأداء ال�ضالة وعدد ركعات كل �ضالة من ال�ضلوات اخلم�ص.  o

تقومي

وتعزيز

التعلم

ميهد املكون)ة( لدر�ضه بت�ضخي�ص خربات امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين ال�ضابقة، �ضواء ما تعلق منها بالوحدتني الأوليني   −
اأو ما ات�ضل بالدر�ص الفارط، وتر�ضد مدى قدرتهم على التمييز بني الوحدات والع�رشات واملئات، ومدى ا�ضتيعاب 

العمليات، وا�ضتعمالها بح�ضب املطلوب، اأو يف ال�ضياق املهني.

التمهيد

املو�سوع: العمليات الأربع: اجلمع والطرح كفايات قرائية: احل�ساب

احل�سة : واحدةاملو�سوع:  اأداء ال�سالة                                                قيم وف�سائل
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اإيجاد  على  امل�ضاعدة  وامل�ضتفيدات  امل�ضتفيدين  من  ت�ضتدعي  و�ضعية  اأو  �ضكل حالة  املو�ضوع يف  يعر�ص  اأن  ي�ضتح�ضن   −
حل لها اأو و�ضع خطة ملعاجلتها.

املرافقة  اجلملة  اإىل  وال�ضتماع  ال�ضورة،  مالحظة  اإىل  املوجه،  احلوار  طريق  عن  اجلماعة،  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضتدرج   −
للن�ضاط. 

ي�ضتنتج املكون)ة( مبعية اأفراد اجلماعة الرمز املتعلق بعمليتي اجلمع والطرح، وطريقة تقدمي العملية )طريقة اأفقية - طريقة   −
عمودية(.

ينبه املكون)ة( اإىل موقع الوحدات على ميني الرقم تليها الع�رشات يف جانبها على الي�ضار، ثم املئات، فالآلف، وو�ضع   −
العملية من الي�ضار اإىل اليمني. 

اجلمع  وكيفية  اأفقيا،  العملية  على  للح�ضول  التحويل  طريقة  اإىل مالحظة  وامل�ضتفيدين  بامل�ضتفيدات  املكون)ة(  يتدرج   −
بدون احتفاظ، وهو اأمر مي�رش، ثم بالحتفاظ؛ وهنا يتعني تو�ضيح ذلك بتج�ضيد املحتفظ به بلون مغاير، على غرار ما 

هو مقدم يف كتاب التكوين، مع التمييز بني اجلمع والطرح، وحتديد موقع ما احتفظ به.

يحر�ص املكون)ة( ما اأمكن على التدريب على العمليات، وعلى ربطها بالواقع املعي�ص، ومبتطلبات القطاع..  −

املالحظة

يكلف املكون)ة( اأفراد اجلماعة باإجناز عمليات متنوعة بح�ضب مو�ضوع الدر�ص )اجلمع - اجلمع بالحتفاظ - الطرح   −
بدون احتفاظ وبالحتفاظ(، ويعمل اآنذاك على تتبع اأعمالهم، ومراقبة اإجنازهم، وتوجيهه. 

يدرب املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على مالحظة بناء العمليات اأفقيا وعموديا، وو�ضع الرموز يف املكان املالئم.   −
واإذا �ضادف �ضعوبة، يعر�ص مثال ب�ضيطا لال�ضتئنا�ص.

ميكن للمكون اقرتاح عمليات اأخرى للتدرب، والتو�ضل بالألواح لكتابتها.    −
ملحوظة: ينبغي اأن ت�ضتمد الأمثلة التطبيقية من التجارب واخلربات املبا�رشة للم�ضتفيدين، واأن تكون كثرية ومتنوعة و�ضاملة.. 

)ملء الفراغ – الو�ضل بخط – اكت�ضاف العالمة اأو العدد – الختيار من متعدد ..(. 

التدريب

يقوم املكون)ة( جهود امل�ضتفيد)ة( تبعا ملا ياأتي:

متييز الوحدات والع�رشات واملئات والآلف.  −
القدرة على التحويل، وا�ضتعمال الرموز.  −

اإجناز العمليات وفق املطلوب.  −
ا�ضرتجاع القواعد واملبادئ املتعلقة مبحور الدر�ص.  −

ا�ضتثمار املكت�ضبات يف املجال احلياتي.  −

تقومي

وتعزيز

التعلم

املو�سوع: اأحدد اجلهات )املقطع الأول(كفايات توا�سلية : التعبري

ي�ضتهل املكون)ة( در�ضه بالإعالن عن الهدف من الن�ضاط الذي يتعلق بالقدرة على حتديد مواقع الأمكنة والجتاهات،   −
مواقع  اجتاه  لتحديد  الق�ضم  يف  موقعهم  من  انطالقا  املجال  يف  ال�ضابقة  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  ي�ضخ�ص خربات  ثم 

اأخرى ) �ضمال، جنوب، �رشق، غرب( مثل: اأين يوجد امليناء؟ مدينة معينة؟ منزل؟ اإدارة؟..

التمهيد

الن�ضاط، وحتديد  املعرو�ضة يف  ال�ضورة  اإىل مالحظة  امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين  يدعو املكون)ة(   −
اأو اجلنوب الغربي.  الجتاهات الأربعة وما يتفرع عنها من اجتاهات اأخرى كال�ضمال ال�رشقي 

ومن الأف�ضل اأن ير�ضم لهم خريطة لالجتاهات على ال�ضبورة انطالقا من موقع الق�ضم اأو امليناء؛ 

وذلك مثل: اأين يقع مقر املندوبية؟ 

املالحظة
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على  واجلهات  املدن  مواقع  حول  اجلماعة  اأفراد  مع  حوارا  املكون)ة(  يفتح   −
خريطة املغرب، مثل:

وجدة يف ال�ضمال ال�رشقي  o
الداخلة يف اجلنوب الغربي  o

يجب اأن يتمكن امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات من حتديد موقع مدينتهم اأو قريتهم على 

اخلريطة، وربطها مبواقع اأخرى، مثل: اأين �ضاأجته انطالقا من دواري اأو قريتي اأو 

مدينتي لكي اأ�ضل اإىل موقع اآخر كال�ضويرة اأو الرباط اأو العرائ�ص؟ 

التحاور

لن�ضاط  التي �ضتكون منطلقا  النواة  اإىل �ضوغ اجلملة  التو�ضل  امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات على  ي�ضاعد املكون)ة(  بعد احلوار 

القراءة مركزا على احلرف امل�ضتهدف )حرف ال�ضاد( نطقا و�ضكال، واجلملة النواة هي:

اأ�سلي ال�سالة �سوب القبلة

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث:

مدى متكن امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات من ذكر الجتاهات.  o
مدى توفقهم يف حتديد اجتاه اأو موقع انطالقا من نقطة معينة.  o

مدى ا�ضتطاعتهم حتديد املواقع والجتاهات على خريطة.  o

تقويـم

وتعزيز

 التعلم

املو�سوع: اأحدد املواقع )املقطع الثاين( كفايات توا�سلية : التعبري

ي�ضتهل املكون)ة( در�ضه بالتذكري مبا تو�ضل اإليه يف در�ص التوا�ضل ال�ضابق، حيث اأدرك امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات مواقع   −
الأمكنة والجتاهات، ثم يبني لهم اأن ت�ضمية املواقع حتتاج اإىل توظيف عبارات لغوية دقيقة �ضيتم تعلمها يف احل�ضة. ومن 

املمكن ت�ضخي�ص خربتهم ال�ضابقة عن طريق اأ�ضئلة يف املو�ضوع )ماذا نقول بالدارجة اأو الأمازيغية لتحديد املواقع: قبل، 

ة...(. َدى، ِجهنْ بعد، حنْ

التمهيد

ال�ضورة  مالحظة  اإىل  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  املكون)ة(  يدعو   −
املعرو�ضة يف الن�ضاط، وحتديد الكلمات التي تعني املواقع.

 - -وراء/اأمام  اأمام/خلف  بالعربية:  املواقع  ت�ضميات  ا�ضتنتاج  يتم   −
ي�ضار/ ميني -  قريب/بعيد - بجانب - بني - و�ضط

املالحظة

يفتح املكون)ة( حوارا مع اأفراد اجلماعة حول حتديد مواقعهم ومواقع   −
زمالئهم اأو زميالتهم يف الق�ضم: اأين يوجد فالن؟ يوجد قرب كذا، اأو 

اأو قريبا من النافذة، وهكذا دواليك حتى  اأو ميني فالن،  خلف فالن، 

ي�ضتوعبوا العبارات الدالة على املواقع.

التحاور

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث مدى متكن امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين من ا�ضتعمال عبارات حتدد املواقع والجتاهات.

تقومي

 وتعزيز 

التعلم
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الر�سيد:

يتوقف املكون)ة( مع اأفراد اجلماعة وقفة عاجلة يراجع معهم خاللها ما مت اكت�سابه وترويجه من ر�سيد يف كل مقطع �سواء يف التحاور والتوا�سل 

والتعبري، اأو يف القراءة والكتابة، اأو يف احل�ساب، وا�ستثماره كلما دعت احلاجة اإليه.

املو�سوع : تقومي التعلماتالتقومي

يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( مبالحظة كل ر�ضم على حدة، وحتديد مكوناته ومو�ضوعه، والتعبري �ضفهيا عما يك�ضف 

عنه يف عالقة باملحور اأو بالن�ضاط امل�ضتهدف: 

التعبري عن مهن واأعمال العاملني يف قطاع ال�ضيد البحري، واإبراز اأهمية دور البحار يف تنمية البلد، واإدراك مفهوم   -

اجلماعة املهنية وكيفية التعاون بني اأع�ضائها، وتعرف قواعد العتناء باملنتوج وطرق احلفاظ على جودته. 

ميكن اللجوء اإىل حماكاة اأدوار، لتقومي اإجناز امل�ضتفيد)ة(.

تقومي

الكفايات

التوا�سلية

يدعو املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( اإىل حتديد موقع بع�ص البلدان بح�ضب الجتاهات الأربعة، وا�ضتعمال عبارات حتدد املواقع 

والجتاهات، ومتييز بع�ص التواريخ والأيام يف اليومية.

اأن�ضطة داعمة يف  ال�ضحيح، وتقرتح  التوظيف  القدرة على  تقوميه  �ضفهيا، ويراعى يف  الأن�ضطة  ن�ضاط من هذه  يتم كل 

املقطع املوايل يف حالة ر�ضد بع�ص التعرثات.

تقومي التعبري

يخ�ض�ص املكون)ة( وقتا لتقومي مدى متكن امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين من حفظ �ضورة الن�رش و�ضورة النا�ص، وا�ضتظهارهما، 

من جهة، و�رشد بع�ص ال�ضتنتاجات ذات ال�ضلة بال�ضتغفار اأو التعوذ من جهة ثانية، وحتديد �ضفة اأداء ال�ضالة، وال�ضاهد 

املتعلق بالدر�ص.

يتم هذا التقومي ب�ضكل فردي بهدف الـتاأكد من حتقق الكفاية، والتمكن من ت�ضخي�ص التعرثات لو�ضع ا�ضرتاتيجية للدعم.

تقومي القيم

والف�سائل

يطالب املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( باإجناز العمليات احل�ضابية املقرتحة يف كتاب التكوين، ويركز يف تقوميه لهذا الإجناز على 

ما ياأتي:

حتويل العمليات من ال�ضيغة الأفقية اإىل ال�ضيغة العمودية، واإجنازها.  -

جمع ثم طرح اأعداد باعتماد طريقة الحتفاظ.   -

تقومي احل�ساب

يراعي خمارج  �ضليما  تلفظا  به  والتلفظ  اأو جمل،  اأو كلمات  يعر�ص عليه من حروف  ما  اإىل مالحظة  املكون)ة(  يدعو 

احلروف.

يراعي املكون)ة( يف تقومي ن�ضاط الكتابة مدى قدرة امل�ضتفيد)ة( على:

ر�ضم احلروف والكلمات واجلمل يف احليز املخ�ض�ص لها.  -

اللتزام بحجم احلروف وبالف�ضاء الكتابي.   -

احرتام عدد الأ�ضطر.  -

قابلية قراءة ما كتب.   -

تنقل اليد، وطريقة الإم�ضاك بالقلم.   -

تقومي

القراءة

والكتابة

تقومي التعلمات املكت�سبة يف املقاطع الثالثة
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يوجه املكون)ة( انتباه امل�ضتفيد)ة( اإىل مالحظة كل �ضورة من ال�ضور املعرو�ضة تن�ضيطا لذاكرته، والتحدث بتلقائية عما 

ياأتي:

ال�ضمك،  البحار ك�ضيد  تزاول يف حميط  التي  الأعمال  البحري، وكذا  ال�ضيد  متار�ص يف جمال  التي  الأن�ضطة  اأمناط   -

وت�ضويقه، وبيعه، وتعليبه..، وتعداد ثالث قواعد مهنية يجب اأن يلتزم بها البحار، و�ضبل التعاون بني اأفراد اجلماعة 

املهنية، لإقامة امل�ضاريع، والغاية املتوخاة من ذلك..

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

ال�ضتفادة من خربته، اأو مما مت ترويجه يف الق�ضم من حيث اإقامة م�رشوع تعاوين، والندماج يف اجلماعة املهنية، واللتزام 

مبعايري اجلودة، ف�ضال عن القدرة على التحاور والنخراط يف العمل اجلماعي.

تقومي التوا�سل

يرتدي  الذي  ال�ضخ�ص  عن  ال�ضادرة  الإ�ضارة  مالحظة  على  امل�ضتفيد)ة(  قدرة  مدى  على  تقوميه  يف  املكون)ة(  يركز 

ال�ضورة  البارزة يف  الأخرى  ال�ضخ�ضيات  وموقع  موقعه  على  دالة  عبارات  با�ضتعمال  عنها  والتعبري  الع�رشية،  املالب�ص 

)ي�ضار/ميني - قريب/بعيد- بجانب - بني - خلف...(. 

تقومي التعبري

تقومي القراءة: يراعي املكون)ة( يف تقومه مدى متكن امل�ضتفيد)ة( مما ياأتي: 

متييز احلروف التي مت ترويجها يف املقطع، والتلفظ بها بح�ضب ترتيبها يف اجلدول.  -

حتديد اأ�ضماء عالمات الرتقيم املقرتحة، ومتييزها.  -

يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( مبالحظة ال�ضويرات، ومتييز الكلمة الدالة عليها، من خالل و�ضلها بها، وتلفظها.  -

على  وا�ضح  بخط  كتابتها  اإىل  املكون)ة(  يعمد  اأن  العبارات  متييز  تعذر  حالة  يف  هنا  وي�ضرتط  معلومة،  قراءة   -

ال�ضبورة.

تقومي الكتابة: يركز املكون)ة( يف تقومه على مدى متكن امل�ضتفيد)ة( مما ياأتي:

كتابة عالمات الرتقيم املقدمة، وكذا احلروف املعزولة املروجة يف كل مقطع.  -

مالحظة ال�ضويرات املعرو�ضة، وكتابة الكلمات املعربة عنها بعد �ضماعها من لدن املكون)ة(.   -

كتابة جملة ب�ضيطة ومركبة.   -

يراعي املكون)ة( يف التقومي مدى قدرة امل�ضتفيد)ة( على ر�ضم العالمة اأو احلرف اأو اجلملة يف احليز املخ�ض�ص له، ومدى 

التزامه بالف�ضاء الكتابي، واحرتام عدد الأ�ضطر، وقابلية قراءة ما كتب، ف�ضال عن ال�ضرت�ضال والت�ضل�ضل، وال�ضالمة من 

الأخطاء.. كما يراعي قدرة امل�ضتفيد)ة( على التقاط ما ي�ضمع وكتابته دون اأخطاء )اإمالء(.

تقومي القراءة

والكتابة

يراعي املكون)ة( يف تقوميه مدى قدرة امل�ضتفيد )ة( على متييز الرموز املعربة عن العمليات الأربع، وكتابتها، وحتويل 

عمليات من �ضكل اأفقي اإىل �ضكل عمودي، واإجنازها وفق املطلوب )اجلمع - الطرح( مع مراعاة ما يتم الحتفاظ به 

عند الإجناز. 

تقومي الكفايات 

القرائية:

احل�ساب

يبداأ املكون)ة( بامل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين الذين عربوا عن عدم حفظهم لل�ضور والآيات، فيعني منهم من ي�ضتظهرها 

مركزا على �ضالمة النطق، وح�ضن الأداء، وال�ضرت�ضال وعدم التعرث. ويراعي يف تقوميه مدى قدرة كل منهم على حفظ 

�ضورتي الن�رش والنا�ص، وا�ضتظهارهما عن ظهر قلب، وكذا تعداد مراحل اأداء �ضالة من ال�ضلوات اخلم�ص.

تقومي القيم

والف�سائل

تقومي اإجمايل للموارد عند نهاية الوحدة
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اتفق بحارة مر�ضى �ضيدي عابد على اإن�ضاء تعاونية لنقل ال�ضمك الذي ي�ضطادونه، وو�ضعوا قانون التعاونية، ثم جمعوا 

الدار  اإىل  �ضافر  بالبنك للح�ضول على قر�ص،  بالت�ضال  التعاونية  اأن تكلف رئي�ص  ل�رشاء �ضاحنة. وبعد  النخراطات 

البي�ضاء لأخذ معلومات عن �ضاحنات النقل.

�سياق و�سعية

التقومي

يعرب امل�ضتفيد)ة( �ضفهيا عن انخراطه يف امل�رشوع، وكيف ميكن اأن يتم ذلك، وما املطلوب منه للحفاظ على جودة   -

املنتوجات عند نقلها وتوزيعها.

يقراأ ويكتب معلومات تتعلق باملو�ضوع: لفتة، معلومات �ضخ�ضية...  -

يح�ضب م�ضاريف التنقل با�ضتعمال طريقة اجلمع والطرح.  -

التعليمات

يقراأ املكون)ة( اجلمل املعربة عن الو�ضعية قراءة متاأنية، ويدعو امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة ال�ضور امل�ضاحبة 

لها، وال�ضتماع اإليه جيدا، ثم يكلفهم باإجناز املهام وفق التعليمات املحددة متدرجا بهم من املهمة الأوىل اإىل الثانية 

وهكذا دواليك. 

طريقة الإجناز

حلل  وتعبئتها  موارده  اإدماج  ومن  مكت�ضباته،  ا�ضتثمار  من  امل�ضتفيد)ة(  متكن  مدى  التقومي  هذا  يف  املكون)ة(  يراعي 

الو�ضعية - امل�ضكل، وحتليلها. )انظر �ضبكة ت�ضحيح الو�ضعية الإ�ضكالية يف دليل التقومي(.

معايري

الت�سحيح

تقومي اإجمايل للكفايات عند نهاية كل وحدة

ملحوظة: يتم التقومي فرديا، وقد ميكن اأن يتم يف جمموعات، اأو من خالل ت�ضخي�ص اأدوار، كما هو ال�ضاأن يف التوا�ضل والتعبري ب�ضكل 

خا�ص، ويف تقومي الكفايات ب�ضكل عام.
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الوحدة الرابعة :

البحار مواطن م�ضاهم يف منو بلده
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الوحدة الرابعة : البحار مواطن م�ساهم يف منو بلده

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�ضاط

حدة
و
يل لل

جما
مي اإ

و
تق

املواطن يحافظ على نظافة املراأة م�صاهمة يف التنميةاملواطن م�صاهم يف تنمية بلدهكفايات توا�صلية

حميطه  - للمواطن حقوق 

وواجبات 

حرف الظاء  -  حرف الواوحرف الثاءحرف ال�صادكفايات قرائية 

ف�صل امل�صاجد�صورة ال�رضح�صورة القدرقيم وف�صائل

الق�صمة  +  اأ�صتعمل الآلة الق�صمةال�رضبكفايات قرائية: احل�صاب

احلا�صبة

كفايات حياتية ومهنية + 

ر�صيد

ث  قواعد حفظ ال�صمك من التلونُّ

+ مراجعة 

قواعد حفظ ال�صمك يف �صوق 

البيع + مراجعة الر�صيد

 + البحرية  البيئة  ملوثاث 

مراجعة الر�صيد

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم

عند نهاية الوحدة الرابعة، يتمكن امل�ضتفيد وامل�ضتفيدة من تقدمي �ضفهيا وكتابيا معلومات تتعلق بحوار 

مع الإدارة، وقراءة لفتة، وتعبئة وثائق كتابيا، ثم ا�ضتعمال الآلة احلا�ضبة. 

لتقومي اأهداف الوحدة، وانطالقا من و�ضعية تتعلق بطلب رخ�ضة لفتح حمل جتاري ينجز امل�ضتفيد)ة( 

ما ياأتي :

ـ   يعرب �ضفهيا عن و�ضعية حوارية يف ف�ضاء اإدارة.

ـ   يقراأ معلومات تتعلق باملو�ضوع: لفتة، معلومات �ضخ�ضية...

ـ   يعبئ مطبوعا اإداريا.

ـ   يح�ضب م�ضاريف بوا�ضطة الآلة احلا�ضبة.
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اهٌم يف تمَْنِميمَِة بمَلمَِدِه )املقطع الأول(كفايات توا�سلية  اِطُن ُم�سمَ املو�سوع: املُومَ

مَْراأمَُة ُم�ساِهمٌة يف التَّْنميمَة  )املقطع الثاين(كفايات توا�سلية  املو�سوع: امَمْل

حول  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  مع  بحوار  در�ضه  املكون)ة(  ي�ضتهل   −
وواجبا  دورا  واحد  لكل  واأن  بلده،  تنمية  يف  مواطن  كل  م�ضاهمة 

الأمثلة: دور  يفتح معهم حوارا حول بع�ص  ثم  بلده،  وم�ضوؤولية نحو 

املعلم اأو البنّاء اأو ال�رشطي.

التمهيد

يدعو املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة ال�ضور املعرو�ضة   −
يف الن�ضاط، وحتديد اأمناط الأن�ضطة التي متار�ص من خاللها، ودور كل 

اأ�ضنان، مهند�ص،  ناقل �ضمك، طبيبة  بائع �ضمك،  املجتمع:  واحد يف 

مزارع، خياطة، بناء، �ضياد، معلمة...

املالحظة

اإىل  اأن ي�ضل معهم  يفتح املكون)ة( حوارا مع امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين حول دور كل ن�ضاط مهني يف التنمية، حماول   −
خال�ضة عامة مفادها اأن لكل مواطن دورا يف املجتمع، واأنه لي�ضت هناك مهن راقية واأخرى و�ضيعة، واأن الختالل يف 

دور قد يوؤدي اإىل اختالل يف القت�ضاد الوطني.

−  بعد احلوار ي�ضاعد املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على التو�ضل اإىل �ضوغ اجلملة النواة التي �ضتكون منطلقا لن�ضاط 
ة بمَلمَِدِه. ُوِريٌّ لِنمَْه�سمَ اِر �رشمَ ْوُر الْبمَحَّ القراءة، مع الرتكيز على احلرف امل�ضتهدف نطقا و�ضكال. وهذه اجلملة النواة هي: دمَ

التحاور

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث مدى متكن امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين من الوعي بدور كل فرد يف تنمية بلده، ومدى القدرة 

على التحاور والنخراط يف العمل اجلماعي.

تقومي

 وتعزيز 

التعلم

التوا�ضل  در�ص  يف  اإليه  تو�ضل  مبا  بالتذكري  در�ضه  املكون)ة(  ي�ضتهل   −
ال�ضابق، حيث اأدرك امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدون دور كل مواطن يف تنمية 

بلده، ثم يربط الدر�ص ال�ضابق باجلديد بجعلهم يدركون اأن للمراأة دورا 

م�ضاويا لأدوار الرجل، مع مطالبتهم باأمثلة لذلك.

التمهيد

يدعو املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل مالحظة ال�ضور املعرو�ضة يف الن�ضاط،   −
موظفة،  اليوم:  املجتمع  يف  املراأة  بها  تقوم  التي  الأعمال  نوع  وحتديد 

طبيبة، �ضحفية، جندية، حالقة، معلمة، عاملة، ممر�ضة، خياطة، ربة 

بيت..

املالحظة

−  يفتح املكون)ة( حوارا مع اأفراد اجلماعة حول اأمثلة تعرب عن دور املراأة يف املجتمع يف حميطهم.
اأعمال  عن  واأهمية  �ضاأنا  يقل  ل  البيت  ربة  اأو  العاملة  املراأة  به  تقوم  الذي  العمل  اأن  اإدراك  اإىل  معهم  ي�ضل  اأن  يجب    −

الرجال.

−  يجب اأن يدركوا اأي�ضا اأن الختالف يف الأدوار ل يعني اأن عن�رشا اأرقى واأح�ضن من عن�رش اآخر.
−  بعد احلوار ي�ضاعد املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على التو�ضل اإىل �ضوغ اجلملة النواة التي �ضتكون منطلقا لن�ضاط 

القراءة، مركزا على احلرف امل�ضتهدف نطقا و�ضكال. وهذه اجلملة النواة هي:

ُكوِر  اتِِهنَّ ِمْثلمَ الذُّ ثْبمَتمَِت الإِنمَاُث ُقُدرمَ
  اأمَ

التحاور

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث مدى متكن امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين من الوعي باأهمية دور املراأة يف التنمية، تقومي وتعزيز 
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التعلم ومدى القدرة على التحاور والنخراط يف العمل اجلماعي.

املو�سوع: املواطُن يحافُظ على نظافِة ُميطه )املقطع الثالث(كفايات توا�سلية 

اأدرك امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات  التوا�ضل ال�ضابقني، حيث  اإليه يف در�ضي  ي�ضتهل املكون)ة( در�ضه بالتذكري مبا تو�ضل   −
كل  اأهمية حفاظ  يدركون  بجعلهم  باجلديد  ال�ضابق  الدر�ص  يربط  ثم  التنمية،  يف  ت�ضهم  مهنية  يكونون جماعة  اأنهم 

مواطن على نظافة حميطه.

التمهيد

الن�ضاط،  املعرو�ضة يف  ال�ضور  اإىل مالحظة  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  املكون)ة(  يدعو   −
من  للحد  القرتاحات  وبع�ص  ذلك،  عن  الناجمة  والآثار  املحيط،  ملوثات  وحتديد 

تفاقم الظاهرة.

يف  عنها  املعرب  ال�ضلوكات  حتديد  اإىل  وامل�ضتفيدين  بامل�ضتفيدات  املكون)ة(  يتدرج   −
املحافظة على املحيط انطالقا من �رشيط ال�ضور املرافق لن�ضاط ''اأحتدث''.

التخل�ص من النفايات يف البادية واملدينة  o
نظافة ف�ضاء البيت  o

اأمثلة اأخرى كنظافة املالب�ص واجل�ضم واحلي   o

املالحظة

−  يفتح املكون)ة( حوارا مع اأفراد اجلماعة حول معايري احلفاظ على نظافة املحيط بالن�ضبة للبحار، مثل:
نظافة املركب  o

نظافة ف�ضاء تخزين ال�ضمك ونقله  o
نظافة اأجهزة ال�ضيد والتربيد  o

نظافة ف�ضاء عر�ص املنتجات  o
بعد احلوار ي�ضاعد املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على التو�ضل اإىل �ضوغ اجلملة النواة التي �ضتكون منطلقا لن�ضاط 

ِري وبيئمَتِي وبيتي افمَِة ممَْظهمَ لمَى نمَظمَ اِفُظ عمَ القراءة، مع الرتكيز على احلرف امل�ضتهدف نطقا و�ضكال. وهذه اجلملة النواة هي:  اأُحمَ

التحاور

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث:

مدى متكن امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين من معرفة قواعد احلفاظ على نظافة املحيط.  o
مدى توفقهم يف اقرتاح اأمثلة من جمال ال�ضيد البحري.  o

القدرة على التحاور والنخراط يف العمل اجلماعي.  o

تقويـم

وتعزيز

 التعلم

املو�سوع: حرف ال�ساد + حرف الثاء + حرفا الظاء والواوكفايات قرائية

ميهد املكون)ة( لدرو�ضه م�ضرت�ضدا باخلطوات الآتية، فيختار ما يالئم الفئة امل�ضتهدفة، وذلك تبعا ملا ياأتي:

النواة  اجلملة  على  الوقوف  بهدف  ال�ضابقة  والتوا�ضل  التحاور  ح�ضة  مبو�ضوع  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  تذكري    −
امل�ضتخل�ضة منها، ومتييز احلرف املتواتر فيها ح�ضب الإمكان. 

ت�ضخي�ص مكت�ضباتهم بخ�ضو�ص احلروف املروجة يف املقطع ال�ضابق، اأو بخ�ضو�ص احلرف املدرو�ص اآنفا.   −
ي�ضتح�ضن اأن يذكر بحروف مت�ضابهة �ضابقة كال�ضاد والطاء مثال اأثناء تناول حرف ال�ضاد اأو حرف الظاء، والتاء اأثناء 

التمهيد
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تناول حرف الثاء.. ثم يقارن بني احلرفني من حيث الر�ضم، ويلفت النظر اإىل التمييز بينهما نطقا وخطا..

اأو  الظاء  اأو  الثاء  اأو  )ال�ضاد  اجلديد  احلرف  تقدمي  ثم  كلمات،  التذكر يف  مو�ضوع  احلرف  با�ضتعمال  اجلماعة  مطالبة   −
الواو(، مقت�رشا على ت�ضميته، وداعيا اإىل تعرف كيفية ر�ضمه، ومتييزه عن حرف مدرو�ص �ضابقا. 

اأو  الثاء  اأو  )ال�ضاد  امل�ضتهدف  تت�ضمن احلرف  اأن  �رشيطة  وامل�ضتفيدون،  امل�ضتفيدات  عنه  مما عرب  عبارة  اأو  انتقاء كلمة   −
الظاء اأو الواو(، مع الرتكيز على نطقه، ومالحظة كيفية ر�ضمه، وتلفظه. 

يف جميع الأحوال ي�ضتدرج املكون)ة( اأفراد اجلماعة اإىل متييز احلرف مو�ضوع الدر�ص، ويحفز اإىل تعرفه وا�ضتعماله.. 

ِمْثل  لاِلإنمَاث  ثمَابٌِت  لُِّم  التَّعمَ قُّ  حمَ  - الأمَْر�ِش  اِع  بِقمَ ُكلَّ  اءمَ  اأمَ�سمَ نمَاٍر  ممَ ِمْثُل  اِر  الْبمَحَّ ُل  )فمَ�سْ الدر�ص  مو�ضوع  النواة  اجلملة  املكون)ة(  يقراأ 

اِجبمَاٌت( قراءة متاأنية يراعي فيها خمارج احلروف، وبخا�ضة احلرف  ومَ اِطِن ُحُقوٌق ومَ ِري - لِلُمومَ افمَِة ممَْظهمَ لمَى نمَظمَ اِفُظ عمَ ُكور - اأُحمَ الذُّ

امل�ضتهدف. 

امل�ضتفيدات  يدعو  ثم  اأمكن كل حرف من حروفها،  ما  ويجلي  النواة،  اجلملة  بع�ص كلمات  ببطء  املكون)ة(  يتلفظ   −
وامل�ضتفيدين اإىل ترديدها جماعيا ثم ب�ضكل فردي. 

ب�ضكل معزول حتتها،  ثم  اأحمر يف كل كلمة،  بلون  املكتوب  اإىل مالحظة احلرف  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضتدرج   −
ويحر�ص يف هذا ال�ضدد على متييز التلفظ به بح�ضب احلركات اأو املدود املحددة يف اللوحة �ضواء يف اأول الكلمة، اأو يف 

و�ضطها، اأو يف اآخرها، ويف كل مرة يردد معه امل�ضتفيدون وامل�ضتفيدات جماعيا وفرديا.

ميكن اإ�ضافة كلمات اأو عبارات اأخرى، فيتلفظ بها ببطء على غرار ما تقدم، �رشيطة اأن تت�ضل مبا يروج يف القطاع، واأل 

ت�ضمل �ضعوبات، اأو ت�ضبب تعرثا.

املالحظة

 والتلفظ

يتبع املكون)ة( اخلطوات املنهجية الآتية:

اأو الواو( �ضمعيا وب�رشيا،  اأو الظاء  الثاء  اأو  ي�ضاعد امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على متييز احلرف مو�ضوع الدر�ص )ال�ضاد   −
للحرف  واملت�ضمنة  بها،  املت�ضلة  اجلملة  عليهم  يقراأ  ثم  للن�ضاط،  امل�ضاحبة  ال�ضور  اأو  ال�ضورة  مالحظة  اإىل  فيدعوهم 

تلك  من  كلمة  داخل كل  موقعه  به، وحتديد  التلفظ  مركزا على  املعزولة،  الكلمات  اأحمر يف  بلون  املكتوب  املق�ضود 

الكلمات، ثم يكلفهم بالتلفظ بالكلمات ذاتها اأو كلمات اأخرى يختارها اأو يعينها لهم من الر�ضيد.

يتدرج بامل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة ر�ضم احلرف )ال�ضاد اأو الثاء اأو الظاء اأو الواو( متحركا بالفتحة وال�ضمة   −
والك�رشة، اأو منونا اأو م�ضعفا اأو ممدودا.. وي�ضتح�ضن اأن ي�ضري اإىل عالمة الرتقيم املو�ضوعة يف الإطار بلون مغاير، ويدعو 

اإىل ا�ضتعمالها يف �ضياق معني دون الإ�ضهاب يف ذلك.

عليهم  تعذر  واإذا  بها،  النطق  بعد  املنا�ضبة  بال�ضورة  الكلمة  ي�ضلوا  واأن  ال�ضور،  اأن يالحظوا  اجلماعة  اأفراد  من  يطلب   −
ذلك يتلفظ املكون)ة( بكل كلمة على حدة، فريددونها، ثم ي�ضلونها بال�ضورة املنا�ضبة. وذلك للتاأكد من قدرتهم على 

متييز كلمات تت�ضمن احلرف �ضمعيا وب�رشيا، ومتييز احلرف )ال�ضاد اأو الثاء اأو الظاء اأو الواو( داخلها، والتلفظ به. 

يدعو اأفراد جماعة الق�ضم اإىل متييز احلرف املعزول ب�رشيا )ال�ضاد اأو الثاء اأو الظاء اأو الواو(، وو�ضله بالكلمة املنا�ضبة مللء   −
فراغها، وذلك بعد مالحظة ال�ضورة امل�ضاحبة لها، وتلفظ احلرف املحدد، اأو متييز احلرف امل�ضتهدف مقارنة بحرف 

�ضبيه مدرو�ص على غرار ما اأ�ضري اإليه يف التمهيد. 

التمييز

ال�سمعي

والب�رشي

يدعو املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل قراءة املعلومة اأو اجلملة املقرتحة، وميكنه يف حال تعذر ذلك من الكتاب   −
مبا�رشة اأن يكتبها بخط وا�ضح على ال�ضبورة.

−  يتدرج املكون)ة( باأفراد اجلماعة اإىل متييز احلرف مو�ضوع الدر�ص، ومتييز الكلمة التي تت�ضمنه داخل تلك اجلملة

القراءة

املوجهة
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اأو العبارة، اأو متييز حرفني مت�ضابهني داخلها؛ متدرجا من اجلزء اإىل الكل، ومن الب�ضيط اإىل املركب.

اإدراك  على  ومركزا  الفقرة،  اإىل  اجلملة  من  بهم  متدرجا  الفقرة،  قراءة  اإىل  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  املكون)ة(  يدعو   −
املعنى املت�ضمن فيها، ومنبها اإىل عالمات الرتقيم املوظفة، ومذكرا بالعالمات ال�ضابقة، وجمليا اأهميتها يف بيان املعنى، 

وتي�ضري اإدراكه.

الواو والفاء  العطف  الفقرة )حروف  ا�ضتعملت يف  التي  الروابط وال�ضميمات  اإىل تلك  امل�ضتهدفة  الفئة  ينبه املكون)ة(   −
وثم - كذلك - بالإ�ضافة اإىل(، ول باأ�ص اأن يدعوهم اإىل توظيفها يف تعابري من اإنتاجهم، اأو يقدم لهم جمال مبعرثة، 

ويطالبهم برتتيبها والربط بينها لرتكيب فقرة، مع ا�ضتعمال عالمات الرتقيم املمكنة..

اأو  م�ضتقال  ال�ضفحة،  اأ�ضفل  الواو(  اأو  الظاء  اأو  الثاء  اأو  )ال�ضاد  احلرف  كتابة  على  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضجع   −
مو�ضول باملد، وكذا الكلمات واجلملة املقرتحة، ول باأ�ص اأن يتلفظ به وبالكلمات واجلملة املعنية، واأن يتتبع اأعمالهم، 

اأيديهم، وطريقة كتابتهم، ومدى احرتامهم للحيز املطلوب، واأن يتدخل للت�ضحيح والتوجيه، كلما دعت  وحركات 

ال�رشورة. 

ي�ضاعدهم ما اأمكن على كتابة اجلمل املقرتحة، واملتميزة بالطول الذي ا�ضتدعاه التدرج املنهجي.  −

التدرب

يقوم املكون)ة( الأداء من حيث:

تلفظ األفاظ تت�ضمن حرف ال�ضاد اأو الثاء اأو الظاء اأو الواو.  o
كتابة حرف ال�ضاد اأو الثاء اأو الظاء اأو الواو معزول يف اأول الكلمة ويف اآخرها ويف و�ضطها.  o

كتابة كلمات وجمل تت�ضمن حرف ال�ضاد اأو الثاء اأو الظاء اأو الواو.   o
قراءة معلومة يف �ضكل جملة اأو عبارة.  o

قراءة فقرة تت�ضمن حروف ربط و�ضميمات، وتتخللها عالمات ترقيم.  o
متييز بع�ص عالمات الرتقيم، وا�ضتعمالها.  o

احلرف  بحجم  اللتزام   - له  املخ�ض�ص  احليز  يف  اجلملة  اأو  والكلمة  احلرف  ر�ضم  الكتابة:  بقواعد  اللتزام   o
وبالف�ضاء الكتابي - احرتام عدد الأ�ضطر - قابلية قراءة ما كتب - تنقل اليد، وطريقة الإم�ضاك بالقلم.

تقومي

وتعزيز

التعلم

املو�سوع: �سورة القدر و�سورة ال�رشحقيم وف�سائل

−  ميهد املكون)ة( لدر�ضه مبا يثري النتباه، ويحفز اإىل متابعة الدر�ص، وي�ضوق اإليه، وذلك مثل: 
النطالق عادة من ا�ضتظهار ال�ضورة اأو جزء منها..   o

حتديد دللة عنوان ال�ضورة )دللة القدر - معنى ال�رشح(.   o
حتديد موقع ال�ضورة يف القراآن الكرمي، وعدد اآياتها، اأو اإبراز نوعها )مكية - مدنية(.  o

الإ�ضارة اإىل م�ضمونها العام.  o
اإبراز اأهمية ال�ضورة وف�ضلها اأو اأ�ضباب نزولها. ومن اأمثلة ذلك ما ياأتي:  o

اآياتها  واملقام. ومن خالل  والقيمة  والتدبري،  التقدير  معناه  القدر(  )ليلة  وا�ضمها   ،5 اآياتها  �ضورة مكية، عدد  القدر:  �سورة 

الكرمية نتبني اأن القراآن نزل يف رم�ضان، ويف ليلة القدر املباركة... ومما روي عن الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأنه'' من قراأها 

اأعطي من الأجر كمن �ضام رم�ضان، واأحيى ليلة القدر''..

الأَننَْواِر  ِمَن  فِيَها  ملَا  ُهوِر،  َوال�ضُّ اِم 
َّ
الأَيـ �َضائِِر  َعلَى  ِر  الَقدنْ لَِة 

نْ
لَي ِل  فَ�ضنْ َوَعننْ  الَعِظيِم،  الُقراآِن  نُُزوِل  ِء  بَدنْ َل  َحونْ وَرِة  ال�ضُّ حِمنَْوُر  يَُدوُر 

ِرميَاً لِنُُزوِل الُقراآِن املُبنِِي.. اِدِه املُوؤنِْمننَِي تَكنْ
َ
َها اهلل َعلَى ِعب ِة الَّتِي يُِفي�ضُ

َّ
�ِضيـ اِت الُقدنْ

َ
َوالتََّجلِّي

�سورة ال�رشح: �ضورة مكية، عدد اآياتها 8، وقد وردت بعد �ضورة ال�ضحى، وكاأنها تكملة لها.

التمهيد
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ِديَدِة 
َ
ِ الع ِم اهللَّ

َ
 نِع

نْ
اىل، َوقَدنْ تَنَاَولَِت احَلِديَث َعن

َ
ِ تَع فِيِع ِعننَْد اهللَّ

َّ
َقاِمِه الر

َ
وِل اجَللِيِل، َوم

ُ
�ض

َّ
َكانَِة الر

َ
َل م

نْ
ِة َحو

َ
ور

ُّ
 ال�ض

ُ
ر

َ
 حِمنْو

ُ
َيُدور

َزاِر،  ونْ
وِب َوالأَ

ُ
نـ  الذُّ

َ
ِهريِِه ِمن فَاِن، َوتَطنْ

نْ
ِة َوالِعر

َ
م َننِْويِر قَلنْبـِِه باحِلكنْ

ِرِه بالإِميَاِن، َوتـ دنْ ِح �ضَ
نْ
ٍد؛ َوَذلَِك ب�رَش

َّ
ولِِه حمَم

ُ
�ض

َ
ِدِه َور

نْ
َعلَى َعب

اِر.
َ
 الأَننْو

َ
ُ ِمن نََحُه اهللَّ

َ
ِيِف مبَا م يِيِب َخاِطِرِه ال�رشَّ اِر، َوتَطنْ  اأََذى الُفجَّ

نْ
ا يَلنَْقاُه ِمن

َّ
ِة َعم

َ
لِي

نْ
ِد التَّ�ض َوُكلُّ َذلَِك بَق�ضنْ

يدعو املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل الإن�ضات اإىل ما �ضيقراأه عليهم من اآيات اإن�ضاتا تاما، مع احلر�ص على   −
ذكر الب�ضملة، وتهييئ الأجواء املالئمة، والتو�ضل ب�رشيط ت�ضجيل اإذا اأمكن، اأو ال�ضتعانة ب�ضخ�ص يجيد قراءة القراآن 

الكرمي وتالوته. ويف كل الأحوال ين�ضح بالتقيد اأثناء القراءة ب�ضالمة التلفظ من اللحن، وبح�ضن نطق احلروف خمرجا 

و�ضفة، وا�ضتح�ضار قواعد الرتتيل من مد واإدغام واإظهار واإخفاء ووقف...

الت�سميع

اأتعلق الأمر ب�رشح  ي�رشح املكون)ة( فحوى الآيات مركزا على ما يجلي الفهم، ويقرب املعاين اإىل الأذهان، �ضواء   −
كلمات اأو ب�رشح املعاين وتف�ضري الآيات دون اإ�ضهاب يف ذلك، فالغاية هي تقريب املعاين لتي�ضري احلفظ والفهم.

يدعو املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة ال�ضور اأو العبارات امل�ضاحبة لل�ضور امل�ضتهدفة، مركزا على   −
يف  لرت�ضيخها  ترديدها  على  يحملهم  ثم  قراءتها،  بعد  بال�ضور،  عالقة  يف  معانيها  وتو�ضيح  العبارات،  تلك  �رشح 

اأذهانهم. 

الفهم

ب�ضكل  ثم  فردي  ب�ضكل  معه  الرتديد  اإىل  خماطبيه  ويدعو  متاأنية،  وبطريقة  اآية،  اآية  الآيات  قراءة  املكون)ة(  يعيد    −
جماعي �ضاعيا اإىل حتفيظها لهم. 

−  يتتبع املكون)ة( قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليها، ويتدخل للت�ضحيح والتوجيه كلما دعت ال�رشورة. 
الرتديد

وا�ضتخال�ص  لل�ضور،  امل�ضاحبة  والعبارات  ال�ضتنتاجات  تلك  اإىل  الإن�ضات  اإىل  اجلماعة  باأفراد  املكون)ة(  يتدرج   −
املغزى من الآيات الكرمية مو�ضوع الدر�ص، حميال على اأ�ضباب النزول واملعاين امل�ضتخل�ضة.. 

ال�ستنتاج

يقوم املكون)ة( الأداء تبعا ملا ياأتي:

اإعادة ت�ضميع ال�ضورة اإذا لوحظ عدم اإتقان ترتيلها من لدن عدد من امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات.  o
م�ضاعدتهم على ت�ضحيح اأدائهم، واملثابرة على ذلك ب�ضرب واأناة.   o

التاأكد من حفظ الآيات وا�ضتظهارها.  o
حفظ عبارات ال�ضتنتاج، وترديدها.  o

تقومي

وتعزيز

التعلم

−  يقدم املكون)ة( لدر�ضه بحوار حول اأهمية امل�ضاجد يف الإ�ضالم، ومدى التزام امل�ضلني باآداب الدخول اإليها واخلروج 
منها، ثم يدعوهم اإىل تعرف ذلك ومناق�ضته انطالقا من الأن�ضطة املقرتحة. 

التمهيد

يدعو املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل الإن�ضات اإىل تالوته لل�ضاهد القراآين مو�ضوع الدر�ص.   −
يحر�ص املكون)ة( على ذكر الب�ضملة، وتهييئ الأجواء املالئمة على غرار ما تقدم يف الدرو�ص ال�ضابقة.   −

الت�سميع

ي�رشح املكون)ة( الكلمات ال�ضعبة.  −
يتدرج اإىل �رشح فحوى الآية الكرمية.  −

ال�رشح

ي�ضاعد املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على حفظ الآية من خالل ترديدها بالتناوب، فرديا ثم جماعيا، ويوجه   −
اأداءهم.

يتتبع املكون)ة( قراءاتهم وفق القواعد املتفق عليها، ويتدخل للت�ضحيح والتوجيه كلما دعت ال�رشورة.   −
الرتديد

احل�سة : واحدةاملو�سوع: ف�سل امل�ساجد                                                 قيم وف�سائل

Montage Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Peche (162 pages).indd   127 25/09/19   13:53



128

يفتح املكون)ة( مع امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين حوارا حول �ضفات املرتددين على امل�ضاجد، وف�ضل ذلك عليهم.   −
يحدد املكون)ة( مع اأفراد اجلماعة اآداب امل�ضجد، ويناق�ص معهم كل مثال على حدة.  −

ا�ستخال�ش

الأحكام

يقوم املكون)ة( الأداء  تبعا ملا ياأتي:

ا�ضتظهار الآية الكرمية.  o
تعداد بع�ص اآداب امل�ضجد.  o

تقومي

وتعزيز

التعلم

ا�ضتيعاب  على  قدرتهم  مدى  وتر�ضد  ال�ضابقة،  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  خربات  بت�ضخي�ص  لدر�ضه  املكون)ة(  ميهد   −
العمليات، وا�ضتعمالها بح�ضب املطلوب، اأو يف ال�ضياق املهني.

ي�ضتح�ضن اأن يعر�ص املو�ضوع يف �ضكل حالة اأو و�ضعية ت�ضتدعي من امل�ضتفيدين وامل�ضتفيدات امل�ضاعدة على اإيجاد حل   −
لها اأو و�ضع خطة ملعاجلتها.

كبرية،  اأوراق  يف  يعر�ضها  اأن  باأ�ص  ول  ال�رشب،  وامل�ضتفيدات جدول  امل�ضتفيدين  لتحفيظ  فرتات  املكون)ة(  يخ�ض�ص   −
ويحيل اإليها كلما ا�ضتدعى الأمر.

التمهيد

املرافقة  اجلملة  اإىل  وال�ضتماع  ال�ضورة،  مالحظة  اإىل  املوجه،  احلوار  طريق  عن  اجلماعة،  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضتدرج   −
للن�ضاط. 

اأفقية -  العملية )طريقة  تقدمي  والق�ضمة، وطريقة  ال�رشب  بعمليتي  املتعلق  الرمز  اجلماعة  اأفراد  مبعية  املكون)ة(  ي�ضتنتج   −
طريقة عمودية(.

ينبه املكون)ة( اإىل موقع الوحدات على ميني الرقم تليها الع�رشات يف جانبها على الي�ضار، ثم املئات، فالآلف، وو�ضع   −
العملية من الي�ضار اإىل اليمني. 

اإجناز  وكيفية  اأفقيا،  العملية  على  للح�ضول  التحويل  طريقة  مالحظة  اإىل  وامل�ضتفيدين  بامل�ضتفيدات  املكون)ة(  يتدرج   −
عملية ال�رشب ثم عملية الق�ضمة يف الدر�ص املوايل. ويتعني تو�ضيح ذلك بتج�ضيد احلا�ضل به بلون اأحمر واملحتفظ به 

بلون اآخر، على غرار ما هو مقدم يف كتاب التكوين، مع التمييز بني ال�رشب والق�ضمة، وحتديد بنية كل عملية على حدة. 

مع  القطاع،   ومبتطلبات  املعي�ص،  بالواقع  ربطها  وعلى  العمليات،  على  التدريب  على  اأمكن  ما  املكون)ة(  يحر�ص   −
التمييز بني العملية الب�ضيطة واملركبة..

املالحظة

 - الب�ضيطة  الق�ضمة   - )ال�رشب  الدر�ص  مو�ضوع  بح�ضب  متنوعة  عمليات  باإجناز  اجلماعة  اأفراد  املكون)ة(  يكلف   −
الق�ضمة املركبة(، ويعمل اآنذاك على تتبع اأعمالهم، ومراقبة اإجنازهم، وتوجيهه. 

يدرب املكون)ة( امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين على مالحظة بناء العمليات اأفقيا وعموديا، وو�ضع الرموز يف املكان املالئم.   −
واإذا �ضادف �ضعوبة، يعر�ص مثال ب�ضيطا لال�ضتئنا�ص.

ميكن للمكون اقرتاح عمليات اأخرى للتدرب، والتو�ضل بالألواح لكتابتها.    −
ملحوظة: ينبغي اأن ت�ضتمد الأمثلة التطبيقية من التجارب واخلربات املبا�رشة للم�ضتفيدين، واأن تكون كثرية ومتنوعة و�ضاملة.. 

)ملء الفراغ – الو�ضل بخط – اكت�ضاف العالمة اأو العدد – الختيار من متعدد ..(. 

التدريب

يقوم املكون)ة( جهود امل�ضتفيد)ة( تبعا ملا ياأتي :

القدرة على التحويل، وا�ضتعمال الرموز.  −
اإجناز العمليات وفق املطلوب.  −

تقومي

 وتعزيز 

التعلم

املو�سوع: العمليات الأربع: ال�رشب والق�سمةكفايات قرائية: احل�ساب

Montage Guide de l’animateur Niveau 1 Attamkin Peche (162 pages).indd   128 25/09/19   13:53



129

ا�ضتيعاب  على  قدرتهم  مدى  وتر�ضد  ال�ضابقة،  وامل�ضتفيدين  امل�ضتفيدات  خربات  بت�ضخي�ص  لدر�ضه  املكون)ة(  ميهد   −
العمليات، وا�ضتعمالها بح�ضب املطلوب، اأو يف ال�ضياق املهني.

اإيجاد  على  امل�ضاعدة  وامل�ضتفيدات  امل�ضتفيدين  من  ت�ضتدعي  و�ضعية  اأو  �ضكل حالة  املو�ضوع يف  يعر�ص  اأن  ي�ضتح�ضن   −
حل لها اأو و�ضع خطة ملعاجلتها، مع اإبراز اأهمية ا�ضتعمال الآلة احلا�ضبة للقيام بهذا العمل يف وقت وجيز وبدون اأخطاء، 

�رشيطة اتباع الطرق ال�ضليمة يف احل�ضاب، والدعوة اإىل التدرب على ح�ضن ا�ضتعمال هذه الآلة العجيبة، واإجناز ما يعر�ص 

من تطبيقات خمتلفة.  

التمهيد

املرافقة  اجلملة  اإىل  وال�ضتماع  ال�ضورة،  مالحظة  اإىل  املوجه،  احلوار  طريق  عن  اجلماعة،  اأفراد  املكون)ة(  ي�ضتدرج   −
للن�ضاط، وامللخ�ضة للو�ضعية. 

يثري انتباههم اإىل الآلة احلا�ضبة، ول باأ�ص اأن يعر�ص عليهم منوذجا ماديا، اأو يطالب من ميتلكها باإح�ضارها.  −
يتدرج املكون)ة( بامل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة اأزرار الآلة احلا�ضبة، وما يعرب عنه كل واحد منها: )يركز على   −

الأزرار الرئي�ضة امل�ضتعملة بكرثة، وعلى اآلة ب�ضيطة غري متطورة(.

للو�ضعية  واملالئمة  املطلوبة  العمليات  واإجناز  احلا�ضبة،  الآلة  ت�ضغيل  على  التدريب  على  اأمكن  ما  املكون)ة(  يحر�ص   −
املنطلق، وعلى ربط املو�ضوع بالواقع املعي�ص، ومبتطلبات القطاع، مع التمييز بني العمليات الأربع..

يتم  املطلوب  العدد  اإدخال  وعند  دائما،  الي�ضار  من  البدء  على  احلا�ضبة  الآلة  يف  الأرقام  تركيب  اأثناء  املكون)ة(  يوؤكد   −
ال�ضغط على الرمز املنا�ضب: )+(، )-(، )×(، )÷(، ثم على الرمز )=( للح�ضول على النتيجة.

املالحظة

يكلف املكون)ة( اأفراد اجلماعة با�ضتعمال الآلة احلا�ضبة لإجناز عمليات متنوعة بح�ضب حالة اأو و�ضعية حمددة، ويعمل   −
يف اأثناء ذلك على تتبع اأعمالهم، ومراقبة اإجنازهم، وتوجيهه. 

ميكن للمكون اقرتاح و�ضعيات ومتارين اأخرى للتدرب.   −
ينبه املكون)ة( اإىل اأن الهواتف النقالة تتوافر، يف غالب الأحيان، على اآلت حا�ضبة متكننا من القيام مبختلف عمليات   −

اجلمع وال�رشب والطرح والق�ضمة. 

ملحوظة: ينبغي اأن ت�ضتمد الأمثلة التطبيقية من التجارب واخلربات املبا�رشة للم�ضتفيدين، واأن تكون متنوعة و�ضاملة.. 

التدريب

يقوم املكون)ة( جهود امل�ضتفيد)ة( تبعا ملا ياأتي :

القدرة على ت�ضغيل الآلة احلا�ضبة.  −
اإجناز العمليات وفق املطلوب.  −

ا�ضتثمار املكت�ضبات يف املجال احلياتي.  −

تقومي

وتعزيز

التعلم

املو�سوع: اأ�ستعمل الآلة احلا�سبةكفايات قرائية: احل�ساب

ا�ضرتجاع القواعد واملبادئ املتعلقة مبحور الدر�ص.  −
ا�ضتثمار املكت�ضبات يف املجال احلياتي.  −

الر�سيد:

اأفراد اجلماعة وقفة عاجلة يراجع معهم خالها ما مت اكت�سابه وترويجه من ر�سيد يف كل مقطع �سواء يف التحاور والتوا�سل  يتوقف املكون)ة( مع 

والتعبري، اأو يف القراءة والكتابة، اأو يف احل�ساب، وا�ستثماره كلما دعت احلاجة اإليه.
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املو�سوع: تقومي التعلمات التقومي

يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( مبالحظة كل ر�ضم على حدة، وحتديد مكوناته ومو�ضوعه، والتعبري �ضفهيا عما يك�ضف 

عنه يف عالقة باملحور اأو بالن�ضاط امل�ضتهدف: 

اإبراز دور املواطن ذكرا كان اأم اأنثى يف التنمية - ا�ضتعرا�ص �ضبل املحافظة على نظافة املحيط.  -

ميكن اللجوء اإىل حماكاة اأدوار، لتقومي اإجناز امل�ضتفيد)ة(.

تقومي

الكفايات

التوا�سلية

املدرو�ضة، وا�ضتظهارها، من  ال�ضور  امل�ضتهدفات وامل�ضتهدفني من حفظ  لتقومي مدى متكن  املكون)ة( وقتا  يخ�ض�ص 

جهة و�رشد بع�ص ال�ضتنتاجات املتعلقة بالدر�ص، وكذا بع�ص اآداب امل�ضجد.

ا�ضرتاتيجية  لو�ضع  التعرثات  ت�ضخي�ص  والتمكن من  الكفاية،  الـتاأكد من حتقق  بهدف  فردي  ب�ضكل  التقومي  يتم هذا 

للدعم.

تقومي القيم

والف�سائل

 يطالب املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( باإجناز العمليات احل�ضابية املقرتحة يف كتاب التكوين، ويركز يف تقوميه لهذا الإجناز على 

اإجناز عمليات ال�رشب والق�ضمة، وا�ضتعمال الآلة احلا�ضبة حل�ضاب بع�ص املداخيل وامل�ضاريف.
تقومي احل�ساب

اأو جمل، والتلفظ به تلفظا �ضليما يراعي خمارج  اأو كلمات  اإىل مالحظة ما يعر�ص عليه من حروف  دعو املكون)ة( 

احلروف.

يراعي املكون)ة( يف تقومي ن�ضاط الكتابة مدى قدرة امل�ضتفيد)ة( على:

ر�ضم احلروف والكلمات واجلمل يف احليز املخ�ض�ص لها.  -

اللتزام بحجم احلروف وبالف�ضاء الكتابي.   -

احرتام عدد الأ�ضطر.  -

قابلية قراءة ما كتب.   -

تنقل اليد، وطريقة الإم�ضاك بالقلم.   -

تقومي

الكفايات

القرائية

بتلقائية  ال�ضور املعرو�ضة تن�ضيطا لذاكرته، والتحدث  اإىل مالحظة كل �ضورة من  انتباه امل�ضتفيد)ة(  يوجه املكون)ة( 

عما ياأتي:

تقدمي اأمثلة مل�ضاهمة املواطن )ال�ضانع التقليدي - التاجر - املقاول - البحار..( يف تنمية البالد، وحتديد بع�ص   -

املهن التي متار�ضها املراأة، ودورها يف التنمية، وتعداد اأهم حقوق املواطن )ذكرا اأو اأنثى( وواجباته.  

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

ال�ضتفادة من خربته، اأو مما مت ترويجه يف الق�ضم من حيث اإقامة م�رشوع تعاوين، والندماج يف اجلماعة املهنية، واللتزام 

مبعايري اجلودة، ف�ضال عن القدرة على التحاور والنخراط يف العمل اجلماعي.

تقومي

الكفايات

التوا�سلية

تقومي القراءة: يراعي املكون)ة( يف تقومه مدى متكن امل�ضتفيد)ة( مما ياأتي: 

متييز احلروف التي مت ترويجها يف املقطع، والتلفظ بها بح�ضب ترتيبها يف اجلدول.  -

حتديد اأ�ضماء عالمات الرتقيم املقرتحة، ومتييزها.  -

يكلف املكون)ة( امل�ضتفيد)ة( مبالحظة ال�ضويرات، ومتييز الكلمة الدالة عليها، من خالل و�ضلها بها، وتلفظها.  -

قراءة معلومة، وي�ضرتط هنا يف حالة تعذر متييز العبارات اأن يعمد املكون)ة( اإىل كتابتها بخط وا�ضح على   -

تقومي

الكفايات

القرائية

تقومي التعلمات املكت�سبة يف املقاطع  الثالثة )ح�ستان لكل مقطع(

تقومي اإجمايل للموارد عند نهاية الوحدة 
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ال�ضبورة.

قراءة جملة ب�ضيطة، ومتييز الكلمات التي بها حروف مدرو�ضة يف املقطع.  -

قراءة فقرة قراءة متاأنية يربز من خاللها خمارج احلروف، ويحرتم عالمات الرتقيم امل�ضتعملة.  -

تقومي الكتابة: يركز املكون)ة( يف تقومه على مدى متكن امل�ضتفيد)ة( مما ياأتي:

كتابة عالمات الرتقيم املقدمة، وكذا احلروف املعزولة املروجة يف كل مقطع.  -

مالحظة ال�ضويرات املعرو�ضة، وكتابة الكلمات املعربة عنها بعد �ضماعها من لدن املكون)ة(.   -

كتابة جملة ب�ضيطة ومركبة.   -

يراعي املكون)ة( يف التقومي مدى قدرة امل�ضتفيد)ة( على ر�ضم العالمة اأو احلرف اأو اجلملة يف احليز املخ�ض�ص له، 

ومدى التزامه بالف�ضاء الكتابي، واحرتام عدد الأ�ضطر، وقابلية قراءة ما كتب، ف�ضال عن ال�ضرت�ضال والت�ضل�ضل، 

وال�ضالمة من الأخطاء.. كما يراعي قدرة امل�ضتفيد)ة( على التقاط ما ي�ضمع وكتابته دون اأخطاء )اإمالء(.

يراعي املكون)ة( يف تقوميه مدى قدرة امل�ضتفيد)ة( على اإجناز عمليات ال�رشب والق�ضمة وفق املطلوب، مع مراعاة ما يتم 

الحتفاظ به عند الإجناز، وكذا ا�ضتعمال الآلة احلا�ضبة حل�ضاب املداخيل وامل�ضاريف.
تقومي احل�ساب

يبداأ املكون)ة( بامل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين الذين عربوا عن عدم حفظهم لل�ضورة، فيعني منهم من ي�ضتظهرها مركزا على 

�ضالمة النطق، وح�ضن الأداء، وال�ضرت�ضال وعدم التعرث. ويراعي يف تقوميه مدى قدرة كل منهم على �ضور من القراآن 

الكرمي، وا�ضتظهارها عن ظهر قلب.

تقومي القيم

والف�سائل

ر اأنك احلاج َعلي، واأنَّك تريد اأن تقوم  وَّ اأراد احلاج علي اأن  يح�ضل على رخ�ضة لفتح حمل جتاري ب�ضوق ال�ضمك. ت�ضَ

بالإجراءات الالزمة للح�ضول على تلك الرخ�ضة.

�سياق و�سعية

 التقومي 

يعرب امل�ضتفيد)ة( �ضفهيا عن و�ضعية حوارية بني املوظف واحلاج علي.  -

يقراأ معلومات تتعلق باملو�ضوع: لفتة، معلومات �ضخ�ضية...  -

يعبئ مطبوعا اإداريا.  -

يح�ضب م�ضاريف بوا�ضطة الآلة احلا�ضبة.  -

التعليمات

يقراأ املكون)ة( اجلمل املعربة عن الو�ضعية قراءة متاأنية، ويدعو امل�ضتفيدات وامل�ضتفيدين اإىل مالحظة ال�ضور امل�ضاحبة 

لها، وال�ضتماع اإليه جيدا، ثم يكلفهم باإجناز املهام وفق التعليمات املحددة متدرجا بهم من املهمة الأوىل اإىل الثانية 

وهكذا دواليك.

طريقة الإجناز

حلل  وتعبئتها  موارده  اإدماج  ومن  مكت�ضباته،  ا�ضتثمار  من  امل�ضتفيد)ة(  متكن  مدى  التقومي  هذا  يف  املكون)ة(  يراعى 

الو�ضعية - امل�ضكل، وحتليلها. )انظر �ضبكة ت�ضحيح الو�ضعية الإ�ضكالية يف دليل التقومي(.

معايري

الت�سحيح

تقومي اإجمايل للكفايات عند نهاية كل وحدة 

ملحوظة: يتم التقومي فرديا، وقد ميكن اأن يتم يف جمموعات، اأو من خالل ت�ضخي�ص اأدوار، كما هو ال�ضاأن يف التوا�ضل والتعبري ب�ضكل 

خا�ص، ويف تقومي الكفايات ب�ضكل عام.
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الوحدة اخلام�ضة : 

احلقوق الواجبات واخلدمات
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الوحدة اخلام�ضة :

احلقوق والواجبات واخلدمات

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�ضاط

حدة
و
يل لل

جما
مي اإ

و
تق

مدونة الأ�رضةواجبات البحار   كفايات قرائية
اأمار�س حقوقي: �صوتي تعبري 

عن اختياري

كفايات حياتية 

ومهنية
حقوق املراأةحقوق البحار وواجباته

اأمار�س حقوقي: �صوتي تعبري 

عن اختياري

الو�صايةالنفقةالعملقيم وف�صائل

ح�صاب الوقت: ال�صاعةاحل�صاب والهند�صة 
ح�صاب الوقت: اأح�صب الفارق 

الزمني

اأحول العملة من الدرهم اإىل 

ال�صنتيم

�رضاء مركب لل�صيداأعرف حقوقيكفايات قرائية
الإدارة يف خدمة م�صالح 

املواطن

كفايات حياتية 

ومهنية
خدمات ل�صالح املواطنخماطر اإبحار املراكبما هي حقوقي؟

دعاءالتوكلامل�صاواةقيم وف�صائل

ح�صاب الوقت: اأح�صب الدقائقاحل�صاب والهند�صة
اأحول العملة من الدرهم اإىل 

الريال

اأحول العملة من الدرهم اإىل 

عملة اأجنبية

اإن�صاء جمعية مهنيةوثائق البحار اأدوات عمل البحار  كفايات مهنية

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم

عند نهاية الوحدة ي�ضتطيع امل�ضتفيد وامل�ضتفيدة اأن مييزا حقوق البحار وواجباته واخلدمات املقدمة 

له، واأن يوظفا ما تعلماه يف مواقف متنوعة. 

َلحة كي يطلب رخ�ضة لل�ضيد:  لتقومي هذا الهدف نفرت�س اأن ال�ضيد علي البحار ذهب اإىل َم�ضْ

ـ  يبني كيف �ضيت�رشف ؟ وكيف �ضيوظف ما تعلمه ؟

ـ  يكتب طلبا عن طريق ملء الفراغ.

ـ  يح�ضب الفارق الزمني بني قدومه ومغادرته للم�ضلحة.
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كفايات قرائية الوحدة ال�ساد�سة: حت�سني ممار�سة املهنة

• عنوان الدر�س: واجبات البحار
• الهدف: تعرف بع�ض الواجبات ذات ال�صلة باملجال املهني

قراءة جملة 

كتابة حروف وجملة انطالقا من منوذج     

• الأن�صطة:
♦  ي�صتهل �ملكون)ة( در�صه بحو�ر مفتوح مع �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين حول �مل�صالح �لإد�رية �لتي يرتددون عليها، ونوع �خلدمات �لتي ميكن �أن تقدمها 

لهم، وما يتوجب عليه يف مقابل ذلك. 

♦  يتدرج �ملكون)ة( بامل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت �إىل مالحظة �ل�صورة �مل�صاحبة للحو�ر،  و�إبر�ز عالقتها بعنو�ن �لدر�س.

♦  يكلفهم باإغالق �لكتب و�ل�صتماع �إىل قر�ءته �لنموذجية لن�س �حلو�ر، ثم يوجه �إليهم بع�س �لأ�صئلة للتاأكد من قدرتهم على �لتقاط �ملعاين بال�صمع، 

فيحددون ما ح�صل عليه �لبحار )رخ�صة(، وما ينبغي �أن يلتزم به، وما عليه �أن يتجنبه.

♦  يدعوهم �إىل فتح �لكتب، ثم يعيد قر�ءة ن�س �حلو�ر، وهم يتابعون معه.

♦  يتوقف معهم عند �لو�جبات �ملت�صمنة يف �حلو�ر، ويربزها لهم مركز� على �لعبار�ت �لتي تدل عليها �أو حتيل �إليها، مثل: يجب �أن - �إياك و�ل�صيد 

- ل تفعل..

♦  ي�صتح�صن �أن يتدرج بهم �إىل ت�صخي�س �حلو�ر، فيتكلف و�حد بلعب دور �لبحار، و�لآخر بتمثيل دور �ملوظف مع مر�عاة �ل�صياق، و�لنفعالت 

�مل�صاحبة له، و�لتعابري �لد�لة على �لو�جب..  

بتاأن، بينما هم يتتبعون يف  �إليه وهو يقر�أها  لِلبحار، فينبههم �إىل �ل�صتماع  �لعبارة �لو�ردة يف ن�صاط )�أقر�أ(: �لدفرت �لبحري َحقٌّ  �إىل  ♦  ينتقل بهم 

�لكتاب.  

♦  يكلف �لبع�س منهم بقر�ءة �لعبارة �أو برتديدها بعد قر�ءة �ملكون)ة( لها، مع �للتز�م ب�صالمة �لتعبري، ومببادئ �لنطق �لف�صيح. 

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �لتدرب على �خلط من خالل �لرتكيز على �ملبادئ �لتي مت حتديدها يف �مل�صتوى �لأول، ومتدرجا 

ْلُت �لبارحة َعَلى �لدفرت �لبحري. بهم من ر�صم �حلروف �ملعزولة )� - ب - ت - ة(، �إىل كتابة �لعبارة �لو�ردة بعدها: َح�صَ

♦  ي�صتح�صن �أن يتتبع عن كثب �إجناز�تهم، و�أن يقّوم عملهم ويثمنه، ويتدخل للدعم ومعاجلة مو�طن �لنق�س لديهم.

♦  يقرتح �ملكون)ة( على �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �أن�صطة ت�صتهدف تقومي قدر�تهم على �لقر�ءة �ملعربة، وتعد�د �لو�جبات ذ�ت �ل�صلة باحلياة �ملهنية، 

و��صتعمال عبار�ت د�لة عليها يف جمل، وكتابة جملة.. وي�صتح�صن �أن يختار لذلك و�صعيات تعلم يوظف فيها �مل�صتفيد)ة( ما �كت�صبه، كاأن 

يقرتح حو�ر� ثنائيا بني بحار وزبون �أو موظف �أو مر�قب...

♦  يربط �ملكون)ة( ما مت ترويجه مبا يدعو �إليه �لإ�صالم من �إتقان للعمل، و�لقيام بالو�جب على �أح�صن وجه، ويدعو �أفر�د �جلماعة �إىل �ل�صتدلل 

على ذلك مبا يحفظونه من قر�آن �أو حديث...

كفايات حياتية ومهنية الوحدة اخلام�صة: احلقوق والواجبات واخلدمات

• عنوان الدر�ض: حقوق البحار وواجباته
• الهدف: تعرف احلقوق والواجبات 

�لتحاور، و�إبد�ء �لر�أي

• الأن�صطة:
و�صعية النطالق:

♦  يقر�أ �ملكون)ة( �لعنو�ن: »حقوق �لبحار وو�جباته«، ب�صوت م�صموع وو��صح، ثم يطلب من �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين تف�صري هذ� �لعنو�ن لكي 

يتاأكد من �إدر�كهم ملا يحيل عليه.
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♦  يدعوهم، بعد ذلك، �إىل مالحظة �ل�صورة �ملقرتحة يف كتاب »�لقر�ئية من �أجل �لتاأهيل«، وحتديد مكوناتها، ويحثهم على �لتعبري عما فهموه من 

ذلك. وينبغي �أن يحر�س هنا على �صمان م�صاركة �جلميع، مع �لإحالة، بكيفية متكررة، �إىل مو�صوع �لكفايات �حلياتية و�ملهنية.

♦  يثني على �لعمل �لذي قامو� به، ثم ينتقل معهم �إىل �خلطوة �ملو�لية.

العمل يف جمموعات: 

♦  يق�صم �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل �أربع جمموعات تتكلف كل جمموعة مبناق�صة حق �أو �أكرث من حقوق �لبحار )�حلق يف �لتعلم - �حلق 

يف �حلماية - �حلق يف �خلدمات �لإد�رية..( �أو بع�س و�جباته )�حرت�م قو�عد �ل�صالمة �لبحرية - �لنخر�ط يف بر�مج �لقر�ئية و�لتكوين - �حرت�م 

�لقو�نني و�لت�رشيعات �أثناء �ل�صيد - �لتوفر على �لوثائق..(، ويقرتح عليها �ختيار م�صري ومتحدث با�صمها، مع تو�صيح قو�عد �لعمل، وتقدمي 

�لتوجيهات �لالزمة لعمل �ملجموعة. )�نظر �لبطاقة �لو��صفة يف �جلزء �خلا�س مبنهجيات �لتدري�س(. 

♦  يحدد �ملهمة �ملطلوب �إجنازها، وتتمثل يف حتديد �أفر�د كل جمموعة �حلقوق و�لو�جبات �خلا�صة بالبحار، ومناق�صتها وتثمينها و�لتمييز بينها، �عتماد� 

على خرب�تهم وجتاربهم �حلياتية �ملتعلقة باأد�ء ما عليهم من حقوق و�للتز�م مبا عليهم من و�جبات، و�نطالقا مما تعر�صه �ل�صورة �ملقرتحة عليهم. 

ويجب �أن تتفق كل جمموعة، بعد �لنتهاء من �ملناق�صة، على �حل�صيلة �لتي �صتقدمها للمجموعات �لأخرى، و�حرت�م �لوقت �ملخ�ص�س لذلك.

♦  يدعو �ملكون)ة( كل جمموعة، بعد �ن�رش�م �لوقت �ملحدد لإجناز �ملهمة، �إىل تقدمي نتائج عملها يف �صيغة حالة تعك�س حقوق �لبحار وو�جباته.

تقا�صم اأعمال املجموعات:

♦  يفتح �ملكون)ة( باب �ملناق�صة، ويتدخل للت�صويب و�لتو�صيح و�لتعليق كلما كان ذلك �رشوريا، متقيد� باأل يخرج �لنقا�س عن نطاق �ملو�صوع 

�مل�صتهدف.

♦  يتدرج مع �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين للتو�صل �إىل ��صتنتاجات حول مو�صوع �حلقوق و�لو�جبات، مع �لرتكيز على �أن يعرب هوؤلء �صفهيا عن مدى 

��صتفادتهم من �ملو�صوع، وعن �لنتائج �لتي قد ترتتب عن ذلك بالن�صبة �إىل حياتهم �ملبا�رشة. وي�صتح�صن هنا �إبر�ز �أهمية �لوفاء بالو�جبات و�ملطالبة 

باحلقوق؛ وذلك با�صتعمال �لو�صائل �ملنا�صبة لذلك حتى ل ت�صري �ملطالبة باحلق �إخالل بالو�جب.

♦  يطلب منهم �أن ين�صتو� جيد� �إىل �لآية �لكرمية �لتي �صوف يتلوها عليهم.

♦  يتلو �ملكون)ة( �لآية �لكرمية، ويدعو �مل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت �إىل �ل�صتماع �إليه، ويعيد ت�صميع �لآية، ويحمل جماعة �ل�صف على �لرتديد معه 

فرديا وجماعيا وفق قو�عد �لتالوة �ل�صحيحة.

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على حفظ �لآية عن طريق �لرتديد �لفردي و�جلماعي.

♦  ي�صتدرجهم �إىل ��صتخال�س مغزى �لآيات ومناق�صته، فيطرح عليهم �أ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن �ملو�صوع �لعام لالآية.

يركز �ملكون)ة( يف تقوميه على قدرة �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �حلفظ و��صتخال�س قيمة �لعمل و�للتز�م بالو�جب �أثناء �أد�ئه.

• عنوان الدر�س: ح�ساب الوقت: ال�ساعة
• الهدف: التمييز بني الثواين والدقائق وال�صاعات

• الأن�صطة:
♦  يدعو �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل مالحظة �ل�صور، ويتدرج بهم �إىل تر�صد قيمة حتديد �لوقت، و�رشورة �صبط �ملو�عد وتنظيم �حلياة 

و�لعالقات.. )ميكن �لنطالق من حالة �لتاأخر عن موعد �لدر�س..(.

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على ��صتخال�س �لقاعدة �أو �ملبادئ �ملتحكمة يف حتديد �لوقت من خالل متييز ما ي�صري �إليه كل عقرب 

من عقارب �ل�صاعة.

♦  يتدرج �ملكون)ة( بامل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل حتديد عدد �لدقائق يف �ل�صاعة �لو�حدة، وعدد �لثو�ين يف �لدقيقة �لو�حدة، وعدد �ل�صاعات يف 

�ليوم ويف ن�صف �ليوم، م�صرت�صد� بنماذج �ل�صاعات �ملقرتحة. 
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♦  يقرتح �ملكون)ة( على �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين متارين متنوعة تروم حتديد �لوقت م�صتعينا بنماذج �ل�صاعات �ملدرجة يف �صياق ن�صاط )�أطبق(. وميكنه 

�قرت�ح مناذج �أخرى متنوعة بهدف �لتاأكد من حتقق �لهدف �ملحدد للدر�س.

كفايات قرائية الوحدة اخلام�صة: احلقوق والواجبات واخلدمات

• عنوان الدر�ض: اأعرف حقوقي
• الهدف: تعرف بع�ض حقوق الإن�صان  

قراءة جملة 

كتابة كلمات وجملة انطالقا من منوذج

• الأن�صطة:
تعرف  �إىل  ويدعوهم  �لبحار،  بها  يلتزم  �أن  يجب  �لتي  بالو�جبات  يتعلق  فيما  و�مل�صتفيدين  للم�صتفيد�ت  �لقبلية  �ملكت�صبات  �ملكون)ة(  ي�صخ�س    ♦

حقوقهم. 

♦  يثري �نتباههم �إىل مالحظة �ل�صورة �مل�صاحبة للحو�ر،  و�إبر�ز مكوناتها، وربط ذلك مبو�صوع �لدر�س.

♦  يدعوهم �إىل �إغالق �لكتب و�ل�صتماع �إىل قر�ءته �لنموذجية لن�س �حلو�ر، ثم يوجه �إليهم �صوؤ�ل للتاأكد من قدرتهم على �لتقاط �ملعاين بال�صمع، 

مثل: ما حقوق �ملو�طن �لو�ردة يف �حلو�ر؟ ويكون جو�بهم بحذف ما مل يذكر من تلك �حلقوق.

♦  يدعوهم �إىل فتح �لكتب، ثم يعيد قر�ءة ن�س �حلو�ر، وهم يتابعون معه.

َكِن، َحقُّ �مْلِْلِكيَِّة، َحقُّ �لْـحـَِماَيِة. َفِر، َحقُّ �لْـُهِويَِّة، َحقُّ �ل�صَّ ♦  يتوقف معهم عند �حلقوق �ملذكورة يف �حلو�ر، ويربزها لهم: َحقُّ �ل�صَّ

♦  ي�صتح�صن �أن يتدرج بهم �إىل ت�صخي�س �حلو�ر فيكلف و�حد� بطرح �صوؤ�ل على زميله، مثل: هل من حقي كذ�؟ ما هي حقوقك؟ ويكلف غريه 

بالإجابة. و�إذ� ما لوحظ تد�خل ما بني �حلق و�لو�جب، يعمد �ملكون)ة(، �آنذ�ك، �إىل �لتمييز بينهما. 

، بينما هم  ♦  ينتقل بهم �إىل �لعبارة �لو�ردة يف ن�صاط )�أقر�أ(: »بَِطاَقُة �لُْهِويَِّة َحقٌّ لِْلُمَو�ِطِن بَْعَد 18 �َصَنًة«، فينبههم �إىل �ل�صتماع �إليه وهو يقر�أها بتاأنٍّ

يتتبعون يف �لكتاب.  

♦  يكلف بع�صهم بالتناوب على قر�ءة �لعبارة �أو برتديدها بعد قر�ءة �ملكون)ة( لها، مع �للتز�م ب�صالمة �لتعبري، ومببادئ �لنطق �لف�صيح. 

ْلُت  ♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �لتدرب على �خلط، ويتدرج بهم �إىل ر�صم �لكلمات �ملعزولة، ثم �لعبارة �لو�ردة بعدها: َح�صَ

َعَلى بَِطاَقِة �لْهويِة.

♦  ي�صتح�صن �أن يتتبع عن كثب �إجناز�تهم، و�أن يقّوم عملهم ويثمنه، ويتدخل للدعم ومعاجلة مو�طن �لنق�س لديهم.

♦  يقرتح �ملكون)ة( على �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �أن�صطة ت�صتهدف تقومي قدر�تهم على �لقر�ءة �ملعربة، وتعد�د �حلقوق �ملمكن �لتمتع بها يف �حلياة.. 

وي�صتح�صن �أن يختار لذلك و�صعيات تعلم يوظف فيها ما مت �كت�صابه، كاأن يقرتح حو�ر� بني �ثنني منهم على �صبيل �ملثال.

كفايات حياتية ومهنية الوحدة اخلام�صة: احلقوق والواجبات واخلدمات

• عنوان الدر�ض: ما هي حقوقي؟
• الهدف: متييز اأ�صحاب الواجب

ا�صتثمار املكت�صبات يف جمال العمل اأو يف املحيط الجتماعي

• الأن�صطة:
و�صعية النطالق:

♦  ي�صخ�س �ملكون)ة( �ملكت�صبات �لقبلية للم�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين فيما يتعلق بحقوق �لبحار وو�جباته، ثم يربط ذلك بعنو�ن �لدر�س، ويدعو �إىل 

�لتعرف على �أ�صحاب �لو�جب �نطالقا من �لأن�صطة �ملقرتحة خالل �حل�صة.

♦  يلفت �نتباههم �إىل مالحظة �ل�صور �لو�ردة يف كتاب »�لقر�ئية من �أجل �لتاأهيل«، وحتديد مكوناتها وما تعرب عنه، ثم يحدد لهم �ملق�صود باأ�صحاب 

وِل َعَلى ُحُقوِقِه.  ُنوَن �ملو�طَن ِمَن �حُل�صُ كِّ
َ
مـ

ُ
�َصاُت َو�لأَ�ْصَخا�ُس �لَِّذيَن يـ �لو�جب �نطالقا من �لتقدمي �ملقرتح للدر�س، وهم: �مْلُوؤَ�صَّ
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♦  يحر�س �ملكون)ة( ما �أمكن على �صمان م�صاركة �جلميع، مع �لإحالة، بكيفية متكررة، �إىل مو�صوع �لكفايات �حلياتية و�ملهنية.

العمل يف جمموعات: 

 - �ل�صحية  �لرعاية   - �مل�صاركة   - )�حلماية  �خلطاطة:  �ملحددة يف  للمحاور  تبعا  �أربع جمموعات  �إىل  و�مل�صتفيدين  �مل�صتفيد�ت  �ملكون)ة(  يق�صم    ♦

�لتكوين(، فيكلف كل جمموعة بتدبر �ملحور �مل�صتهدف، وحتديد �أ�صحاب �لو�جب �ملكلفني بتحقيق ذلك �حلق �نطالقا من �خلطاطة، و�عتماد� 

على خرب�تهم وجتاربهم �حلياتية. ويجب على �ملكون)ة( �أثناء ذلك �أن يقر�أ عليهم ب�صوت م�صموع �لعبار�ت �مل�صاحبة لذلك، و�لد�لة على �حلق 

مو�صوع �حلو�ر، و�أ�صحاب �لو�جب، و�أن يحدد لهم �لوقت �لكايف لإجناز �لن�صاط.

♦  يعيد �ملكون)ة( توزيع �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل جمموعات، فيكلف كل جمموعة بتدبر حقني �ثنني من بني �حلقوق �ملعرب عنهما، وميكنه �قرت�ح 

حق و�حد يف مرحلة �أوىل، وبعده �حلق �لثاين بالتدريج، كما ميكنه ت�صكيل �صت جمموعات، ويكلف كال منها بتناول حق و�حد من �حلقوق 

�ل�صتة �ملقرتحة. وي�صرتط عليهم �أثناء مناق�صة �ملو�صوع �إبر�ز �أهمية ذلك �حلق، وتو�صيح جتلياته، �عتماد� على خرب�تهم وجتاربهم �حلياتية. ويجب 

على �ملكون)ة( �أثناء ذلك �أن يقر�أ عليهم ب�صوت م�صموع �لعبار�ت �مل�صاحبة لكل �صورة، و�لد�لة على �حلق مو�صوع �حلو�ر، و�أن يحدد لهم زمن 

�إجناز �لن�صاط.

♦  يدعو �ملكون)ة( كل جمموعة، بعد �ن�رش�م �لوقت �ملحدد، �إىل تقدمي نتائج عملها �صو�ء �لأول �أو �لثاين.

تقا�صم اأعمال املجموعات:

♦  يفتح �ملكون)ة( باب �ملناق�صة، ويتدخل للت�صويب و�لتو�صيح و�لتعليق كلما كان ذلك �رشوريا، متقيد� باأل يخرج �لنقا�س عن نطاق �ملو�صوع 

�مل�صتهدف.

♦  يتدرج �ملكون)ة( مع �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين للتو�صل �إىل ��صتنتاجات حول �أ�صحاب �لو�جب يف مرحلة �أوىل، ثم حول حقوق �لإن�صان ب�صفة 

عامة، وحقوق �لبحار ب�صفة خا�صة، يف مرحلة ثانية، مع �لرتكيز على �أن يعرب جميعهم �صفهيا عن مدى ��صتفادتهم من �ملو�صوع، وعن �لنتائج 

�لتي قد ترتتب عن ذلك بالن�صبة �إىل حياتهم �ملبا�رشة �أو حميطهم �ملهني. وي�صتح�صن هنا �إبر�ز مدى �لتز�م �أ�صحاب �لو�جب بو�جباتهم و��صطالعهم 

بها ومدى �أهمية �لتمتع باحلقوق، و�للتز�م بالو�جبات.

♦  يختم �ملكون)ة( ح�صته بقر�ءة �جلملة �لنو�ة �لو�ردة يف �أ�صفل �ل�صفحة )َالْـِحَماَيُة َوامْلُ�َصاَواُة َوالَْعْدُل ُحُقوٌق ِللُْمَواِطِن(، وي�صاعد �أفر�د �جلماعة على 

قر�ءتها �أو ترديدها معه ثم بعده.

♦  يربط �ملكون)ة( ما مت ترويجه مبا يحث عليه �لإ�صالم من م�صاو�ة، و�لتي تعني �لتمتع بجميع �حلقوق دون متييز، ويدعو �أفر�د �جلماعة �إىل �ل�صتدلل 

على ذلك مبا يحفظونه من قر�آن �أو حديث...

♦  يطلب منهم �أن ين�صتو� جيد� �إىل �لآية �لكرمية �لتي �صوف يتلوها عليهم من �صورة )�حلجر�ت(.

�إذ� �أمكن، ويعيد ت�صميع �لآية،  �إليه، وقد يوظف �رشيطا م�صجال  ♦  يتلو �ملكون)ة( �لآية �لكرمية، ويدعو �مل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت �إىل �ل�صتماع 

ويحمل جماعة �ل�صف على �لرتديد معه فرديا وجماعيا وفق قو�عد �لتالوة �ل�صحيحة.

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على حفظ �لآية عن طريق �لرتديد �لفردي و�جلماعي.

♦  ي�صتدرجهم �إىل ��صتخال�س مغزى �لآيات ومناق�صته، فيطرح عليهم �أ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن �ملو�صوع �لعام لالآية.

♦  يركز �ملكون)ة( يف تقوميه على قدرة �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �حلفظ و��صتخال�س قيمة �مل�صاو�ة بني �لنا�س يف �ملجتمع.

• عنوان الدر�ض: ح�صاب الوقت: اأح�صب بالدقائق
• الهدف: حتديد الوقت انطالقا من و�صعيات معي�صة لأغرا�ض �صو�صيو - مهنية

الأن�صطة:

♦  ي�صخ�س �ملكون)ة( �ملكت�صبات �لقبلية للم�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين، ويركز معهم يف هذ� �لدر�س على ��صتثمار ما ��صتخل�صوه من قو�عد �نطالقا من 

حالت ذ�ت �ت�صال بحياتهم وباجلو�نب �لوظيفية فيها؛ وذلك مثل: �صبط �ملو�عد كموعد زيارة �مل�صت�صفى، وموعد ح�صور �لدرو�س، و�أوقات 

�ل�صالة.. 

♦  يتدرج �ملكون)ة( بامل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل حتديد �لوقت عرب �ل�صاعة بالطريقة �ملاألوفة �عتماد� على �ل�صوير�ت �لو�ردة يف �لكتاب، وينبههم 

�إىل طريقة �صبط �لوقت من خالل �لإ�صارة �إىل �ل�صاعة ثم �إىل �لدقائق تبعا ملو�قع �لعقرب �لكبري و�لعقرب �ل�صغري، كما ينبههم  �إىل كتابته �نطالقا
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من �صاعة رقمية، وكذ� �إىل قر�ءته من �لي�صار �إىل �ليمني عندما يتعلق �لأمر مبوعد �نطالق قطار �أو حافلة، وذلك مثل:

3:25 )3 و25 دقيقة(.
♦  يقرتح �ملكون)ة( متارين متنوعة تروم حتقيق �لأهد�ف ذ�تها مركز� على معيار �لوظيفية، و�لنطالق من و�صعيات - م�صكل م�صتقاة من �لو�قع، مع 

مر�عاة تنوعها ما �أمكن.

كفايات قرائية الوحدة اخلام�صة: احلقوق والواجبات واخلدمات

• عنوان الدر�ض: مدونة الأ�رسة
• الهدف: تعرف بع�ض احلقوق والواجبات الواردة يف مدونة الأ�رسة 

قراءة جملة 

كتابة حروف وجملة انطالقا من منوذج 

• الأن�صطة: 
♦  يحيل �ملكون)ة( على قيمة �مل�صاو�ة، ويذكر ببع�س �حلقوق و�لو�جبات، ثم ي�صتق�صي ما يعرفه �مل�صتفيدون و�مل�صتفيد�ت عن مدونة �لأ�رشة، ومن 

دة لل�رشوط و�لو�جبات و�حلقوق يف �حلالت �لعائلية و�لأ�رشية كاخلطبة، و�لزو�ج،  ثم يحثهم على �رشورة �لطالع عليها لأنها تعد �لقاعدة �ملحِدّ

و�لطالق، و�حل�صانة، و�لنفقة…

♦  ي�صتثمر �ملكون)ة( �لأجو�ء �لتي هياأها، فيدعو �أفر�د �جلماعة �إىل مالحظة �ل�صورتني �مل�صاحبتني للحو�ر، و�إبر�ز عالقتهما مبو�صوع �لدر�س.

♦  يكلفهم باإغالق �لكتب و�ل�صتماع �إىل قر�ءته �لنموذجية لن�س �حلو�ر، ثم يوجه �إليهم بع�س �لأ�صئلة للتاأكد من قدرتهم على �لتقاط �ملعاين بال�صمع، 

فيحذفون من قائمة �حلقوق حقا من حقوق �ملر�أة مل يذكر يف �حلو�ر.

♦  يدعوهم �إىل فتح �لكتب، ثم يعيد قر�ءة ن�س �حلو�ر، وهم يتابعون معه.

♦  يتوقف معهم عند �أهم �حلقوق �ملت�صمنة يف �حلو�ر، ويربزها لهم مركز� على �لغاية منها، وهي �صمان حقوق �لطرفني..

 ، ُقوِق َو�لَْو�ِجَباِت«، فينبههم �إىل �ل�صتماع �إليه وهو يقر�أها بتاأنٍّ َنُة َعَلى �مْلُ�َصاَو�ِة يِف �حْلُ ♦  ينتقل بهم �إىل �لعبارة �لو�ردة يف ن�صاط )�أقر�أ(: »َتُن�سُّ �مْلَُدوَّ

بينما هم يتتبعون يف �لكتاب.  

♦  يكلف بع�صهم بقر�ءة �لعبارة �أو برتديدها بعد قر�ءة �ملكون)ة( لها، ملتزما ب�صالمة �لتعبري، ومببادئ �لنطق �لف�صيح. 

َنُة   ♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �لتدرب على �خلط، ويتدرج بهم �إىل ر�صم �حلروف �ملعزولة، ثم �لعبارة �لو�ردة بعدها: �مَْلَُدوَّ

َتُذوُد َعْن َحقِّ �مْلَْر�أَِة.   

♦  ي�صتح�صن �أن يتتبع عن كثب �إجناز�تهم، و�أن يقّوم عملهم ويثمنه، ويتدخل للدعم ومعاجلة مو�طن �لنق�س لديهم.

♦  يقرتح �ملكون)ة( على �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �أن�صطة ت�صتهدف تقومي قدر�تهم على �لقر�ءة �ملعربة، وتعد�د �حلقوق و�لو�جبات ذ�ت �ل�صلة باحلياة 

�لزوجية...

كفايات حياتية ومهنية الوحدة اخلام�صة: احلقوق والواجبات واخلدمات

• عنوان الدر�ض: حقوق املراأة
• الهدف: تعداد حقوق املراأة

اإبداء الراأي، واتخاذ موقف

• الأن�صطة:
و�صعية النطالق:

♦  ينطلق �ملكون)ة( مما مت ��صتخال�صه بخ�صو�س حقوق �ملر�أة �لو�ردة يف مدونة �لأ�رشة، ثم يربط ذلك بعنو�ن �لدر�س: » حقوق �ملر�أة »، حمفز� 

�مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على تعرف هذه �حلقوق ب�صفة عامة وحقوق �لفالحة ب�صفة خا�صة ومناق�صتها يف �صوء م�صتجد�ت �حلياة �ملعا�رشة.
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♦  يدعوهم �إىل مالحظة �ل�صور �ملقرتحة يف كتاب »�لقر�ئية من �أجل �لتاأهيل«، وحتديد مكوناتها، و�لتحاور حول حمتو�ها، وبيان ما تدل عليه من 

حقوق تخ�س �ملر�أة )�حلق يف �لرعاية �ل�صحية، �حلق يف �لتعلم، و�حلق يف �لعمل..(. 

العمل يف جمموعات: 

♦  يق�صم �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل �أربع جمموعات، فيكلف كل جمموعة بالإجابة عن �ل�صوؤ�ل �ملحوري: من هم �أ�صحاب �لو�جب 

�لذين علي معرفتهم فاأح�صل على حقي يف �ل�صحة و�لرعاية �إذ� �أ�صبت يف حادثة عمل؟ وذلك �عتماد� على خرب�تهم وجتاربهم �حلياتية و�ملهنية، 

و�نطالقا مما تعر�صه �ل�صورة �ملقرتحة عليهم. 

♦  يتدرج �ملكون)ة( باملجموعات �إىل مالحظة �ل�صور �ملعرو�صة يف ن�صاط »�أ�صتفيد«، فيكلف كل جمموعة بتدبر حقني �ثنني من �حلقوق �ملعرب عنهما، 

وميكنه �قرت�ح حق و�حد يف مرحلة �أوىل، وبعده �حلق �لثاين بالتدريج، كما ميكنه ت�صكيل �صت جمموعات، فيكلف كال منها بتناول حق و�حد 

من �حلقوق �ل�صتة �ملقرتحة يف كتاب »�لقر�ئية من �أجل �لتاأهيل«. وي�صرتط عليهم �أثناء مناق�صة �ملو�صوع �إبر�ز �أهمية ذلك �حلق بالن�صبة �إىل �ملر�أة، 

�لعبار�ت  يقر�أ عليهم ب�صوت م�صموع  �أن  �أثناء ذلك  �ملكون)ة(  �عتماد� على خرب�تهم وجتاربهم �حلياتية و�ملهنية. ويجب على  وتو�صيح جتلياته، 

�مل�صاحبة لكل �صورة، و�لد�لة على �حلق مو�صوع �حلو�ر، و�أن يحدد لهم زمن �إجناز �لن�صاط.

♦  يدعو �ملكون)ة( كل جمموعة، بعد �ن�رش�م �لوقت �ملحدد للمهمة، �إىل تقدمي نتائج عملها �صفهيا يف �صكل خال�صة حتدد �لطرف �مل�صوؤول لتحقيق 

حقوق �ملر�أة يف حالة �لتعر�س حلادثة �صغل، و�أنو�ع �حلقوق �لتي يتعني �أن تتمتع بها �ملر�أة ب�صفة عامة.

تقا�صم اأعمال املجموعات:

♦  يفتح �ملكون)ة( باب �ملناق�صة، ويتدخل للت�صويب و�لتو�صيح و�لتعليق كلما كان ذلك �رشوريا، متقيد� باأل يخرج �لنقا�س عن نطاق �ملو�صوع 

�مل�صتهدف.

♦  يتدرج مع �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين للتو�صل �إىل ��صتنتاجات حول حقوق �ملر�أة ب�صفة عامة، وحقوق �لن�صاء �لعامالت يف �لقطاع �لبحري ب�صفة 

خا�صة وكذ� زوجات �لبحارة وبناتهم، مع �لرتكيز على �أن يعربو� جميعهم �صفهيا عن مدى ��صتفادتهم من �ملو�صوع، وعن �لنتائج �لتي قد ترتتب 

عن ذلك بالن�صبة �إىل حياتهم �ملبا�رشة. وي�صتح�صن هنا �إبر�ز �أهمية متتع �ملر�أة بحقوقها.

♦  يختم �ملكون)ة( ح�صته بقر�ءة �جلملة �لنو�ة �لو�ردة يف �أ�صفل �ل�صفحة، وي�صاعد �أفر�د �جلماعة على قر�ءتها �أو ترديدها معه ثم بعده.

♦  يربط �ملكون)ة( ما مت ترويجه مبا يدعو �إليه �لإ�صالم فيما يخ�س �لنفقة �ملحددة للمر�أة، وي�صوقهم �إىل تعرف ذلك من خالل �لآيتني مو�صوع �ل�صاهد. 

♦  يطلب منهم �أن ين�صتو� جيد� �إىل �لآيتني �لكرميتني �لتي �صوف يتلوهما عليهم.

♦  يتلو �ملكون)ة( �لآيتني �لكرميتني، ويدعو �مل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت �إىل �ل�صتماع �إليه، وقد يوظف �رشيطا م�صجال �إذ� �أمكن، ويعيد ت�صميع �لآيتني، 

ويحمل جماعة �ل�صف على �لرتديد معه فرديا وجماعيا وفق قو�عد �لتالوة �ل�صحيحة.

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على حفظ كل �آية على حدة عن طريق �لرتديد �لفردي و�جلماعي.

♦  ي�صتدرجهم �إىل ��صتخال�س مغزى �لآيتني �لكرميتني ومناق�صته، فيطرح عليهم �أ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�صوعهما �لعام خا�صة فيما يــتعلق 

بحق �ملر�أة يف �لنفقة عند �لطالق، وعند �لر�صاعة..

♦  يركز �ملكون)ة( يف تقوميه على قدرة �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �حلفظ و��صتخال�س حق �ملر�أة يف �لنفقة.

• عنوان الدر�ض: ح�صاب الوقت: اأح�صب الفارق الزمني
• الهدف: ح�صاب الفارق الزمني لأغرا�ض �صو�صيو - مهنية

• الأن�صطة: 
♦  ي�صخ�س �ملكون)ة( �ملكت�صبات �لقبلية للم�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين، ويركز معهم يف هذ� �لدر�س على ��صتثمار ما ��صتخل�صوه من قو�عد حل�صاب �لفارق 

�لزمني بني فرتتني حمددتني كوقت بد�ية �حل�صة ووقت �نتهائها... 

�إليهما  �مل�صار  �لفرتتني  �لزمني بني  �لفارق  �ألحظ، وحتديد  لن�صاط  �مل�صاحبة  �ل�صوير�ت  �إىل مالحظة  بامل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين  �ملكون)ة(  يتدرج    ♦

بال�صاعة ثم بالدقائق.

♦  يتتبع �ملكون)ة( �إجناز �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين للتطبيق �لو�رد يف �لكتاب �ل�صفي، ويقرتح عليهم مناذج �أخرى ت�صتهدف ما ياأتي:
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- �لغاية من تعلم �صبط �لوقت: �حرت�م �ملو�عد �ملختلفة - �صبط �أوقات �ل�صالة - ق�صاء �أغر��س �جتماعية - �لو�صول يف �لوقت �ملنا�صب...

- عاقبة عدم �حرت�م �لوقت: ذهاب �حلافلة، و�لتاأخر يف �ل�صفر - �ن�صحاب �لزبائن - خ�صارة مادية - فقد �لحرت�م...

كفايات قرائية الوحدة اخلام�صة: احلقوق والواجبات واخلدمات

• عنوان الدر�س: �رساء مركب لل�صيد 
• الهدف: تعرف بع�ض الإجراءات الالزمة ل�رساء مركب لل�صيد

قراءة جملة اأو اأكرث من عقد اتفاق

كتابة كلمات يف عقد اتفاق انطالقا من منوذج

• الأن�صطة:
♦  ي�صتهل �ملكون)ة( در�صه بحو�ر مفتوح مع �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين حول �أنو�ع مر�كب �ل�صيد �لتي يعرفونها، �أو يرغبون يف �لعمل على ظهرها، 

ونوع �خلدمات �لتي تقدمها، ثم ي�صتف�رشهم عن مدى معرفتهم بالإجر�ء�ت �لتي يجب �لقيام بها من �أجل �رش�ء مركب لل�صيد. 

♦  يتدرج �ملكون)ة( بامل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت �إىل مالحظة �ل�صورتني �مل�صاحبتني للحو�ر، و�إبر�ز عالقتهما بعنو�ن �لدر�س.

♦  يكلفهم باإغالق �لكتب و�ل�صتماع �إىل قر�ءته �لنموذجية لن�س �حلو�ر، ثم يوجه �إليهم بع�س �لأ�صئلة للتاأكد من قدرتهم على �لتقاط �ملعاين بال�صمع.

♦  يدعوهم �إىل فتح �لكتب، ثم يعيد قر�ءة ن�س �حلو�ر، وهم يتابعون معه.

♦  يتوقف معهم عند �لإجر�ء�ت �لتي يجب �لقيام بها ل�رش�ء مركب لل�صيد، و�لتي يت�صمنها ن�س �حلو�ر، ويربزها لهم مركز� على �ل�رشوط �ملطلوب 

�حرت�مها.

♦  ي�صتح�صن �أن يتدرج بهم �إىل ت�صخي�س �حلو�ر، فيكلف و�حد� بلعب دور �لبحار �لذي يريد �رش�ء �ملركب، ويكلف �آخر بتمثيل دور �ملوظف، مع 

مر�عاة �ل�صياق و�لنفعالت �مل�صاحبة له..  

♦  ينتقل بهم �إىل ن�صاط )�أقر�أ(، فينبههم �إىل �ل�صتماع �إليه وهو يقر�أ ما ت�صمنه عقد �لتفاق �لذي كتبه �لبائع ليوثق عملية �لبيع، بينما هم يتتبعون يف 

�لكتاب.  

�إذ� �أ�صبحت  �أو ترديدها بعد قر�ءة �ملكون)ة( لها، ملتزما ب�صالمة �لتعبري، ومببادئ �لنطق �لف�صيح. وميكن  ♦  يكلف بع�صهم بقر�ءة عبارة و�حدة 

عبار�ت عقد �لتفاق مرنة على �لأل�صن �أن يطلب منهم ��صتعمال معلوماتهم �ل�صخ�صية.. 

�ملوجودة يف عقد  �لفر�غات  �ملقرتحة يف  �لكلمات  �إىل كتابة  بهم  فيتدرج  �لتدرب على �خلط،  �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على  �ملكون)ة(  ي�صاعد    ♦

�لتفاق: وثائق – عربون – ت�صجيل – ت�صبيق – عقد – ترخي�س.  

�إجناز�تهم عن كثب، و�أن يقّوم عملهم ويثمنه، ويتدخل للدعم ومعاجلة مو�طن �لنق�س لديهم، متو�صال بعبار�ت �لت�صجيع  �أن يتتبع  ي�صتح�صن    ♦

و�لتحفيز.

♦  يتوقف �ملكون)ة( مع �أفر�د �جلماعة وقفة عاجلة ير�جع معهم خاللها ما مت �كت�صابه وترويجه من ر�صيد، و��صتثماره كلما دعت �حلاجة �إليه.

♦  ي�صتوقفهم ملالحظة �صوير�ت �ل�صخ�صيات �ملعرو�صة يف ن�صاط �أتدرب، فيميز معهم �لعدد و�جلن�س، ثم يعلن عن �ل�صمري و�لكلمة بعده: �أنا بحار - 

هي بحارة - هما بحار�ن - هما بحارتان، وميكنه تنويع �ل�صم مع �ل�صمائر نف�صها.

♦  يقرتح �ملكون)ة( على �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �أن�صطة ت�صتهدف تقومي قدر�تهم على �لقر�ءة �ملعربة، و�لتحويل، وتعد�د �إجر�ء�ت و�رشوط �رش�ء 

مركب لل�صيد، وكتابة عبارة �أو �أكرث.. 

كفايات حياتية ومهنية الوحدة اخلام�صة: احلقوق والواجبات واخلدمات

• عنوان الدر�ض: خماطر اإبحار املراكب
• الهدف: متييز خماطر اإبحار املراكب

اقرتاح بع�ض الحتياطات لتفادي خماطر الإبحار
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• الأن�صطة:
و�صعية النطالق:

♦  ميهد �ملكون)ة( مبا ير�ه منا�صبا للمو�صوع م�صتثمر� خرب�ت �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين وجتاربهم، �أو حميال على دللة �لعنو�ن.

�إبحار  �ل�صورة:  هل تعرف خماطر  �ملاثل يف  �لبحار  »�أناق�س«، ومناق�صة ما يطرحه  لن�صاط  �مل�صاحبة  �ل�صورة  �إىل مالحظة  باأفر�د �جلماعة  ♦  يتدرج 

�ملر�كب و�لحتياطات �لالزمة لتفاديها؟

العمل يف جمموعات: 

♦  يق�صم �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل �صت جمموعات تبعا لأنو�ع �ملخاطر �ملحددة )�ل�صطد�م بني �ملر�كب - �نقالب �ملركب - �حلر�ئق 

- �لزو�بع - �ل�صقوط يف �لبحر - �لنزلق على �أر�س �ملركب(، و�عتماد� على �ل�صور �ملو�صحة لها، فيكلف كل جمموعة بتناول نوع و�حد من 

خماطر �لإبحار، وبعد �لتحاور و�لنقا�س يطلب منهم متييز �لحتياطات �ملطلوبة وطرق �لوقاية و�صمان �صالمة �لبحار؛ �عتماد� على خرب�تهم وجتاربهم 

�ملهنية من جهة، وعلى �لأن�صطة �ملقرتحة يف �لكتاب من جهة �أخرى، فيوجه عنايتهم �إىل تعد�د معد�ت �لوقاية �ملمكنة، ثم حتديد عالقتها �لوطيدة 

بنوع عمل �لبحار. ويجب على �ملكون)ة(، �أثناء ذلك، �أن يقر�أ عليهم ب�صوت م�صموع �لعبار�ت �مل�صاحبة لكل �صورة.

♦  يكلف �ملكون)ة( كل جمموعة، بعد �ن�رش�م �لوقت �ملحدد، بتقدمي نتائج عملها.

تقا�صم اأعمال املجموعات:

♦  يفتح �ملكون)ة( باب �ملناق�صة، ويتدخل للت�صويب و�لتو�صيح و�لتعليق كلما كان ذلك �رشوريا، متقيد� باأل يخرج �لنقا�س عن نطاق �ملو�صوع 

�مل�صتهدف.

♦  يتدرج مع �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين للتو�صل �إىل ��صتنتاجات حول �أهمية �تباع تعليمات �ل�صالمة، و�لتفكري يف �لتاأمني �ل�صحي نظر� لدوره �لكبري يف 

�صمان �لوقاية من �ملخاطر �لتي تهدد �لبحار.

♦  يربط �ملكون)ة( ما مت ترويجه بالت�صلح بالعزمية و�لتوكل على �لله، ثم يدعو �أفر�د �جلماعة �إىل بيان معنى �لتوكل بخالف �لتو�كل... )�لتوكل هو 

�ل�صتعانة بالله وتفوي�صه يف ق�صاء �لأمور، وهو غري �لتو�كل �لذي يرتبط بالتو�ين و�لتقاع�س و�لعتماد على �لغري...(.

♦  يطلب منهم �أن ين�صتو� جيد� �إىل �لآيتني �لكرميتني �للتني �صوف يتلوهما عليهم.

♦  يتلو �ملكون)ة( �لآيتني �لكرميتني، ويدعو �مل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت �إىل �ل�صتماع �إليه، وقد يوظف �رشيطا م�صجال �إذ� �أمكن، ويعيد ت�صميع �لآيتني، 

ويحمل جماعة �ل�صف على �لرتديد معه فرديا وجماعيا وفق قو�عد �لتالوة �ل�صحيحة.

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على حفظ كل �آية على حدة عن طريق �لرتديد �لفردي و�جلماعي.

♦  ي�صتدرجهم �إىل ��صتخال�س مغزى �لآيتني �لكرميتني ومناق�صته، فيطرح عليهم �أ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�صوعهما �لعام، خا�صة فيما تعلق 

بالعزمية ومبعنى �لتوكل، و�أهميتهما يف �حلياة..

يركز �ملكون)ة( يف تقوميه على قدرة �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �حلفظ و��صتخال�س قيمة �لتوكل.

• عنوان الدر�ض: اأحول العملة من الدرهم اإىل الريال
• الهدف: التدرب على حتويل العملة

• الأن�صطة:
♦  يثري �ملكون)ة( �نتباه �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل مالحظة �لقطعة و�لورقة �لنقديتني، وما كتب بجانب كل منهما، ليخل�س �إىل �أن �لإن�صان يحتاج 

يف حياته �ليومية �إىل �لتعامل بالدرهم �أو بال�صنتيم �أو بالريال، بح�صب �لأ�صخا�س �لذين يتعامل معهم؛ و�أن بع�صهم يعرف ��صتعمال نوع حمدد من 

�لعملة، بينما يعرف بع�صهم نوعني �أو �أكرث. ومن ثم يطرح عليهم �ل�صوؤ�ل �لآتي: هل تتقن حتويل �ملبالغ �ملالية من �لريال �إىل �لدرهم؟ 

♦  يدعو �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل تتبع طريقة �لتحويل �نطالقا من �خلطاطة، ثم ��صتخال�س �ملبادئ �ملتحكمة يف حتويل �لعملة من �لدرهم 

�إىل �لريال، وذلك عن طريق �رشب �ملبلغ �ملر�د حتويله يف 20، يف حني �أن �لتحويل من �لريال �إىل �لدرهم يقت�صي �لق�صمة على 20.  

♦  يقرتح �ملكون)ة( على �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين متارين متنوعة تروم حتويل �ملبالغ �لنقدية من �لدرهم �إىل �لريال م�صتعينا بالتطبيقات �لو�ردة يف
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�لكتاب. وميكنه �قرت�ح مناذج �أخرى متنوعة بهدف �لتاأكد من حتقق �لهدف �ملحدد للدر�س، �رشيطة �أن تكون مت�صلة بقطاع �ل�صيد �لبحري، �أو يف 

�صيغة و�صعيات - م�صكل.

كفايات قرائية الوحدة اخلام�صة: احلقوق والواجبات واخلدمات

• عنوان الدر�ض: اأمار�ض حقوقي: �صوتي تعبري عن اختياري
• الهدف: التح�صي�ض باأهمية امل�صاركة يف النتخابات  

قراءة جملة اأو اأكرث

كتابة حروف وعبارة انطالقا من منوذج

• الأن�صطة:
♦  يفتح �ملكون)ة( مع �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين حو�ر� حول �حلقوق و�لو�جبات، ثم يتدرج بهم �إىل حق م�صاركة �ملو�طن يف �لنتخابات، مرت�صحا 

�أو م�صوتا، وما يتعلق باإجر�ء�ت �لت�صويت يوم �لنتخاب، ويتو�صل معهم �إىل �أهمية تلك �مل�صاركة يف خدمة �ل�صالح �لعام، و�أهمية �لعمل على 

�إقناع �أفر�د �لأ�رش ومن يحيطون بهم بفعالية ذلك �ل�صتحقاق. 

♦  يثري �نتباههم �إىل مالحظة �ل�صور �مل�صاحبة للحو�ر، و�إبر�ز مكوناتها، وربط ذلك مبو�صوع �لدر�س، مركز� على �مل�صهدين معا: يف �لبيت ويف 

مكتب �لت�صويت.  

�لتقاط �ملعاين  للتاأكد من قدرتهم على  �إليهم بع�س �لأ�صئلة  �إغالق �لكتب و�ل�صتماع �إىل قر�ءته �لنموذجية لن�س �حلو�ر، ثم يوجه  �إىل  ♦  يدعوهم 

بال�صمع، ويتعلق �لأمر برتتيب مر�حل �لت�صويت.

♦  يدعوهم �إىل فتح �لكتب، ثم يعيد قر�ءة ن�س �حلو�ر، وهم يتابعون معه.

�إقناع �لزوج لزوجته مبمار�صة حقها يف �لختيار، و�لإجر�ء�ت �لتي يجب �لقيام بها ملمار�صة هذ� �حلق، وكذ� �لوثائق  ♦  يتوقف معهم عند طريقة 

�ملطلوبة تبعا ملا تردد يف ن�س �حلو�ر. 

�إقناعه، مع مر�عاة  �أو من نود  �لزوجة  بتمثيل دور  �إىل ت�صخي�س �حلو�ر، فيتكلف و�حد بلعب دور �لفالح، و�لآخر  �أن يتدرج بهم  ي�صتح�صن    ♦

�ل�صياق، و�لنفعالت �مل�صاحبة له..  

♦  ينتقل بهم �إىل ن�صاط )�أقر�أ(، فينبههم �إىل �ل�صتماع �إليه وهو يقر�أ بتاأنٍّ ما ت�صمنته �لبطاقة و�للوحة قبالتها، بينما هم يتابعون معه يف �لكتاب.  

♦  يكلف بع�صهم بقر�ءة عبارة و�حدة �أو ترديدها بعد قر�ءة �ملكون)ة( لها، ملتزما ب�صالمة �لتعبري، ومببادئ �لنطق �لف�صيح. وميكن، �إذ� �أ�صبحت 

�لعبار�ت مرنة على �لأل�صن، �أن يطلب منهم ��صتعمال معلوماتهم �ل�صخ�صية.. 

ِحي   ُمَر�صَّ َعَلى  ُت  وِّ �صَ
�َصاأُ �ملقرتحة:  و�جلملة  �حلروف  كتابة  �إىل  بهم  فيتدرج  �خلط،  على  �لتدرب  على  و�مل�صتفيدين  �مل�صتفيد�ت  �ملكون)ة(  ي�صاعد 

ِل.     �مْلَُف�صَّ

�إجناز�تهم عن كثب، و�أن يقّوم عملهم ويثمنه، ويتدخل للدعم ومعاجلة مو�طن �لنق�س لديهم، متو�صال بعبار�ت �لت�صجيع  �أن يتتبع  ي�صتح�صن    ♦

و�لتحفيز.

♦  يتوقف �ملكون)ة( مع �أفر�د �جلماعة وقفة عاجلة ير�جع معهم خاللها ما مت �كت�صابه وترويجه من ر�صيد، و��صتثماره كلما دعت �حلاجة �إليه.

♦  ي�صتوقفهم ملالحظة �لفرق بني )�ل( �ل�صم�صية و)�ل( �لقمرية من خالل كلمتي )�ل�صم�س( و)�لقمر(، و�نطالقا من �ل�صورتني �ملعربتني عنها �لو�ردتني 

يف ن�صاط �أتدرب، فيميز معهم بني �حلروف �لتي تدخل عليها هذه �أو تلك، مثل: �س، ت، د.. بالن�صبة لـ)�ل( �ل�صم�صية، �أو ق، كـ، ف، 

بالن�صبة لـ)�ل( �لقمرية. 

�ل�صم�صية و)�ل( �لقمرية،  �لقر�ءة �ملعربة، و��صتعمال )�ل(  �أن�صطة ت�صتهدف تقومي قدر�تهم على  يقرتح �ملكون)ة( على �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين    ♦

وتعد�د �إجر�ء�ت �مل�صاركة يف �لت�صويت، و�لوثائق �ملطلوبة، وكتابة عبارة �أو �أكرث.. 
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كفايات حياتية ومهنية الوحدة اخلام�صة: احلقوق والواجبات واخلدمات

• عنوان الدر�ض: اأمار�ض حقوقي: �صوتي تعبري عن اختياري
• الهدف: تعرف الإجراءات امل�صاحية لعملية الت�صويت

القدرة على املالحظة والتعبري 

• الأن�صطة: 
و�صعية النطالق:

♦  يذكر �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين مبا مت ��صتخال�صه يف �لدر�س �لقر�ئي �ل�صابق، ثم يربط ذلك بحق �لبحار و�لبحارة يف �لت�صويت و�ختيار 

مر�صحيهما، ويدعوهم �إىل تعرف �لطريقة �لتي تتم بها عملية �لت�صويت تلك.

♦  يدعوهم �إىل مالحظة �ل�صور �ملقرتحة يف كتاب »�لقر�ئية من �أجل �لتاأهيل«، وحتديد مكوناتها، ويحثهم على �لتعبري عما فهموه منها. 

العمل يف جمموعات: 

�لت�صويت �نطالقا من �ل�صور، و�عتماد� على  �أربع جمموعات، فيكلف كال منها بو�صف عملية  �إىل  �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين  يق�صم �ملكون)ة(    ♦

خرب�تهم وجتاربهم �حلياتية، ثم  مناق�صة �ل�صعوبات �لتي يالقيها �لفرد �لأمي �أثناء ممار�صته لهذ� �حلق، ويجب على �ملكون)ة( �أثناء ذلك �أن يقر�أ عليهم 

ب�صوت م�صموع �لعبار�ت �مل�صاحبة لكل �صورة.

♦  يدعو �ملكون)ة( كل جمموعة، بعد �ن�رش�م �لوقت �ملحدد، �إىل تقدمي نتائج عملها.

تقا�صم اأعمال املجموعات:

♦  يفتح �ملكون)ة( باب �ملناق�صة، ويتدخل للت�صويب و�لتو�صيح و�لتعليق كلما كان ذلك �رشوريا، متقيد� باأل يخرج �لنقا�س عن نطاق �ملو�صوع 

�مل�صتهدف.

♦  يتدرج مع �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين للتو�صل �إىل ��صتنتاجات حول ممار�صة �حلق يف �نتخاب مر�صح، وكيفية �لقيام بذلك، وطريقة �لتعامل مع �لوثائق 

و�ملوظفني..

♦  يربط �ملكون)ة( ما مت ترويجه ب�رشورة �لتحلي بال�صدق و�ل�صالح، و�لتخلي عن �لغ�س و�لتزوير، ثم يدعو �أفر�د �جلماعة �إىل معرفة ق�صة قوم �صعيب 

�لذين نزلت فيهم �لآية، و�لذين ��صُتهرو� بالِغ�ّس يف �ملُعامالت، و�لتطفيف يف �ملَكاييل و�ملو�زين.

♦  يطلب منهم �أن ين�صتو� جيد� �إىل �لآية �لكرمية �لتي �صوف يتلوها عليهم.

�إذ� �أمكن، ويعيد ت�صميع �لآية،  �إليه، وقد يوظف �رشيطا م�صجال  ♦  يتلو �ملكون)ة( �لآية �لكرمية، ويدعو �مل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت �إىل �ل�صتماع 

ويحمل جماعة �ل�صف على �لرتديد معه فرديا وجماعيا وفق قو�عد �لتالوة �ل�صحيحة.

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على حفظ �لآية عن طريق �لرتديد �لفردي و�جلماعي.

♦  ي�صتدرجهم �إىل ��صتخال�س مغزى �لآية �لكرمية ومناق�صته، فيطرح عليهم �أ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�صوعها �لعام، خا�صة فيما تعلق بالنز�هة 

و�لإ�صالح، وترك �صبل �لغ�س و�لتزوير..

♦  يركز �ملكون)ة( يف تقوميه على قدرة �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �حلفظ و��صتخال�س �ملغزى

• عنوان الدر�ض: اأحول العملة من الدرهم اإىل ال�صنتيم 
• الهدف: التدرب على حتويل العملة

• الأن�صطة:
♦  ي�صخ�س �ملكون)ة( �ملكت�صبات �لقبلية للم�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين، ويحفزهم على تعرف طريقة حتويل مبلغ بالدرهم �إىل �ل�صنتيم، �أو ي�صتق�صي عدد 

�لأفر�د �لذين يح�صنون ذلك ليختار مدخال مغاير� للدر�س .. 

♦  يدعو �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل تتبع طريقة �لتحويل �نطالقا من �خلطاطة، ثم ��صتخال�س �ملبادئ �ملتحكمة يف حتويل �لعملة من �لدرهم 

�إىل �ل�صنتيم، وذلك عن طريق �رشب �ملبلغ �ملر�د حتويله يف 100، يف حني �أن �لتحويل من �ل�صنتيم �إىل �لدرهم يقت�صي �لق�صمة على 100.  
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ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �إجناز �لتطبيقات �لو�ردة يف �لكتاب. وميكنه �قرت�ح متارين تطبيقية �أخرى متنوعة بهدف �لتاأكد من 

حتقق �لهدف �ملحدد للدر�س، وي�صتح�صن �أن تكون مرتبطة مبجال �لعمل يف قطاع �ل�صيد، و�أن تكون متنوعة كالو�صل بخط، �أو ملء فر�غ يف 

فاتورة �أو و�صل...

كفايات قرائية الوحدة اخلام�صة: احلقوق والواجبات واخلدمات

• عنوان الدر�ض: الإدارة يف خدمة م�صالح املواطن 
• الهدف:  �لطالع على بع�ض اخلدمات الإدارية

 قراءة �صيك 

 كتابة كلمات وعبارات يف �صيك 

• الأن�صطة:
♦  ي�صتهل �ملكون)ة( در�صه بحو�ر مفتوح مع �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين حول بع�س �مل�صالح �لإد�رية �لتي يعرفونها، ونوع �خلدمات �لتي ميكن �أن تقدمها 

للمو�طن، وميكنه �أن يقت�رش على نوع و�حد كالبنك مثال. 

♦  يتدرج بهم �إىل مالحظة �ل�صورة �مل�صاحبة للحو�ر، و�إبر�ز مكوناتها، مركز� على ��صم �مل�صلحة، ونوع �خلدمات �لتي ميكن �أن تقدمها. 

♦  يطلب منهم �إغالق �لكتب و�ل�صتماع �إىل قر�ءته �لنموذجية للعبار�ت �ل�صادرة عن �لبحار لوحدة، ثم عن �لبحار و�ملوظف، ثم يوجه �إليهم بع�س 

�لأ�صئلة للتاأكد من قدرتهم على �لتقاط �ملعاين بال�صمع، وذلك من خالل حتديد يف �لقائمة �خلدمة �لتي يريدها �لبحار، و�لتي وردت يف �حلو�ر.

♦  يدعوهم �إىل فتح �لكتب، ثم يعيد قر�ءة كل عبارة على حدة، مر�عيا �ل�صياق �لتو��صلي، وموقع �لنرب و�لتنغيم وهم يتابعون معه.

♦  يتوقف معهم عند نوع �خلدمات �لتي يطلبها �لبحار من �مل�صلحة مو�صوع �لن�صاط، وميكن ذكر خدمات �أخرى يتم ت�صخي�س طريقة �لتعبري عنها بني 

فردين �أو �أكرث من �أفر�د �جلماعة، مع مر�عاة �ل�صياق، و�لنفعالت �مل�صاحبة له.. 

♦  ينتقل بهم �إىل ن�صاط )�أقر�أ(، فينبههم �إىل �ل�صتماع �إليه وهو يقر�أ بتاأنٍّ ما كتب على �ل�صيك، بينما هم يتابعون معه يف �لكتاب.  

♦  يكلف بع�صهم بقر�ءة عبارة و�حدة �أو ترديدها بعد قر�ءة �ملكون)ة( لها، ملتزما ب�صالمة �لتعبري، ومببادئ �لنطق �لف�صيح. 

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �لتدرب على �خلط، فيتدرج بهم �إىل ملء �لفر�غات يف �ل�صيك مبا ينا�صبها.   

�إجناز�تهم، و�أن يقّوم عملهم ويثمنه، ويتدخل للدعم ومعاجلة مو�طن �لنق�س لديهم، متو�صال بعبار�ت �لت�صجيع  �أن يتتبع عن كثب  ي�صتح�صن    ♦

و�لتحفيز.

♦  يتوقف �ملكون)ة( مع �أفر�د �جلماعة وقفة عاجلة ير�جع معهم خاللها ما مت �كت�صابه وترويجه من ر�صيد، و��صتثماره كلما دعت �حلاجة �إليه.

♦  ي�صتوقفهم ملالحظة �لكلمات �ملت�صمنة يف كل �إطار، وي�صاعدهم على ترتيبها لرتكيب جملة مفيدة )ل تدفع �ل�صيك بدون �صمانة(، ثم يطلب منهم 

كتابتها من جديد. 

♦  يقرتح �ملكون)ة( على �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �أن�صطة ت�صتهدف تقومي قدر�تهم على �لقر�ءة �ملعربة، وتعد�د �خلدمات �لتي تقدمها �لإد�رة للمو�طن، 

ف�صال عن كتابة عبارة �أو �أكرث.. 

كفايات حياتية ومهنية الوحدة اخلام�صة: احلقوق والواجبات واخلدمات

• عنوان الدر�ض: خدمات ل�صالح املواطن
• الهدف: متييز اأنواع من اخلدمات العامة

املناق�صة، واإبداء الراأي

• الأن�صطة:
و�صعية النطالق:
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♦  ينطلق �ملكون)ة( من عنو�ن �لدر�س، فيتلفظ به، ويدعو �أفر�د جماعة �لق�صم لتحديد ما فهموه منه، وميكنه �أن ينطلق من ت�صخي�س مكت�صباتهم ذ�ت 

�ل�صلة بالكفايات �لقر�ئية »�لإد�رة يف خدمة م�صالح �ملو�طن«، فريكز معهم على �أنو�ع من �خلدمات، ثم يربط ذلك بالدر�س �جلديد.

♦  يتدرج بهم �إىل مالحظة �ل�صور �ملقرتحة يف كتاب »�لقر�ئية من �أجل �لتاأهيل«، وحتديد مكوناتها، و�لتحاور حول حمتو�ها، وبيان ما تدل عليه من 

خدمات تخ�س �ملو�طن )خدمات بنكية، خدمات �صحية، خدمات �أمنية..(. 

العمل يف جمموعات: 

♦  يق�صم �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل �صت جمموعات تبعا لل�صور �ملعرو�صة، فيكلف كل جمموعة بتدبر �خلدمة �ملعرب عنها، وما يتعلق 

بها �عتماد� على �لعبار�ت �ملر�فقة. وي�صرتط عليهم �أثناء مناق�صة تلك �خلدمات �إبر�ز �أهميتها وعالقتها بهم، �عتماد� على خرب�تهم وجتاربهم �حلياتية 

و�ملهنية. ويجب على �ملكون)ة( �أثناء ذلك �أن يقر�أ عليهم ب�صوت م�صموع �لعبار�ت �مل�صاحبة لكل �صورة، و�لد�لة على �خلدمة وما يت�صل بها.

♦  يكلف �ملكون)ة( كل جمموعة، بعد �ن�رش�م �لوقت �ملحدد،  بتقدمي نتائج عملها.

تقا�صم اأعمال املجموعات:

♦  يفتح �ملكون)ة( باب �ملناق�صة، ويتدخل للت�صويب و�لتو�صيح و�لتعليق كلما كان ذلك �رشوريا، متقيد� باأل يخرج �لنقا�س عن نطاق �ملو�صوع 

�مل�صتهدف.

♦  يتدرج مع �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين للتو�صل �إىل ��صتنتاجات حول �أنو�ع من �خلدمات �لتي تقدم ل�صالح �ملو�طن.

♦  يطلب �ملكون)ة( من �أفر�د �جلماعة �أن ين�صتو� جيد� �إىل �لدعاء �ملت�صمن يف �لآية �لقر�آنية �لتي �صوف يتلوها عليهم.

�إذ� �أمكن، ويعيد ت�صميع �لآية،  �إليه، وقد يوظف �رشيطا م�صجال  ♦  يتلو �ملكون)ة( �لآية �لكرمية، ويدعو �مل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت �إىل �ل�صتماع 

ويحمل جماعة �ل�صف على �لرتديد معه فرديا وجماعيا وفق قو�عد �لتالوة �ل�صحيحة.

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على حفظ �لدعاء عن طريق �لرتديد �لفردي و�جلماعي، وي�صحح قر�ءتهم �إذ� كانو� يحفظونه.

�أ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن �ملو�صوع �لعام لالآية، خا�صة ما تعلق منها بالنو�هي  ♦  ي�صتدرجهم �إىل ��صتخال�س �ملغزى ومناق�صته، فيطرح عليهم 

و�لأو�مر..

يركز �ملكون)ة( يف تقوميه على قدرة �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �حلفظ و��صتخال�س �ملغزى.

• عنوان الدر�ض: اأحول العملة من الدرهم اإىل عملة اأجنبية
• الهدف: التدرب على حتويل العملة

• الأن�صطة:
♦  ي�صخ�س �ملكون)ة( �ملكت�صبات �لقبلية للم�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين، ويجلي لهم �أهمية �لطالع على طرق ب�صيطة لتحويل �ملبالغ �لنقدية، ثم ي�صتدرجهم 

�إىل كون �لتعامل مع �لأجانب ي�صتدعي منهم معرفة طريقة حتويل �ملبالغ من �لدرهم �إىل بع�س �لعمالت �لأجنبية �لأكرث تد�ول كالأورو و�لدولر 

�أو �لعك�س.

♦  يوجه �ملكون)ة( عناية �أفر�د �جلماعة �إىل مالحظة �لعملية �ملتبعة لتحويل �لعملة، و��صتخال�س �لقاعدة �ملتحكمة يف ذلك: 

جمموع �لدر�هم ÷ قيمة �لعملة يف �ل�رشف = �ملجموع بالعملة

عدد �لعملة x قيمتها يف �ل�رشف = �ملجموع بالدرهم

ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �إجناز �لتطبيقات �لو�ردة يف �لكتاب. وميكنه �قرت�ح متارين تطبيقية �أخرى متنوعة بهدف �لتاأكد من 

حتقق �لهدف �ملحدد للدر�س، وي�صتح�صن �أن تكون مرتبطة بت�صويق منتجات �ل�صيد �أو مبعامالت ذ�ت �ل�صلة بالقطاع على غر�ر ما هو مقرتح يف ن�صاط 

)�أطبق(.

تقومي اإجمايل للموارد عند نهاية الوحدة/العتبة 

تقومي القراءة: ير�عي �ملكون)ة( يف تقوميه مدى متكن �مل�صتفيد)ة( من قر�ءة �جلملة �أو جزء منها يعينه له، 

وي�صرتط يف حال تعذر متييز �لعبار�ت �أن يعمد �ملكون)ة( �إىل كتابتها بخط و��صح على �ل�صبورة.

تقومي الكفايات 

القرائية
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تقومي الكتابة: يركز �ملكون)ة( يف تقوميه على مدى متكن �مل�صتفيد)ة( من ر�صم �لعبارة �أو �جلملة )�لنموذج( يف �حليز 

�ملخ�ص�س لها، ومدى �لتز�مه بالف�صاء �لكتابي، و�حرت�م عدد �لأ�صطر، وقابلية قر�ءة ما كتب، ف�صال عن �ل�صرت�صال 

و�لت�صل�صل، و�ل�صالمة من �لأخطاء..

تقومي اللغة: ير�عي �ملكون)ة( قدرة �مل�صتفيد)ة( على حتويل �لعبارة �إىل �ملفرد �ملوؤنث و�ملثنى. 

�أنو�ع  من  بنوع  وو�صلها  لذ�كرته،  تن�صيطا  �ملعرو�صة  �ل�صور  من  �صورة  مالحظة كل  �إىل  �مل�صتفيد)ة(  �نتباه  �ملكون)ة(  يوجه 

�حلقوق �ملقدمة، وذلك بعد قر�ءته ب�صوت م�صموع، �أو حمل �ملعني بالأمر على قر�ءته بنف�صه، ثم حتديد �لوثائق �لتي يحتاجها 

�ل�صخ�س �لو�رد يف �ل�صورة حتت �لعبارة �لد�لة عليه، ثم ترتيب عمليات �إن�صاء جمعية مهنية، ومر�حل �لت�صويت عن 

طريق و�صل كل فعل بالرقم �لرتتيبي �ملنا�صب.

ير�عي �ملكون)ة( مدى قدرة �مل�صتفيد)ة( على �إجناز �ملطلوب وفق �ملو��صفات �ملحددة، وعلى �لتعبري عن �أنو�ع �حلقوق، و�إظهار 

�ل�صتفادة من خربته، �أو مما مت ترويجه يف �لق�صم حول و�جبات �لبحار وحقوقه، مع حتديد �جلهات �لتي توفر لهما خمتلف 

حقوقهما، وترتيب عمليات �إن�صاء جمعية مهنية، ومر�حل �لت�صويت كما وردت يف �لدر�س.

تقومي الكفايات 

احلياتية 

واملهارية

يبد�أ �ملكون)ة( بامل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �لذين عربو� عن عدم حفظهم لالآية �أو �لآيات، فيعني منهم من ي�صتظهرها مركز� على 

�صالمة �لنطق، وح�صن �لأد�ء، و�ل�صرت�صال وعدم �لتعرث. وير�عي يف تقوميه مدى قدرة كل منهم على حفظ �آيات من �لقر�آن 

�لكرمي، و��صتظهارها عن ظهر قلب.

تقومي القيم 

والف�صائل

ير�عي �ملكون)ة( يف تقوميه مدى قدرة �مل�صتفيد)ة( على قر�ءة �ل�صاعة �لرقمية و�لعقربية، ومتييز �لوقت �ملحدد، وو�صله بال�صاعة 

�ملعربة عنه، ف�صال عن حتديد �لفارق بني �لفرتتني �لزمنيتني �ملحددتني )مدة بقاء �لدكان مفتوحا(. وميكن يف حال �لتعذر �أن 

يتلفظ �ملكون)ة( بال�صاعة �ملحددة، �أو �أن يذكر بعملية �لطرح..

وير�عي يف تقومي �لن�صاط �لثاين مدى قدرة �مل�صتفيد)ة( على حتويل �ملبالغ يف �لفاتورة �إىل �ل�صنتيم �أو �لدرهم �أو �لأورو �أو �لدولر 

ب�صكل �صحيح.

تقومي احل�صاب

تقومي اإجمايل للكفاية عند نهاية الوحدة

ذهب �ل�صيد علي �إىل م�صلحة يف خدمة �لبحار كي ي�صتفيد من رخ�صة �صيد. 

كيف �صيت�رشف؟ وكيف �صيوظف ما تعلمه ؟

�صياق و�صعية 

التقومي

ـ  �صورتان للبحار و�لإد�ري مرفوقتان بحو�ر

ـ  طلب للكتابة به فر�غات يجب ملوؤها

ـ  �صاعة ت�صري �إىل �لوقت

الدعائم

ـ  يقر�أ �مل�صتفيد)ة( �حلو�ر، ويعرب عن مدلوله.

ـ  يكتب طلبا عن طريق ملء �لفر�غ.

ـ  يح�صب �لفارق �لزمني بني قدومه ومغادرته للمكتب.

التعليمات

يقر�أ �ملكون)ة( �لعبار�ت �ملعربة عن �لو�صعية قر�ءة متاأنية، ويدعو �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل مالحظة �ل�صور �مل�صاحبة 

لها، و�ل�صتماع �إليه جيد�، ثم يكلفهم باإجناز �ملهام وفق �لتعليمات �ملحددة، متدرجا بهم من �ملهمة �لأوىل �إىل �لثانية 

وهكذ� دو�ليك. 

طريقة الإجناز

ير�عي �ملكون)ة( يف هذ� �لتقومي مدى متكن �مل�صتفيد)ة( من ��صتثمار مكت�صباته، ومن �إدماج مو�رده وتعبئتها 

حلل �لو�صعية - �مل�صكل، وحتليلها. )�نظر �صبكة ت�صحيح - �مل�صكل �لإ�صكالية يف دليل �لتقومي(. معايري الت�صحيح

ملحوظة: يتم التقومي فرديا، وقد ميكن اأن يتم يف جمموعات، اأو من خالل ت�ضخي�ص اأدوار. 
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الوحدة ال�ضاد�ضة : 

حت�ضني ممار�ضة املهنة
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الوحدة ال�ضاد�ضة : حت�ضني ممار�ضة املهنة

املقطع الثالثاملقطع الثايناملقطع الأولالن�ضاط

حدة
و
يل لل

جما
مي اإ

و
تق

�صيانة املحرك اأ�صا�س ال�صالمةتعاونية ال�صياديناملاء اأ�صل احلياة   كفايات قرائية

كفايات حياتية 

ومهنية
حماية البيئة البحرية

التعاونية و�صيلة لتح�صني 

الإنتاج
خماطر تهدد البحار 

اجلزاءالتعاونل للف�صادقيم وف�صائل

الك�صوراملثلث؛ حميطه وم�صاحتهاملربع؛ حميطه وم�صاحتهاحل�صاب والهند�صة 

خماطرتطوير الإنتاج البحريحماية ال�صحةكفايات قرائية

كفايات حياتية 

ومهنية
خماطر احلريقتطوير قطاع ال�صيد البحريالتغطية ال�صحية لفائدة البحار

العمل ال�صالحاتخاذ احليطةالوقايةقيم وف�صائل

امل�صافات بني املدنالن�صبة املئويةامل�صتطيل؛ حميطه وم�صاحتهاحل�صاب والهند�صة

ال�صالمة يف العملالبحار والتكنولوجيا احلديثةتنوع البيئة البحريةكفايات مهنية

تقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم مرحليتقومي ودعم

تقومي اإجمايل مل�ضتوى التمكني

عند نهاية الوحدة ي�ضتطيع امل�ضتفيد)ة( اأن :

•  يعرف نوع الحتياطات الالزمة جتاه نف�ضه وحمله وحميطه. 

ي�ضتعمل القراءة والكتابة والتعبري واحل�ضاب يف و�ضعيات اجتماعية اأو مهنية.  •

الإبحار وطرق املحافظة على  بحارا طلب منه حتديد خماطر  اأن  نفرت�س  الهدف  هذا  لتقومي 

�ضالمته :

ـ  يذكر ما طلب منه، وكيف �ضيوظف ما تعلمه. 

ـ  يكتب طلب انخراط يف ال�ضمان الجتماعي عن طريق ملء الفراغ.

ـ  يح�ضب حميط وم�ضاحة اأ�ضكال هند�ضية.
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كفايات قرائية الوحدة ال�صاد�صة: تـح�صني مـمار�صة الـمهنة

• عنوان الدر�ض: املاء اأ�صل احلياة 
• الهدف: الطالع على دورة املاء يف الطبيعة

قراءة معلومات

كتابة حروف وجملة انطالقا من منوذج

• الأن�صطة:
♦  ي�صتهل �ملكون)ة( در�صه بحو�ر مفتوح مع �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين حول قيمة �ملاء ودوره يف �حلياة، �أو ينطلق من قوله تعاىل: "وجعلنا من �ملاء كل 

�صيء حي"، ثم ي�صتف�رشهم عن مدى معرفتهم بدورة �ملاء، وكيفية تكونه وو�صوله �إلينا. 

♦  يتدرج �ملكون)ة( بامل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت �إىل مالحظة �ل�صور �مل�صاحبة لن�صاط �أ�صمع، و�إبر�ز عالقتها مبو�صوع �لدر�س.

♦  يكلفهم باإغالق �لكتب و�ل�صتماع �إىل قر�ءته �لنموذجية للعبار�ت �مل�صاحبة لل�صور، ثم يوجه �إليهم بع�س �لأ�صئلة للتاأكد من قدرتهم على �لتقاط 

ولِِه �إىل �لُْبُيوِت؟ ُر �مْلاَء َقْبَل ُو�صُ ُل �مْلاُء �إىل �لآبَاِر َو�لِْوْدَياِن؟ ومِلَاذ� ُنَطهِّ �ملعاين بال�صمع، وذلك مثل: َكْيَف َي�صِ

♦  يدعوهم �إىل فتح �لكتب، فيعيد قر�ءة تلك �لعبار�ت، وهم يتابعون معه.

♦  يتوقف معهم عند و�صف طريقة تكون �ملاء، و�ملر�حل �لتي مير بها قبل �أن ي�صل �إلينا يف �لبيوت، مركز� على ما جاء يف �ل�صور، و�عتماد� على 

�لأ�صهم �ملحددة..

�إليه وهو يقر�أ بتاأن ما ت�صمنته فاتورة �ملاء �ل�صادرة عن �لوكالة �مل�صتقلة �جلماعية لتوزيع �ملاء  ♦  ينتقل بهم �إىل ن�صاط )�أقر�أ(، فينبههم �إىل �ل�صتماع 

و�لكهرباء، بينما هم يتابعون معه يف �لكتاب.  

♦  يكلف بع�صهم بقر�ءة كلمة �أو عبارة �أو معلومة عددية �أو ترديدها بعد قر�ءته لها، ملتزما ب�صالمة �لتعبري، ومببادئ �لنطق �لف�صيح. 

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �لتدرب على �خلط، فيتدرج بهم �إىل كتابة �حلروف �ملحددة ثم �لعبارة �ملقرتحة: نحن نحافظ على 

�ملياه.   

�إجناز�تهم عن كثب، و�أن يقّوم عملهم ويثمنه، ويتدخل للدعم ومعاجلة مو�طن �لنق�س لديهم، متو�صال بعبار�ت �لت�صجيع  �أن يتتبع  ي�صتح�صن    ♦

و�لتحفيز.

♦  يتوقف �ملكون)ة( مع �أفر�د �جلماعة وقفة عاجلة ير�جع معهم خاللها ما مت �كت�صابه وترويجه من ر�صيد، و��صتثماره يف جمل وظيفية.

♦  ي�صتوقفهم ملالحظة �صورتي �مل�صت�صفى و�ملركز �ل�صحي �لو�ردتني يف ن�صاط �أتدرب، فيميز معهم بني �لألف �ملق�صورة يف كلمة )م�صت�صفى(، وياء 

�لن�صبة يف عبارة )مركز �صحي( �ملكتوبتني باللون �لأحمر، ثم يقرتح عليهم مناذج مماثلة لأجل �لتطبيق و�لرت�صيخ...

♦  يقرتح �ملكون)ة( على �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �أن�صطة ت�صتهدف تقومي قدر�تهم على �لقر�ءة �ملعربة، و�لتمييز بني �لألف �ملق�صورة وياء �لن�صبة، 

وتعد�د مر�حل تكون �ملاء، وكتابة عبارة �أو �أكرث.. 

كفايات حياتية ومهنية الوحدة ال�صاد�صة: تـح�صني مـمار�صة الـمهنة

• عنوان الدر�ض: حماية البيئة البحرية
• الهدف: حت�صي�ض البحار والبحارة باأهمية حماية البيئة البحرية

اقرتاح حلول مالئمة للحفاظ على البيئة البحرية

• الأن�صطة:
و�صعية النطالق:

♦  ي�صخ�س �ملكون)ة( مكت�صبات �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �ل�صابقة حول ما مت ��صتخال�صه يف در�س »�ملاء �أ�صل �حلياة«، ثم يربط ذلك بو�قعهم �ملهني، 

وي�صتف�رش عن �صبل حماية �ملاء عموما و�لبيئة �لبحرية خ�صو�صا من �لتلوث.

♦  يدعوهم، بعد ذلك، �إىل مالحظة �ل�صور �ملقرتحة يف كتاب »�لقر�ئية من �أجل �لتاأهيل«، وحتديد مكوناتها، ويحثهم على �لتعبري عما فهموه من 

كل و�حدة منها. 
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العمل يف جمموعات: 

♦  يق�صم �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل �أربع جمموعات، فتتكلف �ملجموعات �لثالث �لأوىل مبناق�صة نوع من �أنو�ع ملوثات �لبيئة �ملقرتحة 

َثاُت َو�َصاِئِل النَّْقِل(، و�لآثار �لناجمة عنها، بينما تعكف �ملجموعة �لر�بعة  َثاُت ُنَفاَياِت امْلَنَاِزِل - ُمَلوِّ لََّفاٍت - ُمَلوِّ اِنِع ِمْن ُدَخاٍن َوخُمَ َثاُت امْلَ�صَ )ُمَلوِّ

بتحديد ما يهدد �لبيئة �لبحرية �نطالقا من �ل�صورة �ملقرتحة.

♦  يدعو �ملكون)ة( كل جمموعة، بعد �ن�رش�م �لوقت �ملحدد لإجناز �ملهمة، �إىل تقدمي نتائج عملها.

تقا�صم اأعمال املجموعات:

�ملو�صوع  نطاق  �لنقا�س عن  يخرج  باأل  متقيد�  ذلك �رشوريا  و�لتعليق كلما كان  و�لتو�صيح  للت�صويب  ويتدخل  �ملناق�صة،  باب  �ملكون)ة(  يفتح    ♦

�مل�صتهدف.

♦  يتدرج مع �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين للتو�صل �إىل ��صتنتاجات حول �لبيئة �لبحرية و�حلياة يف �لبحار و�ملحيطات و�لتو�زن �لبيئي. 

♦  يربط �ملكون)ة( ما مت ترويجه مبا جاء يف �صورة �لبقرة �لكرمية، ثم يدعوهم �إىل تدبر معنى �لآية �ملقرتحة.

♦  يطلب منهم �أن ين�صتو� جيد� �إىل �لآية �لتي �صوف يتلوها عليهم.

�إذ� �أمكن، ويعيد ت�صميع �لآية،  �إليه، وقد يوظف �رشيطا م�صجال  ♦  يتلو �ملكون)ة( �لآية �لكرمية، ويدعو �مل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت �إىل �ل�صتماع 

ويحمل جماعة �ل�صف على �لرتديد معه فرديا وجماعيا وفق قو�عد �لتالوة �ل�صحيحة.

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على حفظ �لآية عن طريق �لرتديد �لفردي و�جلماعي.

♦  ي�صتدرجهم �إىل ��صتخال�س مغزى �لآية �لكرمية ومناق�صته، فيطرح عليهم �أ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�صوعها �لعام، خا�صة فيما تعلق باجتناب 

�لف�صاد وما ي�صيئ �إىل �لبيئة..

♦  يركز �ملكون)ة( يف تقوميه على قدرة �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �حلفظ و��صتخال�س قيمة �ملاء ودوره وعدم �إف�صاده.

• عنوان الدر�ض: الأ�صكال الهند�صية الأولية: املربع؛ حميطه وم�صاحته
• الهدف: متييز اللغة الوا�صفة ل�صكل املربع
ح�صاب حميط املربع وم�صاحته

• الأن�صطة:
♦  يثري �ملكون)ة( �نتباه �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل مالحظة �صورة �صكل �ملربع، ثم ي�صتف�رشهم عن كيفية ر�صمه وح�صاب كل من حميطه وم�صاحته.

♦  يدعو �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل مالحظة �ملربع يف �ل�صورة �لثانية، وتعيني كل �صلع من �أ�صالعه �ملت�صاوية، و�لتي يبلغ طول كل منها 

10 �صنتيمرت�ت.
♦  ينبه �ملكون)ة( �أفر�د �جلماعة �إىل �لخت�صار �ملقابل للفظ �ل�صنتيمرت وهو )�صم(، ثم يربز لهم �لطريقتني �ملقرتحتني حل�صاب حميط �ملربع ]جمع �لأ�صلع 

�لأربعة �أو �رشب �ل�صلع يف 4[، وي�صري �إىل ذلك باأ�صبعه يف �ل�صكل، وكذ� �ل�صاأن عند تطرقه �إىل ح�صاب م�صاحة �ملربع �لتي تقت�صي �رشب �ل�صلع 

يف �ل�صلع، مع �لإ�صارة �إىل �لرمز �لد�ل على �مل�صاحة )�صم²(.  

ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �إجناز �لتطبيق �لو�رد يف �لكتاب، وميكنه �قرت�ح تطبيقات �أخرى بهدف �لتاأكد من حتقق �لهدف �ملحدد 

للدر�س، �رشيطة �أن تكون مت�صلة مبربعات لها عالقة مبا يالحظ يف �لو�قع �ملعي�س، �أو يف �صيغة و�صعيات - م�صكل. 

كفايات قرائية الوحدة ال�صاد�صة: تـح�صني مـمار�صة الـمهنة

• عنوان الدر�ض: حماية ال�صحة
• الهدف: التح�صي�ض باأهمية الوقاية ال�صحية  

قراءة لوحة اإخبارية

كتابة حروف وعبارة انطالقا من منوذج
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• الأن�صطة:
♦  ميهد �ملن�صط مبا يالئم مو�صوع �لدر�س مر�عيا �رشوط �لتمهيد ومو��صفاته. 

♦  يثري �نتباههم �إىل مالحظة �ل�صور �مل�صاحبة للحو�ر، و�إبر�ز مكوناتها، وربط ذلك مبو�صوع �لدر�س، مركز� على �مل�صهدين معا: يف �ملقهى ويف 

عيادة �لطبيب.  

�لتقاط �ملعاين  للتاأكد من قدرتهم على  �إليهم بع�س �لأ�صئلة  �إغالق �لكتب و�ل�صتماع �إىل قر�ءته �لنموذجية لن�س �حلو�ر، ثم يوجه  �إىل  ♦  يدعوهم 

بال�صمع، مركز� على �مل�صار �ل�صحية، و�لن�صائح �لطبية �لكفيلة بتجاوزها و�لوقاية منها.

♦  يدعوهم �إىل فتح �لكتب، ثم يعيد قر�ءة ن�س �حلو�ر، وهم يتابعون معه.

♦  يتوقف معهم على �لتعليمات �ملحددة للوقاية �ل�صحية تبعا ملا تردد يف ن�س �حلو�ر. 

♦  ي�صتح�صن �أن يتدرج بهم �إىل ت�صخي�س �حلو�ر، فـيكلف و�حد� منهم بلعب دور �ملري�س، ويكلف �آخر بتمثيل دور �لطبيب، مع مر�عاة �ل�صياق، 

و�لنفعالت �مل�صاحبة له. 

♦  ينتقل بهم �إىل ن�صاط )�أقر�أ(، فينبههم �إىل �ل�صتماع �إليه وهو يقر�أ بتاأنٍّ ما ت�صمنته كل لوحة من �للوحات �لإخبارية بتخ�ص�صات �أطباء، بينما هم 

يتابعون معه يف �لكتاب.  

♦  يكلف بع�صهم بقر�ءة عبارة و�حدة �أو ترديدها بعد قر�ءة �ملكون)ة( لها، ملتزما ب�صالمة �لتعبري، ومببادئ �لنطق �لف�صيح. 

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �لتدرب على �خلط، فيتدرج بهم �إىل كتابة �حلروف و�جلملة �ملقرتحة: �أ�رشب ماء �لبئر يف كوؤو�س.   

♦  يتوقف �ملكون)ة( مع �أفر�د �جلماعة وقفة عاجلة ير�جع معهم خاللها ما مت �كت�صابه وترويجه من ر�صيد، و��صتثماره كلما دعت �حلاجة �إليه.

♦  ي�صتوقفهم ملالحظة و�صعيات �ل�صخ�صيات �ملاثلة قرب �صخ�س �لذي ي�صري �إليها، ثم يقر�أ �لعبارة �ملحددة لكل و�صعية مركز� على �لفعل �ملوظف 

)�صنع( يف �لزمن �ملا�صي، و�ل�صمري �لذي �ت�صل به، ثم يدربهم على ت�رشيفه م�صتح�رش� �لإ�صارة �مل�صاحبة. وميكن �لبدء بال�صمري: �أنا - هي.. 

يف �ملفرد ��صتكمال ملا �صبق، ثم ينتقل �إىل �ملثنى.

�لقر�ءة �ملعربة، وت�رشيف فعل يف �لزمن �ملا�صي، وتعد�د  �أن�صطة ت�صتهدف تقومي قدر�تهم على  ♦  يقرتح �ملكون)ة( على �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين 

�إجر�ء�ت �لوقاية و�حلماية �ل�صحية، وكتابة معلومة )لوحة طبيب(.. 

كفايات حياتية ومهنية الوحدة ال�صاد�صة: تـح�صني مـمار�صة الـمهنة

• عنوان الدر�ض: التغطية ال�صحية لفائدة البحار 
• الهدف: تعرف اأهمية التغطية ال�صحية
القدرة على املناق�صة والتعبري

• الأن�صطة:
♦  ميهد �ملكون)ة( مبا ير�ه منا�صبا للمو�صوع م�صتثمر� خرب�ت �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين وجتاربهم.

♦  يتدرج بهم �إىل مالحظة �ل�صورة �ملكررة �مل�صاحبة للحو�ر، و�إبر�ز مكوناتها، وعالقتها باملو�صوع، ويحثهم على �لتعبري عما فهموه من كل و�حدة 

منها. 

العمل يف املجموعات:

�أفر�د، فيكلف كال منها بتحديد �أهمية �لتغطية  ♦  يق�صم �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل �أربع جمموعات �صغرى تتكون من ثالثة �أو �أربعة 

�ل�صحية، وكيفية �حل�صول عليها �نطالقا من ق�صة �لبحار وحو�ره مع �لطبيب.. 

♦  يدعو �ملكون)ة( كل جمموعة، بعد �نتهاء �لوقت �ملحدد، �إىل تقدمي نتائج عملها.

تقا�صم اأعمال املجموعات:

♦  يفتح �ملكون)ة( باب �ملناق�صة، ويتدخل للت�صويب و�لتو�صيح و�لتعليق كلما كان ذلك �رشوريا، متقيد� باأل يخرج �لنقا�س عن نطاق �ملو�صوع 

�مل�صتهدف.
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♦  يتدرج مع �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين للتو�صل �إىل ��صتنتاجات حول �لتغطية �ل�صحية وكيفية �حل�صول عليها بالن�صبة للعاملني يف قطاع �ل�صيد �لبحري. 

وميكن هنا �أن ي�صتح�رش �ملكون)ة( وثائق خا�صة بال�صمان �لجتماعي و�لتغطية �ل�صحية.

♦  يختم �ملكون)ة( ح�صته بقر�ءة �جلملة �لنو�ة �لو�ردة يف �أ�صفل �ل�صفحة، وي�صاعد �أفر�د �جلماعة على قر�ءتها �أو ترديدها معه ثم بعده.

♦  يربط �ملكون)ة( ما مت ترويجه مب�صمون �لآيتني �لقر�آنيتني، ثم يدعو �أفر�د �جلماعة �إىل تعد�د ما ي�رش بال�صحة، وكيف جتب �حلماية.

♦  يطلب منهم �أن ين�صتو� جيد� �إىل �لآيتني �لقر�آنيتني �للتني �صوف يتلوهما عليهم.

♦  يتلو �ملكون)ة( �لآيتني، ويدعو �مل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت �إىل �ل�صتماع �إليه، ويعيد ت�صميع �لآيتني، ويحمل جماعة �ل�صف على �لرتديد معه فرديا 

وجماعيا وفق قو�عد �لتالوة �ل�صحيحة.

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على حفظ كل �آية على حدة عن طريق �لرتديد �لفردي و�جلماعي.

♦  ي�صتدرجهم �إىل ��صتخال�س مغزى �لآيتني �لكرميتني ومناق�صته، فيطرح عليهم �أ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�صوعهما �لعام، خا�صة ما تعلق 

مبحاربة ما ي�رش �لإن�صان كالتدخني و�خلمر..

♦ يركز �ملكون)ة( يف تقوميه على قدرة �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �حلفظ و��صتخال�س �ملغزى.

• عنوان الدر�ض: الأ�صكال الهند�صية الأولية: امل�صتطيل؛ حميطه وم�صاحته
• الهدف:  متييز اللغة الوا�صفة ل�صكل امل�صتطيل
ح�صاب حميط امل�صتطيل وم�صاحته 

• الأن�صطة:
♦  يثري �ملكون)ة( �نتباه �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل مالحظة �صورة �ل�صكل �لهند�صي، ثم ي�صتف�رشهم عن ��صمه، وعن كيفية حتديد وح�صاب حميطه 

وم�صاحته.

♦  يدعو �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل مالحظة �صكل �لهند�صي يف �ل�صورة �لثانية، وتعيني طولها )3 م( وعر�صها )2 م(.

♦  ينبه �ملكون)ة( �أفر�د �جلماعة �إىل �لخت�صار �ملقابل للفظ �ملرت وهو )م(، ثم يربز لهم �لطريقة �ملقرتحة حل�صاب حميط �مل�صتطيل ])الطول + العر�ض( 

× 2[، وي�صري �إىل ذلك باأ�صبعه يف �ل�صكل، وكذ� �ل�صاأن عند تطرقه �إىل ح�صاب م�صاحة �مل�صتطيل )�لطول × �لعر�س(، مع �لإ�صارة �إىل �لرمز 
�لد�ل على �مل�صاحة )م²(.  

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �إجناز �لتطبيق �لو�رد يف �لكتاب، وميكنه �قرت�ح تطبيقات �أخرى بهدف �لتاأكد من حتقق �لهدف 

�ملحدد للدر�س، �رشيطة �أن تكون مت�صلة باأ�صكال م�صتطيلة جت�صد منتجات �أو �أ�صكال ذ�ت �ل�صلة بالقطاع �لبحري، �أو يف �صيغة و�صعياتـ  م�صكل .

كفايات قرائية الوحدة ال�صاد�صة: تـح�صني مـمار�صة الـمهنة

• عنوان الدر�ض: تعاونية ال�صيادين
• الهدف: التح�صي�ض باأهمية اإن�صاء تعاونية

قراءة جملة

كتابة عبارات انطالقا من منوذج

• الأن�صطة:
♦  ي�صتهل �ملكون)ة( در�صه بحو�ر مفتوح مع �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين حول �أنو�ع �لأعمال �لتي يز�ولونها، �أو يرغبون يف مز�ولتها، ونوع �ملنتجات 

�لتي تتطلب �إن�صاء تعاونية، ثم ي�صتف�رشهم عن مدى معرفتهم بالإجر�ء�ت �لتي يجب �لقيام بها لأجل حتقيق ذلك �لأمر. 

♦  يتدرج �ملكون)ة( بامل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت �إىل مالحظة �ل�صورة �مل�صاحبة للحو�ر، و�إبر�ز عالقتها بعنو�ن �لدر�س.

♦  يكلفهم باإغالق �لكتب و�ل�صتماع �إىل قر�ءته �لنموذجية لن�س �حلو�ر، ثم يوجه �إليهم بع�س �لأ�صئلة للتاأكد من قدرتهم على �لتقاط �ملعاين بال�صمع، 

وذلك مثل: ملاذ� ين�صئ �لبحارة تعاونية؟

♦  يدعوهم �إىل فتح �لكتب، ثم يعيد قر�ءة ن�س �حلو�ر، وهم يتابعون معه.
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♦  يتوقف معهم لإبر�ز فو�ئد �إن�صاء �لتعاونية، و�لت�صجيعات �لتي تقدم يف �صبيل ذلك..

♦  ي�صتح�صن �أن يتدرج بهم �إىل ت�صخي�س �حلو�ر، فيكلف و�حد� بلعب دور �ل�صياد، ويكلف �آخر بتمثيل دور موظف �أو م�صوؤول �أو مهتم باملو�صوع، 

مع مر�عاة �ل�صياق و�لنفعالت �مل�صاحبة له..  

َمِك(، بينما هم يتابعون يف  ِدير �ل�صَّ ♦  ينتقل بهم �إىل ن�صاط )�أقر�أ(، فينبههم �إىل �ل�صتماع �إليه وهو يقر�أ ما ت�صمنته �للوحة بتاأن )َتَعاُونِيَُّة �لنَّ�رْشِ لَت�صْ

�لكتاب.  

♦  يكلف بع�صهم بقر�ءة �جلملة �أو ترديدها بعد قر�ءة �ملكون)ة( لها، ملتزما ب�صالمة �لتعبري، ومببادئ �لنطق �لف�صيح. 

ُنْن�ِصَئ  �أَْن  َعَلْيَنا  �أو جزء منها:  ♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �لتدرب على �خلط، فيتدرج بهم �إىل كتابة �جلملتني �ملقرتحتني، 

   .
ِّ
بَِح ُم�صاِهَماٍت يِف َتْنِمَيِة �ِلْقتِ�صاِد �لَْوَطنِي َتَعاُونِيًَّة، َوُن�صْ

�إجناز�تهم عن كثب، و�أن يقّوم عملهم ويثمنه، ويتدخل للدعم ومعاجلة مو�طن �لنق�س لديهم، متو�صال بعبار�ت �لت�صجيع  �أن يتتبع  ي�صتح�صن    ♦

و�لتحفيز.

♦  يتوقف �ملكون)ة( مع �أفر�د �جلماعة وقفة عاجلة ير�جع معهم خاللها ما مت �كت�صابه وترويجه من ر�صيد، و��صتثماره كلما دعت �حلاجة �إليه.

♦  ي�صاعدهم على ترتيب عنا�رش �جلملة �ملبعرثة بالك�صف عن كلمة �لبد�ية، و�جلملة هي: من حقوق �ملر�أة حق �لعمل.

♦  يقرتح �ملكون)ة( على �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �أن�صطة ت�صتهدف تقومي قدر�تهم على �لقر�ءة �ملعربة، وترتيب عنا�رش جملة، وتعد�د فو�ئد �إن�صاء 

تعاونية، وكتابة عبارة �أو �أكرث.. 

كفايات حياتية ومهنية الوحدة ال�صاد�صة: تـح�صني مـمار�صة الـمهنة

• عنوان الدر�ض: التعاونية و�صيلة لتح�صني الإنتاج
• الهدف: تعرف معلومات عامة حول التعاونية

 التعبري عن الدوافع ال�صخ�صية لالن�صمام اإىل تعاونية

• الأن�صطة:
و�صعية النطالق:

♦  ميهد �ملكون)ة( مبا ير�ه منا�صبا للمو�صوع م�صتثمر� خرب�ت �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين وجتاربهم، كاأن ينطلق من دللة �لعنو�ن من خالل �لرتكيز على 

دور �لتعاونية يف حت�صني �لإنتاج، وميكن �أن يذكر مبا مت ��صتخال�صه من �لن�س �لقر�ئي �ل�صابق، فريبط ذلك ب�صبل تطوير وحت�صني �لإنتاج.  

♦  يدعوهم، بعد ذلك، �إىل مالحظة �ل�صورة �لثانية �ملقرتحة يف كتاب »�لقر�ئية من �أجل �لتاأهيل«، وحتديد ما تعرب عنه. 

العمل يف جمموعات: 

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على فهم �مل�صكلة �نطالقا من �أ�صئلة تتعلق باملو�صوع، م�صتند� �إىل ما جاء على ل�صان �لبحار يف �ل�صورة 

�لأوىل )َقْبَل �أَْن �أَْنَخِرَط يِف �لتََّعاُونِيَِّة َيِجُب �أَْن �أُِجيَب َمَع بَاِقي �مْلُْنَخِرِطنَي َعِن �ْلأَ�ْصِئَلِة �ْلآِتَيِة(، ثم يطالبهم بالإجابة - ب�صكل فردي - عن �لأ�صئلة 

�لو�ردة يف �جلدول، و�لتعبري عن موقفهم من �لآر�ء �ملقدمة حول �لنخر�ط يف �لتعاونية، مع �تخاذ �لقر�ر �ملنا�صب كحل للم�صكل �ملطروح، 

وتربير ذلك. ويعمد �ملكون)ة(، يف �صياق ذلك، �إىل قر�ءة �ملعطيات تبعا للن�صاط �ملحدد، ثم ي�صنف �أجوبتهم بح�صب تردد�تها، ويطلعهم على 

ت�صكيلة مكتب �لتعاونية.

♦  يق�صم �ملكون)ة( بعد ذلك �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل جمموعات، ويقرتح على كل جمموعة �لتعبري عن موقفها من �لآر�ء �ملقدمة يف �جلدول 

حول دور �لتعاونية و�رشوط تاأ�صي�صها و�لنخر�ط فيها..، و�تخاذ �لقر�ر �ملنا�صب بخ�صو�س �لنخر�ط يف �لتعاونية، مع تربير ذلك. ويتكلف 

�ملكون)ة( يف �صياق ذلك بقر�ءة �ملعطيات تبعا للن�صاط �ملحدد.

♦  يدعو �ملكون)ة( كل جمموعة، بعد �ن�رش�م �لوقت �ملحدد لإجناز �ملهمة، �إىل تقدمي نتائج عملها.

تقا�صم اأعمال املجموعات:
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�ملو�صوع  نطاق  �لنقا�س عن  يخرج  باأل  متقيد�  ذلك �رشوريا  و�لتعليق كلما كان  و�لتو�صيح  للت�صويب  ويتدخل  �ملناق�صة،  باب  �ملكون)ة(  يفتح    ♦

�مل�صتهدف.

♦  يتدرج مع �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين للتعبري عن موقفهم من �لعمل �لتعاوين و�أهميته يف حت�صني �لإنتاج وتطوير �لقطاع، و�لو�صول �إىل قر�ر حا�صم 

يف �ملو�صوع. 

♦  يربط �ملكون)ة( ما مت ترويجه مبا جاء يف �صورة �ملائدة �لكرمية حول �لتعاون، ثم يدعوهم �إىل تدبر معنى �لآية �ملقرتحة.

♦  يطلب منهم �أن ين�صتو� جيد� �إىل �لآية �لتي �صوف يتلوها عليهم.

♦  يتلو �ملكون)ة( �لآية �لكرمية، ويدعو �مل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت �إىل �ل�صتماع �إليه، ثم يعيد ت�صميع �لآية، ويحمل جماعة �ل�صف على �لرتديد معه 

فرديا وجماعيا وفق قو�عد �لتالوة �ل�صحيحة.

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على حفظ �لآية عن طريق �لرتديد �لفردي و�جلماعي.

♦  ي�صتدرجهم �إىل ��صتخال�س مغزى �لآية �لكرمية ومناق�صته، فيطرح عليهم �أ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن �ملو�صوع �لعام لها، خا�صة فيما تعلق باأهمية 

�لتعاون يف حتقيق �لأهد�ف..

♦  يركز �ملكون)ة( يف تقوميه على قدرة �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �حلفظ و��صتخال�س قيمة �لتعاون ودوره.

• عنوان الدر�ض: الأ�صكال الهند�صية الأولية: املثلث؛ حميطه وم�صاحته
• الهدف:  متييز اللغة الوا�صفة ل�صكل املثلث
ح�صاب حميط املثلث وم�صاحته 

• الأن�صطة:
♦  يدعو �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل مالحظة �صورة �ل�رش�ع، ثم ي�صتف�رشهم عن نوعها، وعن كيفية حتديد وح�صاب كل من حميطها 

وم�صاحتها.

♦  يتدرج �ملكون)ة( بامل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل مالحظة �صكل �ملثلث يف �ل�صورة �لثانية، وتعيني �ل�صلع و�لز�وية.

♦  ينبه �ملكون)ة( �أفر�د �جلماعة �إىل �أن �ملثلث �صكل حماط بثالثة م�صتقيمات ت�صمى �لأ�صالع، و�لتي تتقابل يف ثالث نقاط ت�صمى �لروؤو�س، و�أن كل 

ر�أ�س ي�صكل مع �صلعيه ز�وية من زو�يا �ملثلث، ثم ينتقل بهم �إىل مالحظة �ملثلث �لو�رد يف �ل�صورة �لثالثة للتمييز بني مت�صاوي �لأ�صالع )�ل�صكل 

�ل�صابق(، وبني خمتلف �لأ�صالع مو�صوع �ملالحظة. 

♦  ميكن �ل�صتعانة بنماذج �ملثلثات �لآتية:

♦  يثري �ملكون)ة( �هتمام �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل �لطريقة �ملقرتحة حل�صاب حميط �ملثلث، وهي ح�صيلة جمع 

�أ�صالعه �لثالثة، م�صري� �إىل ذلك باأ�صبعه يف �ل�صكل، وكذ� �ل�صاأن عند تطرقه �إىل ح�صاب م�صاحة �ملثلث �لتي 

تقت�صي �لإ�صارة �إىل �لرتفاع و�لقاعدة كما هو مبني يف �ل�صكل �ملقابل حل�صاب �مل�صاحة ])�لقاعدة × �لرتفاع( 

÷ 2 [، مع �لإ�صارة �إىل �لرمز �لد�ل على �مل�صاحة )�صم²(.  

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �إجناز �لتطبيق �لو�رد يف �لكتاب، وميكنه �قرت�ح تطبيقات �أخرى بهدف �لتاأكد من حتقق �لهدف 

�ملحدد للدر�س، �رشيطة �أن تكون مت�صلة باأ�صكال مثلثة لأ�صياء �أو �أجهزة م�صتعملة يف جمال �ل�صيد �لبحري، �أو يف �صيغة و�صعيات - م�صكل.

كفايات قرائية الوحدة ال�صاد�صة: تـح�صني مـمار�صة الـمهنة

• عنوان الدر�ض:  تطوير الإنتاج البحري
• الهدف: التح�صي�ض باأهمية تطوير الإنتاج البحري

قراءة معلومات حول طلب رخ�صة

كتابة عبارات من طلب رخ�صة انطالقا من منوذج
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• الأن�صطة:
♦  ميهد �ملكون)ة( مبا ير�ه منا�صبا للمو�صوع م�صتثمر� خرب�ت �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين وجتاربهم كاأن ينطلق من دللة �لعنو�ن، �أو من حو�ر حول �صبل 

تطوير وحت�صني �ملنتجات �لبحرية...

♦  يتدرج �ملكون)ة( بامل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت �إىل مالحظة �ل�صورة �مل�صاحبة لن�صاط �أ�صمع، وحتديد مكوناتها وعالقتها مبو�صوع �لدر�س.

♦  يكلفهم باإغالق �لكتب و�ل�صتماع �إىل قر�ءته �لنموذجية للحو�ر، ثم يوجه �إليهم بع�س �لأ�صئلة للتاأكد من قدرتهم على �لتقاط �ملعاين بال�صمع، 

في�صتدرجهم عن طريق �أ�صئلة و�أن�صطة متنوعة �إىل حتديد مدى �صحة �أو خطاإ �ملعلومات/�لأجوبة �ملقرتحة ) يريُد �ل�صياد َقْر�صًا - ��صتفاَد �ل�صيَّاد من 

ْيد(.  ة - لي�س �رشورّيًا تنظيُف َو�صائِل �ل�صَّ تكوين مهني - يجب �حرت�م قو�عد �ل�صحَّ

♦  يدعوهم �إىل فتح �لكتب، ثم يعيد قر�ءة تلك �لعبار�ت، وهم يتابعون معه.

♦  ينتقل بهم �إىل ن�صاط )�أقر�أ(، فينبههم �إىل �ل�صتماع �إليه وهو يقر�أ بتاأن عبار�ت طلب رخ�صة بيع �ل�صمك، بينما هم يتابعون معه يف �لكتاب.  

♦  يكلف بع�صهم بقر�ءة عبار�ت �لطلب، �أو ترديد جزء منه، ملتزما ب�صالمة �لتعبري، ومببادئ �لنطق �لف�صيح. 

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �لتدرب على �خلط، فيتدرج بهم �إىل كتابة عبار�ت طلب رخ�صة بيع �ل�صمك مو�صوع ن�صاط �لقر�ءة 

�ل�صابق.   

♦  يتوقف �ملكون)ة( مع �أفر�د �جلماعة وقفة عاجلة ير�جع معهم خاللها ما مت �كت�صابه وترويجه من ر�صيد، و��صتثماره يف جمل وظيفية.

♦  ي�صتوقفهم ملالحظة و�صعيات �ل�صخ�صيات �ملاثلة قرب �ل�صخ�س �لذي ي�صري �إليها، ثم يقر�أ �لعبارة �ملحددة لكل و�صعية مركز� على �لفعل �ملوظف 

)�أنتج(، و�ل�صمري �لذي �ت�صل به، ثم يدربهم على ت�رشيفه يف �مل�صارع م�صتح�رش� �لإ�صارة �مل�صاحبة، ومركز� على �ملفرد و�ملثنى... 

♦  يقرتح �ملكون)ة( على �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �أن�صطة ت�صتهدف تقومي قدر�تهم على �لقر�ءة �ملعربة، وت�رشيف فعل مزيد بالهمزة يف �لزمن �مل�صارع، 

و�إبر�ز �أهمية تطوير �لإنتاج، وكتابة عبارة �أو �أكرث.. 

كفايات حياتية ومهنية الوحدة ال�صاد�صة: تـح�صني مـمار�صة الـمهنة

• عنوان الدر�ض: تطوير قطاع ال�صيد البحري
• الهدف: تعلم كيفية اتخاذ القرارات املنا�صبة لو�صعيات - م�صكل

  تبني مواقف اإيجابية جتاه متطلبات تطوير القطاع

• الأن�صطة:
و�صعية النطالق:

♦  ي�صتهل �ملكون)ة( در�صه بع�صف ذهني حول �ملق�صود بكلمة »تطوير« �لو�ردة يف �لعنو�ن، وحول خمتلف �ملجالت �لتي ميكن للبحار �أو �لعاملة يف 

قطاع �ل�صيد �لبحري �أن ي�صهما بها من �أجل ك�صب ذلك �لرهان.

♦  يدعوهم، بعد ذلك، �إىل مالحظة �ل�صور �ملقرتحة يف كتاب »�لقر�ئية من �أجل �لتاأهيل«، وحتديد مكوناتها، ويحثهم على �لتعبري عما فهموه منها، 

متدرجا �إىل �ل�صتف�صار حول خطة �ملغرب من �أجل تطوير قطاع �ل�صيد �لبحري. 

العمل يف جمموعات: 

♦  يق�صم �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل �أربع جمموعات، ويكلف كل جمموعة مبناق�صة تلك �ملقرتحات �ملقدمة، و�لتو�صل �إىل تو�فق حول 

ر�أي حمدد؛ وذلك �عتماد� على خرب�تهم وجتاربهم �حلياتية و�ملهنية. 

♦  ينتقل �ملكون)ة( �إىل طرح �صوؤ�ل عن كيفية تطوير �لقطاع، ويقر�أ عليهم �ملقرتحات �لو�ردة يف �لكتاب، فتنتقي منها �ملجموعة ما ينا�صب لتعزيز 

عر�صها �أو �إ�صافة مقرتحات �أخرى.

�لتطوير،  �إمكانات  نتائج عملها �صفهيا يف �صكل خال�صة حتدد  �إىل تقدمي  للمهمة،  �لوقت �ملحدد  �ن�رش�م  ♦  يدعو �ملكون)ة( كل جمموعة، بعد 

و�خلطط �ملقرتحة يف �صياق ذلك.
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تقا�صم اأعمال املجموعات:

♦  يفتح �ملكون)ة( باب �ملناق�صة، ويتدخل للت�صويب و�لتو�صيح و�لتعليق كلما كان ذلك �رشوريا، متقيد� باأل يخرج �لنقا�س عن نطاق �ملو�صوع 

�مل�صتهدف.

♦  يتدرج �ملكون)ة( مع �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين للتو�صل �إىل ��صتنتاجات حول �صبل تطوير �لقطاع عموما، و�ملهنة ب�صكل حمدد، م�صتثمر� يف �صياق 

ذلك �جلملة �لنو�ة �مل�صاحبة للدر�س. 

♦  يطلب �ملكون)ة( من �أفر�د �جلماعة �أن ين�صتو� جيد� �إىل �لآية �لقر�آنية �لتي �صوف يتلوها عليهم.

�إذ� �أمكن، ويعيد ت�صميع �لآية،  �إليه، وقد يوظف �رشيطا م�صجال  ♦  يتلو �ملكون)ة( �لآية �لكرمية، ويدعو �مل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت �إىل �ل�صتماع 

ويحمل جماعة �ل�صف على �لرتديد معه، فرديا وجماعيا، وفق قو�عد �لتالوة �ل�صحيحة.

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على حفظ �لآية عن طريق �لرتديد �لفردي و�جلماعي، وي�صحح قر�ءتهم �إذ� كانو� يحفظونها.

♦  ي�صتدرجهم �إىل ��صتخال�س �ملغزى ومناق�صته، فيطرح عليهم �أ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن �ملو�صوع �لعام لالآية، خا�صة فيما تعلق باتخاذ �حليطة 

و�حلذر وعدم تعري�س �لنف�س للمهالك..

♦  يركز �ملكون)ة( يف تقوميه على قدرة �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �حلفظ و��صتخال�س �ملغزى.

• عنوان الدر�س:  الن�سبة املئوية
• الهدف: التدرب على ح�صاب الن�صبة املئوية

• الأن�صطة:
♦  يحفز �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �أهمية معرفة ح�صاب �لن�صبة �ملئوية، ويثري �نتباههم �نطالقا من مثال معي�س يتعلق بالبيع و�ل�رش�ء، �أو 

بالفو�ئد �لبنكية، �أو مببلغ �لزكاة �لو�جب �إخر�جه...

♦  يتدرج �ملكون)ة( باأفر�د �جلماعة �إىل فهم �ملثال �ملقرتح، و�لذي له �صلة بالعجز يف �مليز�نية، فيحدد لهم �لنفقات )276 درهما( و�ملد�خيل )180 

درهما(، وينجز معهم عملية �لطرح لتحديد قيمة �لعجز �حلا�صل بالدرهم )96 درهما(، وتقابله ن�صبة 53،33 %. 

♦  يدعوهم �إىل حتديد ن�صبة �لعجز �نطالقا من �لقاعدة �ملقدمة يف �لإطار باللون �ملغاير. وي�صتح�صن بيان �لن�صبة من خالل �ملد�خيل.

♦  ينتقل بهم للتدرب على مثال �آخر يتعلق هذه �ملرة بح�صاب ن�صبة �لفائ�س �لناجت عن �رش�كة يف عملية جتارية منطلقا من �ملعطى �ملقرتح، وم�صرت�صد� 

بالقاعدة �ملحددة.

♦  ي�صاعدهم على �إجناز �لتطبيق �لو�رد يف �لكتاب، وميكنه �قرت�ح تطبيقات �أخرى بهدف �لتاأكد من حتقق �لهدف �ملحدد للدر�س، �رشيطة �أن تكون 

مت�صلة بالو�قع �ملعي�س، ويف �صيغة و�صعيات - م�صكل.

يذكر �ملكون)ة( �أفر�د �جلماعة با�صتعمال �لآلة �حلا�صبة، وي�صاعدهم على ح�صاب �لن�صبة �ملئوية..

كفايات قرائية الوحدة ال�صاد�صة: تـح�صني مـمار�صة الـمهنة

• عنوان الدر�ض:  �صيانة املحرك اأ�صا�ض ال�صالمة
• الهدف:  التعريف باأهمية �صيانة حمرك مركب ال�صيد �صمانا ل�صالمة البحار

قراءة جملة اأو اأكرث 

كتابة تعليمات انطالقا من منوذج

• الأن�صطة:
♦  ميهد �ملكون)ة( مبا ير�ه منا�صبا للمو�صوع م�صتثمر� خرب�ت �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين وجتاربهم، �أو منطقا من �لعنو�ن.

♦  يتدرج �ملكون)ة( بامل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت �إىل مالحظة �ل�صورة �مل�صاحبة لن�صاط �أ�صمع، وحتديد مكوناتها وعالقتها مبو�صوع �لدر�س.

♦  يطلب منهم �إغالق �لكتب و�ل�صتماع �إىل قر�ءته �لنموذجية للتعليمات �لو�جبة ل�صيانة �ملحرك، ثم يوجه �إليهم بع�س �لأ�صئلة للتاأكد من قدرتهم
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على �لتقاط �ملعاين بال�صمع.

♦  يدعوهم �إىل فتح �لكتب، ثم يعيد قر�ءة تلك �جلمل، وهم يتابعون معه.

♦  ي�صتدرجهم �إىل حتديد تعريف ل�صيانة �ملحرك، ومتييز دورها؛ وذلك عن طريق �أ�صئلة متنوعة..

♦  ينتقل بهم �إىل ن�صاط )�أقر�أ(، فينبههم �إىل �ل�صتماع �إليه وهو يقر�أ بتاأن �لتعليمات �ملقرتحة، بينما هم يتابعون معه يف �لكتاب.  

♦  يكلف بع�صهم بقر�ءة جملة و�حدة/تعليمة و�حدة، �أو ترديدها بعد قر�ءته لها، ملتزما ب�صالمة �لتعبري، ومببادئ �لنطق �لف�صيح. 

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �لتدرب على �خلط، فيتدرج بهم �إىل كتابة عبار�ت متعلقة ب�صيانة �ملحرك عند كل �صهر.   

♦  يتوقف �ملكون)ة( مع �أفر�د �جلماعة وقفة عاجلة ير�جع معهم خاللها ما مت �كت�صابه وترويجه من ر�صيد، و��صتثماره يف جمل وظيفية.

♦  ي�صتوقفهم ملالحظة و�صعيات �ل�صخ�صيات �ملاثلة قرب �ل�صخ�س �لذي ي�صري �إليها، ثم يقر�أ �لعبارة �ملحددة لكل و�صعية مركز� على �لفعل �ملوظف يف 

�لزمن �مل�صارع )�أ�صارك(، و�ل�صمري �لذي �ت�صل به يف �جلمع، ثم يدربهم على ت�رشيفه م�صتح�رش� �لإ�صارة �مل�صاحبة... 

♦  يقرتح �ملكون)ة( على �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �أن�صطة ت�صتهدف تقومي قدر�تهم على �لقر�ءة �ملعربة، وت�رشيف فعل مزيد بالألف يف �لزمن �مل�صارع، 

و�إبر�ز �أهمية �صيانة �ملحرك و�لتعليمات �ملرتبطة بها، وكتابة عبارة �أو �أكرث.. 

كفايات حياتية ومهنية الوحدة ال�صاد�صة: تـح�صني مـمار�صة الـمهنة

• عنوان الدر�ض: خماطر تهدد البحار
• الهدف: تعداد املخاطر التي تهدد البحار

اقرتاح حلول للوقاية من الأخطار

• الأن�صطة:
و�صعية النطالق:

♦  ميهد �ملكون)ة( مبا ير�ه منا�صبا للمو�صوع م�صتثمر� خرب�ت �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين وجتاربهم، �أو حميال على �لعنو�ن.

♦  يتدرج باأفر�د �جلماعة �إىل مالحظة �ل�صور �ملقرتحة يف كتاب »�لقر�ئية من �أجل �لتاأهيل«، وحتديد نوع �ملخاطر �لتي تهدد �لبحار. 

العمل يف جمموعات: 

�ل�صور �ملو�صحة لها، فيكلف كل  تبعا لأنو�ع �ملخاطر �ملحددة، و�عتماد� على  �أربع جمموعات  �إىل  ♦  يق�صم �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين 

على خرب�تهم  �عتماد�  �لبحار؛  �صالمة  و�صمان  �لوقاية  متييز طرق  منهم  يطلب  و�لنقا�س  �لتحاور  وبعد  �ملخاطر،  من  و�حد  نوع  بتناول  جمموعة 

وجتاربهم �حلياتية و�ملهنية من جهة، وعلى �لأن�صطة �ملقرتحة يف �لكتاب من جهة �أخرى، فيوجه عنايتهم �إىل تعد�د معد�ت �لوقاية �ملمكنة، ثم 

حتديد عالقتها �لوطيدة بنوع عمل �لبحار. ويجب على �ملكون)ة(، �أثناء ذلك، �أن يقر�أ عليهم ب�صوت م�صموع �لعبار�ت �مل�صاحبة لكل �صورة.

♦  يكلف �ملكون)ة( كل جمموعة، بعد �ن�رش�م �لوقت �ملحدد، بتقدمي نتائج عملها.

تقا�صم اأعمال املجموعات:

♦  يفتح �ملكون)ة( باب �ملناق�صة، ويتدخل للت�صويب و�لتو�صيح و�لتعليق كلما كان ذلك �رشوريا، متقيد� باأل يخرج �لنقا�س عن نطاق �ملو�صوع 

�مل�صتهدف.

♦  يتدرج مع �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين للتو�صل �إىل ��صتنتاجات حول �صبل �لوقاية من �ملخاطر �لتي تهدد �لبحار، و�لتفكري يف �لتاأمني �ل�صحي.

♦  يختم �ملكون)ة( �لن�صاط بقر�ءة �جلملة �لنو�ة �لو�ردة يف �أ�صفل �ل�صفحة، وي�صاعد �أفر�د �جلماعة على قر�ءتها �أو ترديدها معه ثم بعده.

♦  يربط �ملكون)ة( ما مت ترويجه مبا جاء يف �صورة )�لليل( �لكرمية حول �جلز�ء، ثم يدعوهم �إىل تدبر معاين �لآيات �ملقرتحة.

♦  يطلب منهم �أن ين�صتو� جيد� �إىل �لآيات �لتي �صوف يتلوها عليهم.

♦  يتلو �ملكون)ة( �لآيات �لكرمية، ويدعو �مل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت �إىل �ل�صتماع �إليه، ثم يعيد ت�صميعها، ويحمل جماعة �ل�صف على �لرتديد معه، 

فرديا وجماعيا، وفق قو�عد �لتالوة �ل�صحيحة.

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على حفظ �لآيات عن طريق �لرتديد �لفردي و�جلماعي.
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• عنوان الدر�ض:  الك�صور
• الهدف: تعرف الك�صور انطالقا من اأ�صكال

                تـحويل الأعداد اإىل ك�صور

• الأن�صطة: 
♦  ي�صخ�س �ملكون)ة( �ملكت�صبات �لقبلية للم�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين، وي�صتدرجهم �إىل حتويل ن�صبة مئوية �إىل عدد ك�رشي، كاأن يربز لهم مثال �أن     

، ثم يدعوهم �إىل تعرف عمليات حتويل �أعد�د �إىل ك�صور، وفائدة �لتدرب على ذلك.
20
100 20 % تعني  

♦  يتدرج بهم بعد ذلك �إىل مالحظة �لدو�ئر، وحتديد عددها �لإجمايل وعدد ما هو ملون وما هو غري ملون، وتر�صد �لرمز / �لك�رش �لد�ل على كل 

نوع على حدة.

♦  ميكن للمكون )ة( �أن يحدد مع �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين ��صم كل عن�رش من عنا�رش �لعدد �لك�رشي �إذ� 

تبينت له �أهمية ذلك، معتمد� على �لر�صم �لآتي:

♦  يركز عنايتهم على �جلدول ملالحظة كيفية حتويل �لأعد�د �إىل ك�صور. 

♦  ي�صاعدهم على �إجناز �لتطبيق �لو�رد يف �لكتاب، وميكنه �قرت�ح تطبيقات �أخرى بهدف �لتاأكد من حتقق �لهدف �ملحدد للدر�س، �رشيطة �أن تكون 

مت�صلة بالو�قع، �أو يف �صيغة و�صعيات - م�صكل.

♦  ي�صتدرجهم �إىل ��صتخال�س �ملغزى ومناق�صته، فيطرح عليهم �أ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن �ملو�صوع �لعام لالآيات، خا�صة فيما تعلق باجلز�ء �لذي 

ينتظر من يقوم بالأعمال �ل�صاحلة..

♦  يركز �ملكون)ة( يف تقوميه على قدرة �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �حلفظ و��صتخال�س قيمة �لعمل �ل�صالح.

كفايات قرائية الوحدة ال�صاد�صة: تـح�صني مـمار�صة الـمهنة

• عنوان الدر�ض:  خماطر
• الهدف:  حتديد معايري �صمان ال�صالمة من خماطر الإبحار

قراءة معلومات يف لوحة

كتابة تعليمات ال�صالمة انطالقا من منوذج

• الأن�صطة:
♦  ميهد �ملكون)ة( مبا ير�ه منا�صبا للمو�صوع م�صتثمر� خرب�ت �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين وجتاربهم، �أو مذكر� مبو�صوع در�س �لكفايات �حلياتية و�ملهنية 

�ل�صابق »خماطر تهدد �لبحار«.

♦  يتدرج �ملكون)ة( بامل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت �إىل مالحظة �ل�صور �مل�صاحبة لن�صاط �أ�صمع، وحتديد مكوناتها وعالقتها مبو�صوع �حلو�ر.

♦  يكلفهم باإغالق �لكتب و�ل�صتماع �إىل قر�ءته �لنموذجية للحو�ر، ثم يوجه �إليهم بع�س �لأ�صئلة للتاأكد من قدرتهم على �لتقاط �ملعاين بال�صمع.

♦  يدعوهم �إىل فتح �لكتب، ثم يعيد قر�ءة تلك �لعبار�ت، وهم يتابعون معه.

♦  ي�صتدرجهم عن طريق �أ�صئلة متنوعة �إىل حتديد معايري �صمان  �ل�صالمة من خماطر �لإبحار بالن�صبة �إىل �لبحار و�لعامل يف جمال �ل�صيد �لبحري..

�ِن �لوقوِد(،  ِك �أَْو َخزَّ ♦  ينتقل بهم �إىل ن�صاط )�أقر�أ(، فينبههم �إىل �ل�صتماع �إليه وهو يقر�أ بتاأن ما ت�صمنته �للوحة )مُيَْنُع َمْنعًا  ُكلِّّيًا �لتَّْدِخنُي ُقْرَب �مْلَُحرِّ

بينما هم يتابعون معه يف �لكتاب.  

♦  يكلف بع�صهم بقر�ءة �لعبارة، �أو ترديدها بعد قر�ءته لها؛ ملتزما ب�صالمة �لتعبري، ومببادئ �لنطق �لف�صيح. 

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �لتدرب على �خلط، فيتدرج بهم �إىل كتابة تعليمات �ل�صالمة من خماطر �لإبحار.   
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♦  يتوقف �ملكون)ة( مع �أفر�د �جلماعة وقفة عاجلة ير�جع معهم خاللها ما مت �كت�صابه وترويجه من ر�صيد، و��صتثماره يف جمل وظيفية.

♦  ي�صاعدهم على ترتيب عنا�رش �جلملة �ملبعرثة بالك�صف عن كلمة �لبد�ية، و�جلملة هي: �أطلب �لنجدة من �ل�صفن بو��صطة �لر�ديو.

♦  ي�صتوقفهم ملالحظة كيفية حتويل �لفعل �إىل �لأمر، ثم يدعوهم �إىل ر�صد و�صعيات �ل�صخ�صيات �ملاثلة قرب �ل�صخ�س �لذي ي�صري �إليها، وهو يقر�أ 

َنْع(، و�ل�صمري �ملت�صل به، ثم يدربهم على ت�رشيف فعل �لأمر م�صتح�رش� �لإ�صارة  �لعبارة �ملحددة لكل و�صعية مركز� على �لفعل �ملوظف )�ِ�صْ

�مل�صاحبة و�لعبارة �ملت�صلة به )َمْنُتوجًا َجيِّد�ً(... 

♦  يقرتح �ملكون)ة( على �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �أن�صطة ت�صتهدف تقومي قدر�تهم على �لقر�ءة �ملعربة، وت�رشيف فعل يف �لأمر، وحتديد تعليمات 

�ل�صالمة �أو �جلودة، وكتابة عبارة �أو �أكرث.. 

كفايات حياتية ومهنية الوحدة ال�صاد�صة: تـح�صني مـمار�صة الـمهنة

• عنوان الدر�ض: خماطر احلريق
• الهدف:  تعرف م�صادر احلريق

لتعبري عن الإجراءات للوقاية من خماطر احلريق

• الأن�صطة:
و�صعية النطالق:

♦  ميهد �ملكون)ة( مبا مت ��صتخال�صه وترويجه يف �لدرو�س �ل�صابقة؛ م�صتثمر� خرب�ت �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين وجتاربهم.

♦  يدعوهم، بعد ذلك، �إىل مالحظة �ل�صور �ملقرتحة يف كتاب »�لقر�ئية من �أجل �لتاأهيل«، وحتديد ما تعرب عنه يف عالقة مبو�صوع �لدر�س. 

العمل يف جمموعات: 

♦  يق�صم �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل جمموعات، ويقرتح على كل جمموعة مناق�صة �أنو�ع درجات �حلريق، و�ملو�د �مل�صببة لها، ويركز 

معهم على كيفية حتقيق �ل�صالمة من �حلريق و�لأدو�ت �ل�رشورية لذلك �نطالقا مما هو مقرتح عليهم، ثم �تخاذ �لقر�ر �ملنا�صب. ويف �صياق ذلك 

�ل�صلبي،  ترك  �لإيجابي منها، و�حلث على  ت�صجيع  �لإيجابية و�ل�صلبية بهدف  �ل�صلوكات و�لت�رشفات  بع�س  �آر�ئهم يف  �لتعبري عن  �إىل  يدعوهم 

ويتكلف �ملكون)ة( يف �أثناء ذلك بقر�ءة �ملعطيات تبعا للن�صاط �ملحدد.

♦  يدعو �ملكون)ة( كل جمموعة، بعد �ن�رش�م �لوقت �ملحدد لإجناز �ملهمة، �إىل تقدمي نتائج عملها.

تقا�صم اأعمال املجموعات:

♦  يفتح �ملكون)ة( باب �ملناق�صة، ويتدخل للت�صويب و�لتو�صيح و�لتعليق كلما كان ذلك �رشوريا، متقيد� باأل يخرج �لنقا�س عن نطاق �ملو�صوع 

�مل�صتهدف.

ل�صمان  ��صتعمالها  �ملمكن  و�لأدو�ت  �نتهاجه  �لو�جب  �لإيجابي  �ل�صلوك  بخ�صو�س  قر�ر�ت حا�صمة  و�مل�صتفيدين لتخاذ  �مل�صتفيد�ت  مع  يتدرج    ♦

�ل�صالمة من �حلريق مبختلف �أنو�عه.

♦  يربط �ملكون)ة( ما مت ترويجه مبا جاء يف �صورة )�لنحل( �لكرمية حول قيمة �لعمل، ثم يدعوهم �إىل تدبر معنى �لآية �ملقرتحة.

♦  يطلب منهم �أن ين�صتو� جيد� �إىل �لآية �لتي �صوف يتلوها عليهم.

♦  يتلو �ملكون)ة( �لآية �لكرمية، ويدعو �مل�صتفيدين و�مل�صتفيد�ت �إىل �ل�صتماع �إليه، ثم يعيد ت�صميع �لآية، ويحمل جماعة �ل�صف على �لرتديد معه 

فرديا وجماعيا وفق قو�عد �لتالوة �ل�صحيحة.

♦  ي�صاعد �ملكون)ة( �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على حفظ �لآية عن طريق �لرتديد �لفردي و�جلماعي.

♦  ي�صتدرجهم �إىل ��صتخال�س مغزى �لآية �لكرمية ومناق�صته، فيطرح عليهم �أ�صئلة بهدف تكوين فكرة عن مو�صوعها �لعام، خا�صة فيما تعلق باأهمية 

�لعمل وقيمته..

♦  يركز �ملكون)ة( يف تقوميه على قدرة �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين على �حلفظ و��صتخال�س قيمة �لعمل. 
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• عنوان الدر�ض: امل�صافات بني املدن
• الهدف: التدرب على حتديد امل�صافات بني املدن

• الأن�صطة:
♦  ينطلق �ملكون)ة( يف هذ� �لدر�س من و�صعية - م�صكل حيث يدعو �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل ذكر �مل�صافة �لفا�صلة بني �ملدينة �لتي يوجدون فيها �أو 

مدينة قريبة منهم وبني مدينة �أخرى يختارونها. كما ميكنه �أن ينطلق من مالحظة �ل�صورة �لتي ت�صري �إىل �لطريق، في�صتف�رشهم عن �مل�صافة �لفا�صلة 

يف �جتاه معني يختاره.

♦  يعر�س عليهم �لوثيقة �ملحددة لبع�س �ملدن �ملغربية، وللم�صافات �لفا�صلة بينها، ويربز لهم كيفية �صبط �مل�صافة م�صتعينا مب�صطرتني لتعيني نقطة �للتقاء 

بني �ملدينتني �ملقرتحتني.

♦  ي�صتمر يف هذ� �لتمرين حتى يتاأكد من حتقق �لهدف.

♦  يعر�س عليهم �مل�صاألة �لو�ردة يف نهاية �لدر�س لقيا�س �ملدة �لتي �صت�صتغرقها �ل�صيارة يف قطع �مل�صافة بني وجدة و�لد�ر �لبي�صاء، ويتخذ هذ� �لتمرين 

مطية للتذكري بح�صاب �لفارق �لزمني �ملدرو�س يف �لعتبة �لأوىل.

يقرتح عليهم متارين م�صابهة بهدف تر�صيخ �ملهارة، و�لتاأكد من حتقق �لهدف.

تقومي اإجمايل للموارد عند نهاية الوحدة/العتبة 

�أو عبارة  �مل�صتفيد)ة( من قر�ءة �جلملة �ل�صتفهامية  ير�عي �ملكون)ة( يف تقوميه مدى متكن  القراءة:  تقومي 

�جلو�ب �لتي يعينه لها، وي�صرتط يف حالة تعذر متييز �لعبار�ت �أن يعمد �ملكون)ة( �إىل كتابتها بخط و��صح 

على �ل�صبورة.

تقومي الكتابة: يركز �ملكون)ة( يف تقوميه على مدى متكن �مل�صتفيد)ة( من ر�صم �لكلمة �أو �جلملة )�لنموذج( 

يف �حليز �ملخ�ص�س لها، ومدى �لتز�مه بالف�صاء �لكتابي، و�حرت�م عدد �لأ�صطر، وقابلية قر�ءة ما كتب، 

ف�صال عن �ل�صرت�صال و�لت�صل�صل، و�ل�صالمة من �لأخطاء.. وميكن للمكون)ة( �أن يطالب مبلء �لفر�غ يف 

�لو�صل مبا ينا�صب لكنه يف هذه �حلالة يعترب �لإجناز يف حدود �لإتقان. 

تقومي اللغة: ير�عي �ملكون)ة( مدى قدرة �مل�صتفيد)ة( على ت�رشيف �لفعل )تعاون( يف �مل�صارع وفق �ل�صمائر 

�ملقرتحة.

تقومي الكفايات 

القرائية

يوجه �ملكون)ة( �نتباه �مل�صتفيد)ة( �إىل مالحظة كل �صورة من �ل�صور �ملعرو�صة تن�صيطا لذ�كرته، و�لتعبري عن مظاهر �لتلوث 

�لبارزة من خاللها، و�لأ�صباب �ملوؤدية �إليها. ثم يقوم بالإجر�ء نف�صه عند عر�س �ل�صور �ملو�لية للتقومي �ل�صابق ق�صد حتديد �ل�صلوك 

�ملحافظ على �لبيئة، و�أ�صاليب �لوقاية �ل�صحية، و�أنو�ع �ملخاطر �ل�صحية �لناجمة عن بع�س �لأعمال �أو �لت�رشفات تبعا ملا تعر�صه 

�لن�صاط  تو�صيح  �إىل  �ملكون)ة( هنا  ي�صببه. ويعمد  مبا  �لبحار، وو�صل درجة �حلريق  �أدو�ت  �أد�ة من  �ل�صور، وكذ� و�صف 

�ملطلوب، ويبادر �إىل قر�ءة �لعبارة �ملت�صلة به.

ير�عي �ملكون)ة( مدى قدرة �مل�صتفيد)ة( على �إجناز �ملطلوب وفق �ملو��صفات �ملحددة، وعلى �لتعبري عنه، و�إظهار �ل�صتفادة 

من خربته، �أو مما مت ترويجه يف �لق�صم.

تقومي الكفايات 

احلياتية 

واملهارية

�لذين عربو� عن عدم حفظهم لالآية، فيعني منهم من ي�صتظهرها مركز� على �صالمة  يبد�أ �ملكون)ة( بامل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين 

�لنطق، وح�صن �لأد�ء، و�ل�صرت�صال وعدم �لتعرث. وير�عي يف تقوميه مدى قدرة كل منهم على حفظ �آيات من �لقر�آن �لكرمي، 

و��صتظهارها عن ظهر قلب.

تقومي القيم 

والف�صائل

ير�عي �ملكون)ة( يف تقوميه مدى قدرة �مل�صتفيد)ة( على متييز �لأ�صكال �لهند�صية، و�لتمكن من ح�صاب حميط كل من �ملربع 

و�مل�صتطيل و�ملثلث، ف�صال عن حتديد �مل�صاحة. و�إذ� تعذر �لأمر على �مل�صتفيد)ة(، فيمكن للمكون)ة( �أن ي�صاعده على �إجناز 

�ملهمة ب�صكل متدرج.

ير�عي �ملكون)ة( يف تقوميه مدى قدرة �مل�صتفيد)ة( على حتديد �لن�صبة �ملئوية لل�رشيك من �لفائ�س �لناجت عن بيع �ل�صمك، ومدى 

تقومي احل�صاب
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تقومي اإجمايل للكفاية عند نهاية الوحدة/العتبة

ًا، ومن خالل �ل�صور، ما ياأتي\ك
ّ
يف جمال �ل�صيد �لبحري، و�ملطلوب حتديد �صفهي

ِة
َ
َة َو�َصاَلمَة ُكِل َو�ِحٍد ِمْن �أَْفر�ِد �لأُ�رْش حَّ

ُد �صِ َخَطر�ِن ِمَن �مْلَخاِطِر �لَّتِي ُتَهدِّ

َن �َصالَمَتُه
َ
م  َي�صْ

ْ
ْن َيتَِّخَذَها ُكِل َو�ِحٍد َكي

اَطاِت �لَّتِي َيِجُب �أَ
َ
اطاِن ِمَن �لْحتِي

َ
�ِْحتِي

�صياق و�صعية 

التقومي

-  �صورة ل�صيادين على منت �ملركب يف بحر هائج؛

-  �صورة لعامالت يف معمل ت�صبري �ل�صمك؛

-  �صورة لبائع �صمك متجول؛

-  منوذج لتعليمات �ل�صالمة مطلوب قر�ءتها؛

-  منوذج طلب �نخر�ط تتخلله فر�غات يجب �أن متالأ؛

-  �أ�صكال هند�صية.

الدعائم

-  يعرب �صفهيا عن �ملخاطر �لتي تهدد �لعاملني بقطاع �ل�صيد و�صبل �لوقاية منها.

-  يقر�أ تعليمة من تعليمات �ل�صالمة.

-  يكتب طلب �نخر�ط عن طريق ملء �لفر�غ.

-  يح�صب طول كل �صكل من �لأ�صكال �لهند�صية وم�صاحته، ثم يح�صب ن�صيب كل �رشيك �نطالقا من �لن�صبة �ملئوية.

التعليمات 

يقر�أ �ملكون)ة( �لعبار�ت �ملعربة عن �لو�صعية قر�ءة متاأنية، ويدعو �مل�صتفيد�ت و�مل�صتفيدين �إىل مالحظة �ل�صور �مل�صاحبة لها، 

و�ل�صتماع �إليه جيد�، ثم يكلفهم باإجناز �ملهام وفق �لتعليمات �ملحددة، متدرجا بهم من �ملهمة �لأوىل �إىل �لثانية وهكذ�.  طريقة الإجناز

ير�عي �ملكون)ة( يف هذ� �لتقومي مدى متكن �مل�صتفيد)ة( من ��صتثمار مكت�صباته، ومن �إدماج مو�رده وتعبئتها حلل �لو�صعية - 

�مل�صكل، وحتليلها. )�نظر �صبكة ت�صحيح �لو�صعية - �مل�صكل يف دليل �لتقومي(.
معايري الت�صحيح

ملحوظة: يتم التقومي فرديا، وميكن اأن يتم يف جمموعات، اأو من خالل ت�ضخي�ص اأدوار.. 

املعاجلة: )الدعم(: 

نفيذ خطة عالجية مل�صاعدة امل�صتفيدين

وامل�صتفيدات املتعرثين 
اختيار ا�صرتاتيجية الدعم املنا�صبة

ت�صخي�ض الأخطاء، وتعرف ال�صعوبات 

التي يواجهها امل�صتفيدون وامل�صتفيدات

-  فردي 

-  جمموعات �صغرى

-  عن طريق �مل�صاحبة.

-  �لعالج وفق �لتغذية �لر�جعة.

-  �لعالج باأعمال �إ�صافية.

-  �لعالج باعتماد ��صرت�تيجيات تعلم جديدة.

-  �لعالج بالتعاون مع عنا�رش خارجية.

-  �لك�صف عن �لأخطاء.

-  و�صف �لأخطاء وت�صنيفها.

-  �لبحث عن �مل�صادر �مل�صببة لها.

-  معاجلة �ملو�رد �ملجز�أة من �أجل �إر�صائها )عرب 

متارين(.

-  �لرتكيز على عملية دمج �ملو�رد عرب و�صعية 

متكافئة.

�صبطه للعملية �حل�صابية �خلا�صة بذلك، من جهة، وح�صاب �لن�صيب �ملخ�ص�س للم�صتفيد)ة( و�ملحدد يف �لربع. وميكن يف حال 

�لتعذر �أن يذكر �ملكون)ة( بعملية �حت�صاب �لن�صب �ملئوية و�لك�صور..
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