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�&�)�:  


�� ������� ا���������
 �ا�#�"� ا�������، ����  ���� ���ارك ا�����ات/����� ا���� �� ��� ا������ت ا�

ا������ ��89ا ��  ��  ��7�*26�6، ��45 23 *�1+� و)/�دي )�اآ�+� *�% ( )�#�ل إ�%  ��ى ا��������

و)E�A ا(����D  أ��BA ا������ وا����� ��A@ ��9? و�3�ل، ��� �<دي )�ر�=�� إ�% ��م ا(ه���م����ة �

و�I أو�% BI�ع ا������ وا������ اه����� آ���ا ����Hع ا���� 23  .ا���ر
2 ا�/A@ و ا�+�رو������2 إ�% 

��م ��% أرض ا��اKO �� ?Iل و�I )=�� ��% ا(ه� .�M��N اK"L*�ت ا��2 ���3+� ا�����J1 ا�������

 – 1998آ��ب ��2�9 23 ا���� ا�����ي أ��)  ������ ا���� ا�����ي 
�1  :��ة �A�ر�? �Qآ� �1+�

1999 ،  X�����"��(ر�� ا�دا�و43 ا��6 Zج ا�����6 ا�����21 23 ا���ر��إد� " ������  ��� E�\�]ي اQا�

Iا�=�دة ر X����� ر�م ا�����ي 23 إ^�J1�1  �8 )���6 ا�
 Q1� M��ا���� ��J1� ?� ون����2000  ، 

 X�����"2�/129 وا��bا���� ا����ا/c��Bوا� ����B^��1 ��ور ا��ت وا�6�^1��5ة ا�6�2 �/��ي )� " ا(��9Qا�

 Dإ��ادDQ�/1(و  ،Mع أ��A� ر�23 إ^  

9+�د ا��زارة إ�% د�� ، )UNICEF (، ا�Qي )� إ��ادD ����ون �? ���J1 ا�������M ا����@هQا و���% 

 fBNر�? ا���A� �*ر )/��@ أ�23 إ^ g29 وذا��bا���� ا����ا ��7"Oل ا���� ا�����ي و�23 �=

2��=��
 - �#�ر�� ا����ار وا(�B6�ع ا��را
2"ا���1رج )#E ��1ان  5و����4 ا��� �����Aوع ر�I  ،ا(

lutte contre le redoublement et le décrochage ."Lرة إ�% و)=�ر ا�ا ا����@ ا[Qأن إ��اد ه %�� ����


��=��M��N� 2 هDQ ا��=�رب ا�����6 �? ا�QO ���� ا(����ر ا����=�ات ا��اردة 23 ا��fBN ا)

   . ��5% أرض ا��ا�9l� ?Iاءات ا���)�� �B����Aوع  واLر
�ء ا�/��2

ا��L�م   :وا��/���A �� 23 )���� ا���ر
�� )�=�% �� هQا ا����@ �� هQا ا��n3 ،4�B1ن ا�ه�اف ا����O�ة

، ا��#�� 23 ا��BNات ا��1+=�� ��1�ء أ��BA ا����، ����/�ه�� ا����J1 ا���)��B ��/+�م ا���� ا�����ي

  ���� �/��5ة ا��������ا�/���BA�� 2 ا�1�ءا�


��� و����ن هQا ا����@ �� �
  :  89أ�� أ

. وا��1+=�� ا�1�*�� ا����J1 وا��<
��)�� ��ا���@ ا�ول ا�Qي ���1� �� o( %��  �KO^�� هQا  ا�=8ء-

f61ا� �� ����=� ��p( �Iا�������، : و ���J1���  ت ا����ى�*K"Lا M��N� 23 أه��� ا���� ا�����ي


�� وا��6�B1�ت ��q ا��=�رب ا��2 ��3+� ا�B6�ع 23 هQا ا��=�ل، )#��� ا��/�ه���
وأ��Oا   ا����J1 ا�

�BAء أ��ات ا��1+=�� ��1�BNا���� ا�.  
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و��B� ��p��I �� آ@ . =8ء ا����2 و����ن �� �B�I�ت ���ذ��9، ���� ����رس أن ������ �+�ا�-

   )ا��\� ا������، ا��\� ا�/����� وا�����H�ت(����ى درا
2 و�� آ@ ��دة �� ا���اد ا��Kث 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا/ول ا�-,ء

  ا23"ر ا�)"م
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��"�  ا23"ر ا��45
  

���J1ا�� E��9  M��N� 23 ا������� �
ا������� �� ا���� ا�����ي أ*� ا��آ�85 ا��#�ر�� �����

�\�� ا�1+�ض ���دود�� ا�J1�م ا�����ي �� KOل ا���@ ��% ا��q�� �� ?3 ا��<[�ات ، اK"L*�ت

و�� ��� )=���ت اه���م ا�B6�ع ��=�ل ا���� ا�����ي ��% . آ�<[� ا(*�/�ظ ����Q��K و�<[� ا�1=�ح

  : ���ت ���� 23 ا)N�ذ ا��6ارات، �Qآ����


2 و�� ���أي )���� ا�� 1985إ"Kح  •�
��رس و)���� ا�Qي )� ا�#��w �3  �� ا������ ا�

  و��% هQا ا�
�س )� )�21 ���ا�9�b� ا���� وا�����6 23 هQا اK"Lح،. ا�1=�ح

ا�Qي رآ8 ��% ��ة ا�Qي )� ا������ �1  23 ا�����ق ا��^21 ������� وا������ و 1998إ"Kح  •

ا��3? �� ���� ا����رس، ا��3? �� ���� ا�1=�ح، ا��y��6 �� (د����ت �� ��1+� �� ه� آ�2 

2
ا���ا�X وا��1�هX ا��را
��، )��د ا���c (و�1+� �� ه� ���2 ) ���� ا����ب ا��را

،��
��  �� 9+� أ�Oى، n3ن ا�����ق ا��^21 ������� وا������ �I *�د �=����. .....)ا���ر

ا���ا"/�ت ا��2 ��1\2 أن )��@ ا�����J1 ا�������، آ1�=�� 4��Z، ��% )#6�6+� ��1 ��ا^� 

وE�( �I أ�9أة هDQ ا���ا"/�ت ��% [�@ آ/���ت 23 ا����ب ا���q وا��2 )� )�17/+� إ�% . ا�\�

ا��6���3  ا��/���ت ا(
��ا)�=��، ا��/���ت ا���ا"���، ا��/���ت ا��1+=��، ا��/���ت: �O�� أ"1�ف

و��� ذا�E�( g )���9 آ@ ��ع �� هDQ ا���اع ا�Z�N �� ا��/���ت إ�% . وا��/���ت ا�����9���1

آ�� أن ا��/���ت . �=���� �� ا��/���ت �+6�6#( 2\�1� �Oz 23 آ@ 
�g �� ا�
Kك ا��������

���� �"�O ى�Oة ����اد وأ���� �H����� ت���إ�% آ/ �أ�9أ)+ E�( g�
 @�� �"�Nاد ا��

و����� ا���� ��HL��3 إ�% �����2 ا���ر�Z وا�����z ���6  .ا��را
�� و���M��N�� �J1 ا�������ت

 .�� ا}���ت ا��2 ��و�+� ����7% )#4�6 هDQ ا���"/�ت ���O �1=2 ا�����J1 ا�������

=� أن �� KOل هDQ ا��6اءة ا������ وا����q��� �B اK"L*�ت ا��2 ���3+� ا�����J1 ا�������، �

)���� : ا����
�ت ا������� ا��+�=+� 2� �M��N هDQ اK"L*�ت آ��E )�وم )#4�6 ا��1�X5 ا������

ا���=�Kت ���1��� �|^/�ل ا���Q ��\�ا 
� ا����رس، ا��y��6 �� ا(�B6�ع ا��را
2 وا��3? �� ���� 

   .ا�1=�ح
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b�3 ،(ت�ا��= DQ23 ه y61� �6� ا������� �
� أن ا��زارة ا
�B��E أن )�� 46#�X5 إ( أن واI? ا����ر

، n3ن اL*7��5�ت ا��
��� )��� ��% أن ��c ا(�B6�ع ا��را
2 )% 95( إ�=���� ��% ����ى ا����رس 

ا���N�ت ا������� ا��Q��K��� ���6  آ�� أن . )23 ا��Lادي   % 2312 ا(���ا25،    6%(����� )�%6 

   :�� *�w)#��ج إ�% )=��� أآ�� 


�� ��������� ا��#�� •�
��ت و����� ا��/���ت ا���"�دة ا��2 ��1\2 أن )�Nم ا�#��9�ت ا�

  و)=��+� I�در�� ��% ا(��=�م 23 ا��#�f ا(��9��2 وا(7�I�دي،

^�ق وأ
���c ا���ر�Z ا��2 ��1\2 أن )2�1 روح ا����درة وا������ ا�Qا)2 واا���@ ا�=���2  •

  وا��6رة ��% ا���ا"@ ا�/��ل آ�� 

• ����Z��65 )�7ن آ�ا�ا��2  � ا���ر�Kد�� و��و*�6ق ا������،��1\2 أن )�� 23 ��وف � �     

���X5 ا��#�7@، ا��2 ��1\2 )#��1+� *�% ����� ا�������ن �� ا��#�� 23 ا��/���ت ا����+��3 23  •

 ���� ،��
2 أن ا��را
�ت ا��و��� وا��^��A( ��1 إ�% أن ���� ا��#�� 3 ا���ا�X وا��1�هX ا��را

�/��H ب��وا�# ����6اءة وا�����ا������6 � ��
�
  . ا��/���ت ا�

و��1رج ا��fBN ا(
��=��2 23 ا��=+�دات ا��� 2� BI ��3�ع ا������ وا������ ����+� �� أ9@ )/�دي 

و����� . ا����7�ت ا��2 )#�ل دون ���غ ا�ه�اف ا������ ا��2 )��% إ�% )#6�6+� ا�����J1 ا�������

+�ف إ�% )y��6 ���� ا(�B6�ع �� ��� ا��A�ر�? ا�����=� 23 ا��fBN ا(
��=��2 ا�Qي � 5ا���Aوع 

ا��را
2 وا��3? �� ���� ا�1=�ح وذا�KO �� gل إ�9اءات، �Qآ� �1+� إ��اد �����X ����� و)/���  وا�Qي 

 23 @O��@ا ا����Qإ��اد ه Dر�إ^.  

                                             

  :5ا	���وع . 1

  :ا�ه�اف.أ

  :ا��3? �� ���� ا����رس و���� ا�1=�ح، *�w أن •


����� �� ا
����ل 
�1ات ا������ ا(���ا25 دون )��ار 23 أ43  ��2009/2010 �3ج % 90 •

2014/2015  


����� �� ا
����ل 
�1ات ا��را
� �������ي ا��Lادي دون  ��2009/2010 �3ج  % 80 •

 2017/2018)��ار 23 أ43 

  :ا	��ا��� وا�	��ت ا	�����ة.ب
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•  �I�B� د������1ات ا����رس �
ا����? ا�/�دي ���Q��K ��ء �� ا���1 ا�و�% ا(���ا��5 و^��� 

  )1ا���43 (�����? 


�KO �� 2ل ا
����ل ا���8 ا�
���(ا���� �/��5ة ا��Q��K ا��������  •>� 2
2 د�� ��ر


���ت أ
����� �������� ا��Lادي 4، 2
���ت أ
����� �������� ا(���ا5 3 :����رس ، ��J1(

  )���B ��اآ8 ا7�L�ت وا��
�^�، دورات )�ر���� ����� و)oه�@ ا��KO Q��Kل ا��B@ ا�����1

� –ج 	��  :"!� ت ا��


4�B11 23 )#���1� �� ا��6��� ا������ 23 ���ا�9�b� اLد��ج وه� آ������8  ،2��1��� ����Aوع - : ���1���

ا(���ا25 وو�J1� 43ر ���ا�9�b� اLد��ج، I�� �1+�ج آ@ ����ى �� ا�������ت ا��E إ�% أر�?  �������


�� أ
���? ����� ا���ارد وا�
��ع ا����?  �+1� E77O ،?���
��ا*@، )���ن آ@ ��*�� �� ������ أ


��ع ا����� �63 أ�� ا). ا����H�ت ا����اآ�����(�����ن ��% د�X )�g ا���ارد 23 و��H�ت ����A دا�� �

 cا���آ� c�B�( زات�=�n�  م ا����������I ى�� y�NA( %ي �+�ف إ�Q���6 ا�����21 ا���� y7O

وا�����M وا���X ��� ا���ارد ا��2 )� )���+� وذا�g 23 إ^�ر و���H إ[����� )Z/1� 2��1 ��3 ا����H�ت 

�� )�����6 ������3 �? ا����H�ت و�H(ا����اآ�����، ��+1� ���N/� �1+� 23 ا��#����ت وا����B�ت 

)+�ف أ��BA ا�
��ع ا����� ���
�س إ�% )f�BN و)�I ���� fBN� Q�/1رة ا�������� ��% ). ا����اآ�����

د�X ا���ارد ا����H�� E��] 2� ������ KOل ا�
���? ا��E، ���� أن ا���رس ���n��  أن ����X ا���ارد 

  .ا����B�( 2+� ا�����H ا�������6

  

  

  

  

  

  

� أن ���oر�� ا���رس 
���ن أآ�� 
+��� إذا �� )��� ���J ا�������� �� ا��#�� 23 ا���ارد Hا��ا ��

��
د�X  ع ا����� ��% )���� ا�������� ��KOل ا�
���? ا��E و
��آ8 23 أ��BA ا���� KOل ا�

� �9ا أ. ا���ارد ��ل ا([�\�ل ��% ا���ارد 23 *� ذا)+�Hا��ا �� c�"ن أ���
�p� أن �+�� ا���رس 

�� أ��p#( @9 ��9 . 23 ا�
����� ا����? وا����� إذا �� ��#�� أc�b ا��Q��K 23 ا���ارد ا����+��3

 2أ�9&ع  1أ�9&ع  8أ�9&ع  7أ�9&ع  6أ�9&ع  5أ�9&ع  4أ�9&ع  3أ�9&ع 

6�رة : 88-"ل  ا6�7"ل ا����وع  ��د

5�ت Aو ��&ارد �	ا U��+M د E5�+ا	�%
 إJ$�	05 دا	0
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 E�ا� ?���

���2 ا���X، (�� �� ا���@ ��% �9@ ا��Q��K ��#���� 23 ا���ارد ا����+��3 23 ا��

gا�Q� �77Nا��. ���� ���H�� ا���ارد @�A(وع و�Aوع  �11 23 آ@ �� ا���Aف  5وا��K�Oا ?� ،

  2b ����� ا���ارد و)���J1( E�I أ��BA ا����

� ه� ا�oAن أ��BA ا���� ��% ا���ارد و��Z ��% ا��/���ت آ�23 8 ، ���� أن ��آ �11��1��� ����Aوع -
��+1� ����J1 ��@ ��دة ا���ارد ا�1+���5 ا������3 ��6�  DQ+� ����Z�( ا���BA أن .  �8��1��� ����Aوع 


، ��2 �������6 ا��27�NA ا�Qي ���� ��ى *�7ل )���ات 23 هDQ ا���ارد ا�1+�����5  وهQا �� ���% درا
� ذا�g. ���+�ف ��� ذا�g ا�������� 23 ا���ارد ا���*����H��� )��� ق��1
  : و

: 23 ا�����H�ت 
���ن ه�23 ا���*�� ا�و�% �� ا���1 ا��ا���  �H��8ع ا���� ���1��� ����Aوع -
�6�ر��، آ����، )�)�c (إ��اد و)��J1 أ��BA ����� )��� ا�������� 23 و���H دا�� �� )���� ��ارده� 

  . 8و
���ن هQا ا���� KOل ا�
��ع ) و)�16�ت ا�=�? وا��Bح وا��pب  999999إ�%  0ا���اد �� 

)y�NA ��ى )#�� ا�������� 23 : ا�������2 ��% ا��H�� ���#(11  @�Aع ا���� ���1��� ����Aوع -
ا��Bح وا��pب، �#�� أن ه��Q ا���رد�� �+����5 23 هDQ ا���*�� و ������6 ��3� ��1+�� و����p آ@ 

. و����p ا��Bح ��ردا ��*��� إH��3� وه� ا�=�?. وا*� �1+�� ��ارد ��*��� وه2 آ���� و�Iاءة ا���اد
هDQ ا���ارد ا�1+���5، ��� ا��=�ء إ�% )y�NA ��ى ا��#�� 23 ���1� ����� أن ا��Q��K �����ون 23 

  .ا���ارد ا���*��� 23 إ^�ر �� ���% �������6 ا�����21

. ه� أن د�� ا���ارد ا���*��� ��� 23 إ^�ر د�� ا���ارد ا�1+���5 �11� ��1\2 ا
��1��  9��1��� ����Aوع 
�#�� أ�   ،)ا�
��ع ا���دس أو ا�
��ع ا����?(��O و)=�ر اL[�رة إ�% أن هQا ا���� ��� 23 ا�
��ع ا�

  .   �4�B1 �� ا���ارد ا�1+���5

     

  

  

  

  

� أن ���oر�� ا���رس 
���ن أآ�� 
+��� إذا �� )��� ���J ا�������� �� ا��#�� 23 ا���اردHا��ا �� 

ا���دس أو ا����? ��% ا���ارد  عKOل ا�
���? ا��E و
��آ8 23 أ��BA ا���� KOل ا�
��ا���*���، 

و)�A@ ا���ارد ا���*��� ����H� ����� 23 آ@ ��  .ا�1+���5 ��ل ا([�\�ل ��% ا���ارد ا���*���

  ، �? اK�Oف 2b ����� ا���ارد و)���J1( E�I أ��BA ا���� 5ا���Aوع 


��آ8 أ��BA ا���� ��% ��ارد ���K�� 2��1( ��3ث ������5��1��� ����Aوع - ، Xا����� ��
�
ت أ

ا�#��ب 23 (وا��1�هX ا��را
�� 23 ا������ ا(���ا25 وا��Lادي وه2 ا��6اءة وا������ وا�����H�ت 

 2أ�9&ع  1أ�9&ع  8أ�9&ع  7أ�9&ع  6أ�9&ع  5أ�9&ع  4أ�9&ع  3أ�9&ع 

6�رة : 8 8-"ل  ا6�7"ل ا����وع ��د

5�ت Aو ��&ارد �	ا U��+M د E5�+ا	�%
 إJ$�	05 دا	0

د�� : 811-"ل  ا6�7"ل ا����وع 

ا	�&ارد ا	#'�05V و�CB E	'� ا	�&ارد 
05+N��	ا 
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��، �#��9+� ا������ 23 آ@ ا���اد ا��را
�� وا��2 ��و�+� �� ����� �� ��H�����ره�، ��ارد �) ا(���ا25

�Kث 
���ت أ
����� 23 ا���g ا(���ا25 وO �I. ا�������/�����ة  و��اآ�� ا������ ا�������� E77


���ت 23 ا���g ا��Lادي �� أ9@ إ�=�ز و)1/�� أ��BA ا���� ����J1 ����ارد ا������1 ���=�(ت 4و

 .ا��Kث وا��2 )� )�ر��+� KOل ا�
��ع

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  :-!�رب +* "!�ل ا	�)' ا	���&ي– 3

  :ب ا�2�3�3ا	�1آ�� �/�. ا	�!�ر- 1.3


��6�n3 ،ن ا�����J1 ا������� اه��E ��=�ل ا���� �J�� 23 اK"L*�ت  gإ�% ذا� �1I�B( 4 أن�
آ�� 
���J1ا�� DQه �ل ( ا�#�7. ا��2 ���3+�ا��� @��
  :و�I أ�3ز هQا ا(ه���م ��ة ��ا�Q� ،Xآ� �1+� ��% 

و���A@  ، 1999 – ��1998 ا�����ي 
�1 أ��)  ������ ا�� : ا	���&ي آ��ب "��4* +* ا	�)'  -أ       

 f�BN�� ات ا��1+=�� ا����ى�BN*�د ا� �آ� ، � �B�(ه�� ا����م ا���� وأ��ا�  وآ@ ا��/�+/� ���#( %��

  و)Q�/1 أ��BA ا����

ا[�\�E ���  ������  :"إد"�ج ا	�9&>' ا	�<&>=* +* ا	��ر>; و+: ا	��9ر�2 ا�دا-�2"���6"5 -ب       


�1  8ا�����ي 23 إ^�ر �����X ا�=�دة ر�I  )���6 ا�J1�م Q1� M��ا���� ��J1� ?� ون�ا���� . ���2000

�Iو Xه�و)#��@ ا��1 Zر�� ا�ه�اف 23 ا���ر��6� %�� X��ا ا����Q27  ه�NA( ���6�� وع�Aا ا��Q4 ه�Bا�

��%&1�ت درا�05[���2  0WC-	 0: وه�#�5( هFا و6. ا	�#0 ا	-�	-0 وا	�#0 ا	,���0 وا	�#0 ا	-�(� �� �

 2أ�9&ع  1أ�9&ع  8أ�9&ع  7أ�9&ع  6أ�9&ع  5أ�9&ع  4أ�9&ع  3أ�9&ع 

6�رة : 88-"ل  ا6�7"ل ا����وع  ��د

5�ت ا	�Aو ��&ارد �	ا U��+M د E5�+%
 إJ$�	05 دا	0

د�� : 811-"ل  ا6�7"ل ا����وع 

ا	�&ارد ا	#'�05V و�CB E	'� ا	�&ارد 
�&ر01 :� )'�5� ��� ،05+N��	ا

 8ا	���وع 

ارد ا	��N+05 ا	��ر�0 &ا	�:  85-"ل ا6�7"ل ا����وع 

)ا	�3اءة وا	$%�;0 وا	�5A�1�ت(�/ت ا	-Cث أ�9&�5� �� ا	��  
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�ون �P ا	�#"�0 ا	�و	05 	+4)&	0 %; U��� أر;P أآ�د5�1�ت،5N] ا�%)�د �E ا	%$&E1 �� ) ا	5&5�2*(ا	2�9�

	����ا�V وآFا أ�� ا	%&57^ وا	��ا096 ا	%�;&01   أ�� ا	%)%5[ 7(� ا	%3&�1 ا	%�,5@� و ا	%$&�#1 %;/�;

�+M أن . ا	%�;&ي و ا	%,54_ �ا��� آ�2&ا ��4	E1&$%; E59 ا	��ر�E5 �د��ج هLF ه�/ء و�I9#1 ا	%:آ5

����� �� ا	���ل ا	���a E	5�ت ا	 05	b3�ر;0 آ�	. ا�	%�	$( ا�	ا M+� E1&$%	ور ا�?� c2�آ �  :و6

 E��ة �%$&ن ��اد ��+M إ E52&$�	ا O1ر��+M : ;�	#�09 	+%3&�1 ا	%�,�%1 �@5 � �ا���ر ا	��7

 U��2�9	 �"#	�; Q5@,%	ول ا�7 )$J 0#� *@2 را�05 أو��%0 (درا�� B�ص ;�	�#0 ا	

�'Jات )أ�J����5 ا�9J ،0;&7$�ت �@?f5 ا��e+0 ا	�)%&0N، �:و1( �� O5%آ ،�Vروا ،

�V�'#	ا �'+$J �� �Vوا�	و;#�ء ا �V+�وا	93+� 	ا O1��%	ا.  

 E�g%%$&1#� و�	%3&�1 ا	ة ا���اد ��+M إ E52&$�	ا O1ر�ا��� : ;�	#�09 	+%3&�1 ا	%$&�%1 ،�#1 �

�2&ذج اB%9�ر ا	%?$�، �2&ذج اB%9�ر ا	���ل، �2&ذج اB%9�ر (ا	��7CW O�N 05ث �2�ذج 

�+M ا�6( (، اB%9�رات ا	%?�; i3	 �"#	��h ا	��705 ا	�?�دة )ا�4B�ء ا	�#%"�0 0+e0 أ�أر;

05  .، و 035W	f5?@%+ ا	Fا�� وا	%01FI ا	�ا70);�	#�09 	$( ه�ف �E أه�اف ا��� ا	��7

)��� �f6 ا��6ة 23 هQا ا���Aوع 6�� D�A� 23�f��( �����6( �3 ��� ا�����6 و�9دة ا���N�ت ا������� آ�� 

 23 f63 Zو�� Zدورا 23 ا���ر� c��� ي ���� أنQره� *�ل ا�����6 ا��J1� ���\( �� ا������� ���(

ا����د �6�ر�� ا���#7� ا�Qا)2 آ�� ���1+� �� ا��L�م ���16�ت �1�ء أدوات د�6�I 23 ا��y�NA و. اL[+�د

  وا������ ا�Qا)2 ��1 ا������

ا��6�ءات ��� �3ق )��? ا���Aوع 23 ا�آ�د����ت (ا����7�ت ا��2 ا���EH هQا ا���Aوع ه2 آ�����2 

  : ا�ر�?

 16ا������ ��c�B : ��د ��I@ �9ا �� ا���ر
�� ا
�/�د �� ا������ وذا��J� gا ���ة أ
��ب، �Qآ� �1+�

 ����)��
، )�16�ت إ��اد ا�دوات ���6ة [��� �� ��c�B ا��#�� �3+� )�� ا���J1( c�7+� ���1��� ����ر

 b���� ((، ^�? وا
�1��خ ��ة ا�����6 ا��27�NA وا�����21 )هQا [2ء �� ��� ����3ا(ا����? وا���اآ�� 

�رك آ@ ا������� أن هDQ أوI�ت إ�=�ز هDQ ا���BA، �� �(، )���ن ذا�g ����3ا 23 ا��<
��ت ا��������

   ). ا���� �BA�E [��� إH��3� وإ��� ���� إدO��+� 23 إ^�ر أ
���? ا����

ا  *(���4	�G�Aة ا	F�9=�ت وا	E�=F�9 ��ور ا	�D	/2 /ا	�)' ا	/��اB&4* وا	=A@*"���6"5 -ج       

H	�D	وا" :DQ�/1(و Dإ��اد �( Mع أ��A� ر�وع، )� إ�. 23 إ^�Aا ا��Qر ه�اد ����� �� ا�دوات23 إ^� :  
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���1��� ���=�ل ا����23، )���ن ا���ة �� . ��ة ��y�NA ا������ت ا������3 وا�=�ا�c ا�1/��� وا(��9����

روا85 ا���1 ا���د
� ا���ا25، ا���1 ا�و�% إ��ادي، ا���1 ا������ إ��ادي، ا���1 ا������ إ��ادي، �B�I�ت 

�B��I آ�ا[M ا�B� ، f61�B� : �I��c ��% ر"� ا�����ات)���� �<^�ات و�<^�ي دور ا�B���� وا

أ�� . إ�9اء ا
�A�رة �? ا���رس، �B��I إ�9اء �6���� �? ا�6�^��1 وا�6�^1�ت، �B��I ��ا��I ا�/�وض

ا��1�ذج ا���B�1، ا�\���� و
��ك ا������ة، : ���1��� ���=�ل ا�1/�2 ا(��9��2، �63 )� إ��اد �B�I�ت *�ل

 ��9����
�
���
  ).ا�=�1ر(ا��1ع ا(��9��2 

��ة ا���� ا����ا29�b وا�1/�2 ا(��9��2، )���ن ��ة ا���� ا����ا29�b �� ا��B�I�ت )���4 ����#�ور 

أ��BA ا���ا��9، ا���@ 23 �=����ت، ا���� ����Iان، ا���� ��ا
�B أ[N�ص �7�در، ا���� : ا������

f5�
أ��BA ا��/�� : ��ة ا���� ا�1/�2 ا(��9��B� �� 2�I�ت و)���ن. �����@ ا�/�دي، ا���� ��
��Nام ا��

وE�J� �I دورات )�����1 �/��5ة . ا��ر[�ت ا�/��1 وا������، ا�����، ا���BA ا������H وا��6���3(

  .�<^�ات و�<^�ي دور ا�B���� وا�B��c *�ل ا
����ل وا
����ر �M��N هDQ ا�دوات

<^�ات وا��<^��� �� 265K� �9 4�O داO@ دور ا�B���� �I f6� ���(ة هQا ا���Aوع 23 )���� ا��

 ��� 2
وا�B��c ����� ا�6�^��1 وا�6�^1�ت ��% اآ���ب ا���6 23 ا�Z/1 وا(��Nاط 23 ا��#�7@ ا��را

Q��Kات وا��Qا����� X5��� ع�. أدى إ�% ار)/ �45 ا��2 ���� )���/+��آ�� )��� 23 و�9د آ@ هDQ ا��

�+�����
  وا

�M�p 23 "���� ا
�B6�ب أ[N�ص �7�در ���� أن �����وا ا��<^��� وا��<^�ات و)��� �f6 ا

��% ا�����@ �? �M��N هDQ ا�دوات، �? اL[�رة إ�% أن ��د ا�6�^1�ت وا�6�o( c�7� ?/(�� ��1^^��ه�  

آ�� أن ا
�1��خ ا��وا85 و)����ه� و)/��\+� ��Bح "����ت ���1��� M��N� 23 . هDQ ا��=�(ت

  .وا��<^��� ����^�ات

   :5آ�2�A ا �A�3دة "E هJ1 ا	�!�رب +* إ�Fر ا	���وع -2.3

و�1� ا(
�/�دة �Iر ا��L�ن �� ا��=�رب ا��Kث ��? اL[�رة إ�% أ�1� *" ا��BN ا��1+=��"أ��J �63ة (*�6 

ا��2 ���� أن  )���M ا�دوات وا��6�ر��ت ��/�دي ا����7�ت �� ^���4? �#�و�� )/�دي ا����7�ت 


�5@��ض ا���رس 23 )1/�� أ��BA ا���� 
�اء ��% ا�����ى ا����23 أو ا�)��.  
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  ا23"ر ا�';�ي وا�� "ه���
  

  :8 �<�8 ا��4<ب وا��>�ار

ا��
�ب 23 ا(��#���ت و��م ا��/�ق +�3�w�* ، ��6م ا���رس أو �=�1 ا(��#���ت �#��ب ا����ل 

�� % ����50 ا��2 )#�ده� ا�����J1 ا������� ا��\���� 23 ا�9L��2 ا�Qي *7@ ���  ا�����Q و�6�ر��  ���

2���9L10/5أو  20/10: ا����ل ا ) q�� 23 gذا� �� @Iا����� ���� أن )��ن أ DQرة إ�% أن ه�]Lا ?�

n3ذا آ�ن ���ل ). ا�#�(ت أو )��ن ه2 ا����
f ا�#���f61� 2 �=���� ا��Q��K 23 أ���J )����� أ�Oى

  . ����� ���I QNار ا��
�ب 23 *4 ا�����Qا�����Q أI@ �� ا

. ا��
�ب و43، ا��#��� ا���م، ه� ��م *�7ل ا�����Q ��% ���ل ���وي أو أآ�� �� ���� ا�1=�ح ا��#�دة

  . �+Qا ا���1%، �3/+�م ا��
�ب ه� �/+�م ا����ار، آ�� ���� ا����ر ا����ار �Iارا ��)=� �� ا��
�ب

 �*K� ،���#ا ا��Qه �� �IKBي ا�Q2 ا����9Lدي أو ا�=8ا25 ا�+]L���6 ا���� f�(�� ب�
أن �/+�م ا��

��
23 . ����� ا��#��@ ا�����ري 23 ����=� ا�f61 ا�9L���� ا��#��7 �� ^�ف ا������Oz 23 Q ا���1 ا��را

KO Qا����� �ا��2 راآ�+ c
ل واI? ا���، n3ن ا��
�ب ا��<دي إ�% ا����ار �� ه� إ( �=���� �� ا��وا

 23 ��
  ....).ا(��#���ت ا��ور��، ا���ا��I ا������ة، ا�/�وض ا��#�و"�،(ا���1 ا��را

�? اL[�رة إ�% ( ��% هQا ا�
�س، ���� ا�����8 ��� �/+��2 ا��
�ب وا����ار ��% ا��A@ ا����2

  :)ار)��^+�� ��� �������6 ا�=8ا25

�� ا��B61 ا�9L���� % ����50 �#�دة 23 ا��
�ب ه� ��م *�7ل ا������B6� %�� Q )��وي أو )/�ق -
�+Qا ا���1%، ���� . ا��#�دة 23 �3ض أو 23 ا���ا��I ا������ة أو 23 ا(��#���ت ا��ور�� أو ا�1+���5

  .�����Q �� أن ��
c ��ة ��ات KOل ا���1 دون أن ���ر

ا�����ى ا��را
2  ا����ار ه� ا��6ار ا�Qي �<�Oz 23 Q���( 4* 23 QO ا���p� 2p6� �1ورة ���ودة-
��
    .وذا�g �1�ء ��% ���X5 ا�����=� ا�+1�f61�� ��5 ا�9L���� ا��#7@ ���+� ^��� ا���1 ا��را

  8 �<م ا��@�? أوا� �� ا��را�4

 23 @A/��)  آ�ة ��% ا���ى ا����� 23 *��O��� X5��� 4�6#( %�� رة ا�/�د�I م ه� ��م�� @�A� @A/ا�

3������Q ا�Qي ��
c ��ة ��ات 23 ا(��6�ل ��  .)ا�/A@ ا��را
2(و ا��را
�� ا�#��ة ا��+��1 أو ا�8و��9 أ
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�7�ب ��L*��ط و
����� ���  إ*��س ��������� ��� 
�<دي �   ،�Oz ى���2 إ�% �
����ى درا

�

���� ا)=�D ا���ر MIذ ��ا�N(إ�% ا �ر�=��(.  


���� �� ا����رس  ا�/A@ إذن ���=� ��
���ت ����دة و����رة �� ���8ا)+� ا)N�ذ MIا��
 �
  وا�1/�ر �� ا���ر

��  8 �<م ا��@�? ا�)(

 23 Qا����� E��9 �1��� ������ ��/A@ ا��را
2 أن ���ن ���=� �#��� �������9 أو ورا��� أو ����� أو �#�د

  ����ى �2�6 أI@ �� ����ى أ�Iا�  

  8 �<م ا��)�A ا��را�4

i53?� �� F5�+%	ق ا�(Bرا�� ه& إ��ود �5N E] ا	��E  ا	%-� ا	?� ��ل و7#� �+%; _9���إ�2�ز 

���9_ ;�	%3&�1 ا	%�,5@� ا	Fي L��#1 ا	��رس 96( ;�ا01 درس أو . وا	�&A&ع �-%	�� ،M#;'Fا ا	�

�E ا	�$%�9�ت ا	93+05 ا	�gور01 	�&ا7'0  F5�C%	ا E$�� ى�� E� ��ة درا�05 أو ;�2��U درا�� 	+%:آNو

o ون�; 03NC	ت ا��+���9_ أg1� ;�	%3&�1 ا	%$&1#� ا	Fي 1+�: إ	5^ ا	��رس . &;�تا	% �-آ�� أن ا	%

05�5+�+05 ا	%+	 F5�C%	�1ة ا����ى � E� ��E أ7( ا	%:آ p1ر�  .ا	%+�CB/05ل ��5ورة 	+%

ا����� ا��را
2 ه� إO/�ق �<� EI���J1 ����� أو)����ت �#�ودة 23 ا��8�ن وا����Hع ����B? ا�����Q أن 

c�\�� �=��وا��� ��#7��� @��I ق�/Oه� إ ������ة، 3����ر��9 ��O تKO�( 1  ��� �=+�دات ذا)�� أو� .

��� إن �� ��� )�#7� و����=� . ��% هQا ا�
�س، 3=@ ا��Q��K، إن �� �6@ آ�+� ����Hن ������

 . ا�����ات، n3ن ��اآ��+� 
�ف �<دي إ�% ا��
�ب

0oCB:  

  

  

  

  

  

��اآ�0 �-�ات 
�+�E ��ف ا	�% 

�د ر�&;�ت ��اآ�0  ا	%$�ار ا	�%  ا	)�( ا	�را�� 

 �B��$<ر 4
�% ا���ر�4 

ا��(�"ع �% 
د�� ا	%-�ات  ا��را�4

 	%)�دي
ا	��&ب 
وا	%$�ار 
وا	)�( 
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  ه* أ6&ا)��"� ه& ا	�)' و": ا	�)'"LA&م 

:�� ��� ا�����/�ت ا����او��، �=� �� ��2  

23 إ^�ر ا��*�ات ( داMO ا	MNAا��2 ���� ا)���+�  ا	&MG�3 وا	�9=��ت ا	���&>�2=���� �� -

��
 �P&��ت ، ��� q�� 23K� �I ����ض )��� ا��Q��K ��)23 إ^�ر ا���ر
� آ�@( �Oر4� ، أو)ا��را

)#�ل دون إ��از ا��6رات ا�#��6�6، وا������ �� ا��L���ت ا�/���� ...) )�Oo -)���  -��م 3+� (


2 : وزارة ا������ ا��^��1 ... (ا�����1�
  ).1986)���� ����2 ا���1 ا���د
� �� ا������ ا�

)�� 23 *�6ل وو��H�ت �#�دة، و)��+�ف ا��MA �� ا����� ا��را
2،  �����ت وإ�9اءات -

�

���� . (��  و)7#�#  �� أy��6( @9 ا�/�رق ��� ا�+�ف ا���A1د وا���1=� ا��#�66و)y�NA أ

  ).���1991ا�9�b� ا�����6 وا����. ���م ا������

�=���� �� ا���BA وا��
�5@ وا���16�ت ا������� ا��2 )��@ ��% )�#7� )���ات ا������ ا�������� -

ا����y��6() %6 ا�/�رق ��� ا�ه�اف وا��1�X5 ا��#��7 ا������� ���ارك ا�y61 ا�#�"@ 23 ا��������، و

  ).1998ا�����ي ا�N�ص ��H? ا������ ا���5��� (
��ا)�=�� ا���� ا�����ي �����ز 

�\�ات ا������ و ا�����، �� أy��6( @9 ا�/�رق - ��=���� إ�9اءات و ا
��ا)�=��ت )+�ف إ�% )�#7


2،  (.��� ا�ه�اف ا����O�ة و ا��1�X5 ا�/�����
��Aوع ا���� و ا�����6 23 ا���g ا����2 �� ا������ ا�

  .)1�1998���  10)=��� ����� ا����ط،���9ة ����� )�����، ا���د 

�=���� �� ا���16�ت، و ا��
�5@ ا������� ا��2 )��+�ف )���� ا��Q��K ا�������� درا
��، �� )=�وز -

أ�1�ء ا������ ا�������� ا������� ،*�% ��o)% �+� ������ ا����7�ت ا�Qا)�� و ا�������H ا��2 )�ا9++� 

���B7� 23��1] 2/%، ���ا�9�b� ا���� و  (.درا
�+� ��7رة ^����� ��I���+� �� ا��
�ب و ا����ار

  .)1997د��19  9ا�����6 ��� ا����J1 و ا��4��B، ���9ة ����� )����� ا���د 

�\�ات ا�������=���� إ�9اءات و )��/�ت و ا
��ا)�=��ت )+- �و ا�����، �� أ9@  �ف إ�% )�#7

���ا�9�b� ا�����6 و ا����، أ
���c آy��6(.)  ���( MA ا�/�رق ��� ا�ه�اف ا����O�ة و ا�1�1�X5 ا�/����

%*�� E�z ��#� ر����ا�/ M�Bا����، ��� ا�� �BAو أ� Q��Kا��(.  

�+X داO@ ا�/7@ ا��را
2 ��� ا��*�ات و �=���� �� ا��Bا45 و ا�دوات و ا���16�ت ا�N�"� ا��2 )1-

������( �BAر9 ، 23 [�@ أ��O ت  -ا���اد، أو�ا������ �� "��� %�� �+J� �I �� 23K�� ��#�#7(

2
  .)���ا�9�b� ا����، 
���� ا������ ا�����ي، ا����ب ا���دس (.)���ي 
��D ا��را
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-�HL�� ف�+( ا�������� ا����1=� و ا��2 �BA�����9 �� ا Q��K�3 إ�% *�7ل ا����� ��ى ��9? ا��)  أو

�+�J��(  ��Iل ا���اKO  3�Aي ��� اآ�Qا� y61�� �5K� ،25�Iدي، إ�% )���6 )���� �3دي و�� @�A�

ا������ة، و*�% ����� ا��Q��K �9���ت و أ�3ادا، �� )#4�6 ا�ه�اف ا���
��� *�c إ������+� و 

ا���� ا�����ي ، 
���� ��� ا���ر�Z، ا����ب (.�9ون * �3���B�� c�ت ا�����ى ا��را
2 ا�Qي ��

  .)�#�� ا��ر�X. ا���دس،د

ا���� ه�  �=���� �� ا���KOت وا������ت وا�9Lاءات ا���QNة ��% ��ة ������ت �=�@ ا����� ا�/��2 

�هX ��������� آ��3 دون ��8 أو[�ط ه� �/�  ا����� ا���1ذ29 ا��fBN وا����B �  23 ا���ا�X وا��1

��
ار)��^� ��� 
�4 �� �/�ه��، ���� ا��6ل أن ا���� ه� )�#7� ا�����ات 23 *�1+�، �? ا����ر . ا��را

2
. أن ا����� ����o ��د�� ���1��� ������Q، *�% ( )��اآ� و)<دي إ�% ا��
�ب وا����ار �� ا�/A@ ا��را

�Oأو �=���� �� ا���� @O��� �هQOo� 2ا��6ارات ا�� g�( ا���� ه� X5��� 2 )��ن�� ���� EI23 و ��

�/�
  . ا����� ا�/��2 ه2 ذا)+� ا��1�X5 ا��#�دة 

ا���� ه� �1�ء و)fBN� Q�/1 �����@ ���% إ�% ا��y��6 �� �3ارق )� ر"�ه� ��� وO���  ���H�ة 

��� ��% ا�
��ب ا��2 أدت إ�% و�9د )�g ا�/�ارق oا�� gا�Qت وآ���6�6 ������* ���Hرة. وو�]Lر ا�=( 

إ�% أن ا���� ��6م �1�ء ��% ����� )��7�NA ا
�+�E3 �6�ر�� ا��1�X5 ا����9ة ����1�X5 ا�/���� �������ت 

  .ور"� ا�
��ب ا��2 
�ه�E 23 هDQ ا�/�ارق

ا������� ������ ا�������� �� ا��#�� /���� ������2  ا���� و ا��y�NA أن )�� �I@ ا�KBق ا������ ا��������

  .����6 ا��pور�� ���اآ�� ا������ت ا�K*�6 ��ون "����ت وهQا �� ���% ������ ا��I�2325 ا�������ت ا�

ا�����b ������ 2����� ا��Q��K �� ا���اآ�� وا������ة /و���� أن )�� أ�p� KOل 
��ورة ا�/�@ ا������2 


���� �Oz 23 ا������ ا�������� X5��� c1=��/ ����( %�� ��B"ا �وه�  ا�������، وه� � X��1ا�� ������

�p25 أ��Iو.  

29Kا�� �����2 ��
 �Iج و�درس أو و*�ة أو �1+ �Oz 23 2(o� وا���� أن y�NA��� ���� �آ�  

  

  :  "!� ت ا	�)'
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 c�* �+1� ����=� أو ��
�
�1�ء ��% ���X5 ا���BA�� ���� ،y�NA ا���� أن )+� أ*� ا��=�(ت ا�

أ�� . ��BA ا���� أ[��( ���N/� و��* ���1�c ا��=�ل ا����+�ف ��دود�� ا�����J1 ا�������، و)�QN أ

  :ا��=�(ت ا��2 ���� أن )��ن ��� ��1������A� ،@ ��م، 3+2 آ����2

ا������ 23 *� ذا) ، ���1� ����� �� KOل ���X5 ا��y�NA أن ا����� ا��B�(�� Z�� �*K� ���ا�@ -

ا�=��c ا����23، ا�=��c ا���9ا�2 وا�/1�O �����) ،2�رo� f63 �IK�  � @� ��9*� �����ت [��7N ا�

Z#ا� c��=آ2/ا��*(  

ا������� داO@ ا�6����1� ،� �2p/ ا��y�NA إ�% ���X5 �/�ده� أن /ا��Jوف ا��#��B �������� ا��������-

 @5�

����ل ا���� ،Zق ا���ر��B� K�� �B�(ر�9 �� ا������ آ/�د و���O @را9? إ�% ��ا� Qا����� ���(

��������، ���م ا��Kؤم ��� و���ة ا���ر�Z وو���ة ا�����، �����IK �? ا���رس، ����� ?� �IK�2I ا��Q��K، ا

  .����� ا����ا2329�b آ��� ا�#�����، ��O@ هQا ا��1ع �� ا���� 23 إ^�ر �� ���% �.  �������6 وا(��#���ت

 

� �� KOل ���X5 ا-p�� ���1� ،��
>��� ���Oوف ا��ا�Jا� �"�O @ا���� f�(�� أن ا����� y�NA��


��، آ����1�ت ا��#���، ا������ اLداري وا�����ي، )��? ا��Q��K، ا��=+�8ات وا��1�ءات وا�/p�ءات، >����

��Oدة ا��ا*�ة وا���اد ا����ا�2 ا��
23 هDQ ا�#���، n3ن ا��� . ا��1��4 ��� ��ر
2 ا�6�� ا��ا*� و��� ��ر

� 4����2�
  .����� ا��<

 

- ��
ا��#�f ا����[� ���<
��، ���1� ��6د�� ا��y�NA إ�% ���X5 �/�ده� أن ا��
f ا�Qي )��ا�9 �3  ا��<


��2 ��% ا�7#� ا�=���� أو ا�1/��� أو ا(��9����  ����? أ��b ���b ��ا��I وا���� f�#� 23 (�  أ

��
 .....� �1�z، ا�4��B ا��<د�� ���<
�� ��)�� �B���Jوف ا��1���O و�b.....)ا��<

- �ا���ا�X وا��1�هX ا��را
��، ���ن ا����� را9? ���
�س إ�% ^���� ��q ا��/���ت ا��2 ( ���

 �6��B�� ا�J� �3ة��� ��b ور���pت ا�����6 ا����ا���� @�A� أو ��3+ ��#���� Q��K��� 25��1ى ا����ا��

   ا��<
��)2 23 ه�)�� ا�#�����، ����4 ا��� �����. ا��2 �21 �+� ا��1+�ج

  

ا��Jوف ا(��9���� وا(7�I�د�� �|
�ة، آ��^/�ل ا����ز�� أو ا�
� ا���/��� أو ا��A� ���( 2�آ@ -

 (�
o� ا������ �IK� أو �2. ��� أ�3اده��ا(��9 �����ا ا��1ع �� ا���� �Q% ه��و�.  

 

Z ���[�ة ا������ 
�1آ8 ��% ا���� ا����29�b و�7O"� ا���KOت ا���5، �( 2��1��� ����Aوع 

  �IK�� ��*ا���رس �� أ9@ )���� أ �إ��+ o=�� ا)2 ا��2 ���� أنQأدوات ا���� ا� q�� %إ� ��A1
و
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���������� �ن ذا��o] �� g  أن ����� ا���رس ��% 4�O �9 �/�2 و��5K� 265K ��#/�8 ا�������� 

 . ���ة����% ا��#�7@ وا�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

�� ا���)

د�� 
��"ت (�
 �� ا���)

د�� ا���رس 
�D ا���ق 
وا�4)�"ل 
 ا�<4"�� 

�E>Fا��Bا���� ا� 

د�� ا�;,وف 
 ���Hا��ا
�45����  

د�� ا�;,وف 
 �#���ا�
"���45��  

 U#�ه�	ا ��د
U� وا	�9ا

��"� ا���� ا��45

 ��I"'د�� ا/�4ة 8% ا�
 ���"��Eوا� ���ا�' 

 وا��K$"د&�

�I"'د�� ا/�4ة 8% ا�  �
 ا��K$"د&�

���E"��ا���� ا  
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*!L=�	ر ا�FQا  

 

2<�R6 �9تSD=":  


�� وه2�
  :)���1 أ��BA ا���� ا��2 
��61*+� إ�% �Kث ���J�ت ���ا��9�b أ

2�Tر�A	��4 ا&B/��ا	% إ�% �9@ ����� ا������ وا����� : ا���9اءات ا����اآ����� ا��2 )Lا �� ����=�

 �����ت@ وا*� �� ا�������� �#46 ا��7I g �9@ آ، وذ��/�وI�ت ا����ا�9ة ��� ا��������)���* M�c ا

�Kث أ���ط �� ا�/�وI�ت .ا��#�دة �  ��9�bا����ا DQه ��p�(و :  


���ا�/�ر��I ا� ->� : c�* gت ا�������� وذ���
�+� �J� ��J1( ��/��� �IK�م ا���ر�Z داO@ ا��<


��ورة ا������ �
��I ( �+�1� 23 أ
���c ا���� هQا ا�f�1 �� ا�/�, ا���/�� ا��2 ��ا
�B+� ��� ر

  . 5ا������ة 23 إ^�ر ا���Aوع 

�����%   )�)�� f���6��B ا���KO �� ��� 2+�� )�ز��? ا��* Q���K��c ا��B��I ا��Qي      : N�ر��9ا�/�ر��I ا� -

������� @���� Zدة ���� ا�����اد، إ[���اف 4����3       :ا�����ر��ص ����@ ������O رس ����@ ��73@، ����رس����

����� ا
�����ل ه�Qا ا���1ع ��� ا�/�ر��I ���Iر ا���L�ن ����          ( �ا���ر�Z ��% آ@ ����� ا������ وا����

 ,)��ر
2 ����ى وا*� �� ^��4 )�ز�? ا��Q��K ��% ا���ر
�� *�c ^���� )���ات ا��������

- ���Oا��ا ��Iر�ا������� وا������         :  ا�/ ������ M����( ������ ���( ��+�KO ��� 2ا������ ا��� g�( �+� �76� 

 .*��7O c"��ت ا��������

   :هQا ا�f�1 ا���O، ��ا*@ �9 �#�دة وه2 آ�����4��B( c�B 2و��

 :�Tد �<�U-	Sت��S�� �3�+��ا��  ،Zر�����رات ��V/�Oت آ�@ ������ ���%         إ)�اد اKه>�� y�N�A( ��� ����(

gل إ��9اء ا������� ا���������     :*�ة وذ�K�O ،ق ����� ا������ وا�����KBا� @�I /     ا������� ����ا��������، ���1 �+

و
��5@ �����دة   ��? ا
�����ل    -=&>�F XVاVG: ا	��Vر>;   ���/��� ���ر��9،    ه�<2VS ا	�V�U&ى  ، ا�������/�ا�������

وذ�* g�c *�9�ت ا��������� وه�1� b����� ��� ���/�2 ا����رس ���ور ا���[�� وا����9  آ��� أن �+��م ا������             

���c )���رج وذ���XVV��!-* g ا	�1VV�"Y ، )����ن 2��3 ا�\����� c����w���#� ��6 ���1+��� أن )����ن �3د���� أو �9������
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2��BO، وه���Qا ����� )������ �=������ت ������ ���� *���w [����+� وآ��Qا ����ده�، وq���� 2��3 ا�*����ن )����ن        

  .�=����ت �� �/Z ا�����ى

  �VA��>- X" '(�	2 اD�6أ ����- *+ �Z��96 1ي	ر ا&N�	] ا	ب إ�T=�&ذج  ا�	2 ه& ا�SOا�	2 ا�Tر�A	��6/� ا

�  Y��T	D�S/�: وا	���ر23 S�!< M>��) �R6أ	�9ةاA  ل&Z 29ZY	2ا�!L=�	ات ا&D^	ا(  

`D^	��4 ا&Bا������ وا����� ��6م ��%  : ���ا ������ X+1ر)�7ر و��ا)�=�� ������� وا�����،  ا�����
ا�oBN ا

3+��� ا
����ا)�=�� ��������� �ن ا������H�ت ا����اآ������� )���� و)�����H 2��3 �J1ء ا������ر ا���Qي ����B6  ا��������      

KO �� �+5�1� ب ا�����3 أو��آ�L      ء��BOأ ��� w�#ا ا��Qه� @��N�� أن ����� �ا)�=��   . ل �#� ، و����
وه�� ا

  �BNا� ������  �� ������     ��
 ا��BO�ء ا���2   .ا������� ���"��ل إ��% ا����o2     ��3 أ���ا ^������ وا�=����� �����9 

 �=(�� E��� ا������ �ه� � ��)��+ �29 أو د��اآ���2 �� ��bا�� ،f63  ك�أ�@ إن ه�1 ��
 أ��Oى ��)���B  ب �

�K��� ا��2  ت ا������  �� ����b��^�O 2 3+2 ،)��ن�����ب ����3 � و���م اآ��ا45 أ��� @�A(���9ة�� ��. 

و)=���� ه���DQ ا�������Kث ا�N�^����� ����9وره� 2���3 )����ر�� و)=����رب ا�[���N�ص ����� *����w ا�������ءا)+� ا��6������3  

�]Kت ��=�رة 23 ا�Kا���� DQ=�@ ه� �[�، ���ا��� �+B�#� ?� �+���/(و ������9)ا��6ل أن . �روا ����

ا�/���د ������c ��������3 ا�������� ����% ������ى [����ري و����K����( @���] %���� �����/� ���3ت ����% ������ى  

����1� ����9 ا�/��د أ���م وE���( .(      ����H و)K�O ��  ��� E��Aل )�ر��N  ا�2�7NA و)=�ر��     (ا�K[��ر 

)=�را �#�� أ�  ه� ا�Qي �1�ه�� �/1�� ��b ���A�   ، ����دة، b  �n3���� �� ��o= إ�% )�g ا����Kث ��+� ا�آ�� 

  ����Aا�� g��( @#� ور���p�3 ا������ ا������� �أ�  �� ا����� أن ���ن ��� ���� .    yN�Aا� ?�H�� ����1�

أ��م ����A ����دة أو رو)�b  �n3 ،��1���� �� ��g�( @* 23 o= ا�����A إ��% ا������3 ا������� إذا آ��ن �������      

�+� .  

oBNا� ��9�bإ�%  )��� ���ا  

-          @��A( ��� �����b 2ث ا���Kا����7رات وا����� g��( ��� �23 ��ا�� ا������ ا�������� ا������� أو ����ه MAا��

          ��#� ����A� ����Hا������� 2�3 و ?�H4 و���^ ��� gب ا�������� ������3 ا������� وذا����م اآ��أ� �65�دة �

(��+���ء ���� ا�������� ا����������  ����% ا
������ل )���g ا������Kت �7O"��� ����1 ا   �����I، )=���@ ا�������� �=����ا  

  . ا�������

 ��� ��*�� ا��MA �� ا����Kث ا�N�^��� ���� ا����رس إل ��*��� ������ وه�2 و�H? ا������� 2�3 *���� (          -

��/��، )=�@ ا
����ل ذا�g ا�����@ ��5K� ���b    �)�1% هDQ ا�����H . )�ازن ���g�( 23  ��A( 23 ا����Kت

��8�ء، ��% 
��@ ا����ل، ���� ������� أن )��ن ���  )��Kث ����1 *�ل 23 ا�/. ��/��� ا�����H ا����6*�

ا�9��م ا��B( 2/�ا �3ق ا���ء ه2 ا�9��م ا�N/�/� وا��2 �+� ���*� آ���ة : دا���3 أر���Oس وه2 آ�����2

 �����H �*��� �+� و �/�/Nم ا���ء 3+2 ا�9�م ا��2 )\�ص 23 ا����ا�9 �، أ��� �ا� . [�� M�Aرس  إذا اآ����
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أ9��م : هQا ا���7ر أو ا����@، ���� أن ���@ ��% إزا*�  ��� ا��Iاح وZ�� ���( ���H هDQ ا��/���ات

����6 وذات ���*� "\��ة و�E�6 �3ق ا���ء وأ�Oى O/�/� وذات ���*� آ���ة وb�E" 23 ا���ء.  


��� 2�3 ��1�ء أ��B�A ا�����، ��? اL[��رة إ��% أن        �
أدوات ا��y�N�A ا���2    ����� ���ا�9�b� ا�6�B1� oBN� أ


���ف ��������+� أو 
�����1 إ���% ا
�������+� ه��2 ا�دوات ا�������دة )���6�\� ،������H�� �����

�����11� ���� ) أ

   ��5��Aأو ا� ���J�1ء ا���BO��� %��� �� �� MAا��les erreurs systématiques     ����� ء��BOوه�2 أ

c�I ا�رI�م ��1 آ����+� : ��ل ��% ذا�gوآ�. أن �J*K+� ا���رس ��1 ا�������� وه��N� 2/� �� ا����Kث

)=�ر اL[�رة إ�% أن ا���رس ���� أن ��=o إ�% ^���6 ا��MA . �� ^�ف ا�����Q 23 ا���1 ا�و�% ا���ا25

�� ا����Kت 23 )���� أ��BA ا����، O�"� �? ا��������  ا����Q )���� أ�+�� ��#����ن 2�3 ا�����رف و4�3        


����1 هDQ ا����ا�9�b� 23 آ�/��� )#���@ ا�o�BN و��1�ء )��KO     آ�. ا�دوات ا����7�NA ا�����دة �  ���9K� ت

  .)�وم )�#7� )�g ا�BO�ء

  :"/�دئ أ2�3�3 +* �=�ء أ2D�6 ا	�)' و-=��Aه�-  2


q�� ����1 ا����دئ  �1�n3 ،ي�J� ر�^nآ �وا��2 �����ه ��Iر�ا�/ ��9�b�6 ����ا���ت ا���Bء ��% ا����1�


�Z أ��BA اo�� ت�6�B12 ����آ������وه2 آ:  

، آ@ ��رس ���ن Q���( @��   ) Rythme d’apprentissage ( �I و���)  ا�N�"� 23 ا����� 

�O{ا qأ^�ل �1  ��1 ا��� Q��Kا�� q�� �1� أن ز�� ا�����  ���=( لKO �� �*) . ����

  �����Q أن ����� ��A@ أ�=? ��� 23 وEI أ^�ل،

 De La( ، أ�+�ت أ���ل )B�� Q���( @�� Style d’apprentissage)  ا�N�ص 23 ا����� 

Garanderie 1980 (23 ا����� �/��N� �^�ن أ�����N��� ك. أن ا�������ن�إ�% ���@ �� 3+1 

�� ^��4 ا��A�ه�ة ا�����7  ا����� إ�% ا}�O ا���q ���@ *�� ا���? 23 ^��4 �� ا�����

  وا����ر
� ا�#���

، ��@ ����� )Les stratégies d'apprentissage(����� ��@ ����� ا
��ا)�=��  ا�N�"� 23 ا 

  �1+=�� 23 )��� ا����رف واآ�A�ف ا�[��ء

  2
)M��N ^���� ا��واQ���( @��      ( Motivation) ?3 در�9 ����1 23 ا��#/8 ����@ ا���ر

�O{ Q���( �� ��9ر�O أم E��آ ���Oدا  

 @�� Q���( ر���2 )
، ا���IK �? ا���ر
��  )�6�ه� ا��2 ا��را
� ����� A3@، � ، �=�ح، O�ص ��ر

  ......وا�K�8ء،

   (�
�9ا�c ا��9����، ا7�I�د��، �6��I ،��3ا�� (��@ )���Q ��و3  ا�N�"� �  23 ا���� داO@ أ

  ....)ا����ك،
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 Zص 23 ا���ر��Nا�  ���
  ��@ ��رس أ

 Z23 ا���ر�  (���  ��@ ��رس و

 Zص 23 ا���ر��Nا�  Nر��رس )�� @��  

�����@ ا���رس أ
���   ا�����ل �  �J� 23 )����� ����دة ��� 23 ذا�g ا��\�ب، ��ر�Z ا�=���232 ا�

�"�Nا�  (���و����B1 ����8 ا���H��� y7Nع ا���ر�Z  23 ا���ر�Z و���� ا������ ا�������� و43 و

��
w أن ه1�ك و���ة ، و�� ه1� )��أ ا�/�وI�ت ��� ا��Q��K 23 ا��#�7@، �#�23 ا���ا�X وا��1�هX ا��را

وهQا �� [�o  أن ���ن 23 "��� . وا*�ة  وأ
��ب وا*� ����ر�Z �6��@ و���5 وأ
���c ����دة ������

. ا��Q��K ا���Q )1�=� و���ة ا����� ���+� و أ
����+� 23 ا���ر�Z �? و���ة وأ
��ب ا���ر�Z ��ى ا���رس

��% ا��L����ت ا���د�� )��3 �+� أ
�)Qة O�"�� ��� هDQ ا��\�ات، �=� أن ا��Q��K ا���Q )���3 أ
�ه� 

و ا�+�ف ا�
�% . �����ن ��% )���M )�ر��+� �N�"��ت أو��g ا��Q��K ��=�وز "����)+� 23 ا���7#@

�� KOل  5وهQا �� ���7ا إ��  ا���Aوع  هQا ا�2Aء ���1� ��=��ع ا�^/�ل ������ ا���� ه� �9@

  .�����X أ��BA ا����

  :ا	�=L!�2 +* �=�ء أ2D�6 ا	�)'ا	^D&ات  – 3

 ���Oا��ا ��Iر�/�� ���J1ت ا���Bء ��% ا�����6      (�1���
، n�3ن ا���BNات   )أ���J ا�����ا�9�b� ا�/����I 2�3 ��63ة 

  :ا��2 
����1ه� ه2 آ�����2

1.3- '(�	�� 2+�L�@�	&ارد ا�	ا �<�U-)؟d	ذا eوع    : )آ���A��� ����1��� ع ا������H�� �4 أن *�د��
 �6�


�� وه2 ا��6اءة وا������� وا������H�ت، آ��� )�� *��7 ه�DQ ا����ارد 2�3 ا����ارد           23 �Kث 5�
�����ت أ

       ��9�bر ����ا�آ@ ��*�� ��� ا���ا*�@ ا��#��دة 2�3 إ^� @O2 دا
ا������3 ا���*��� ����J1 ��@ أ
��ع درا

������ و)=����ر اL[����رة إ����% أن ا������ارد ا�����2 
������H�� @����A� �������� ����� ������ ا������ارد ا���*. اLد�����ج

�����
���X5 ا����? ا�/�دي ������Q ��ا
�B [��� ا����?، ) 1: (ا�
�����، هg�( 2 ا��2 
��� ا��6�ؤه� ��� أ

���1��� ���6��B ا������ 
���J1 ور[��   ). �/��Aن )�����ن و��ر
�ن(ا
��6اء zراء ا���Nاء ا����ا���� ) 2(

  .�+Qا ا�\�ض KOل ا�
���? ا�����6

���ه2 ا����ارد ا���)���B    : ��ارد ا�����1 ������ ��1\�2 أن �=��c ���% ا���<ال ا�����2     ��2 �#��� ا���رس ا�

           E���] 2���9 �#��دة وا����ع 2�3 ��*��� إد����
�������H�ت وا��6اءة وا������ ا��2 در
��+� K�Oل ه�Qا ا�

? ا�/��دي  "���� ���1��� ���Q��K؟ �9l��� ��% هQا ا��<ال، ���� ����رس أن ��9? إ�% ���X5 [���� ا�����  

           �(�J*K� %��� د�����)�1  ا��� �اء ����ا���� آ�����O ^��ف ��� �و(5#� ا���ارد ا��2 )� *�7ه Q��K���

�"�Nا� .          ���#( 4 ����ى��Iد y�N�A( ��� ���*ا��� DQث 2�3 ه���#�� ) �ا ا��7د أ�1Qرة 23 ه�]Lا �� ��)
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[�\�ل ��% آ@ ا����ارد، ����� أن   ا�������� 23 هDQ ا���ارد، �@ )��H�3 f63 @�A ����@، *�% ��/�دى ا(


���ت 23 ا�����ي ا��Lادي 4
���ت 23 ا(���ا25 و 3( ا��EI ا����b ����� y7N آ�ف   .( 

  

23 - 2�N�^��	ت ا���f&	2(�=�ء ا�SOا�	2 ا�Tر�A	ا �R6أ:(   

�م و��� ا��+�  ) ا�
���� ���% [��@ روا8�5 وا���O�رات     ()���ن ا�����H ا����7�NA ��� ا�دوات ا���������   

ا���1^� ��@ �� ا���رس وا������ 23 آ�/�� ا�����@ ��? )��g ا�دوات ���HL��3 إ��% )#���� ا���Jوف ا���2        

 y�NAا�� gا�������ن ذا� �1=8 �3+�
���@ ��3دي، ���@ ��9��2، آ������، [�/+��، دا�O@ ا�6����O ،�رج          (


����ن ������6 ا����ارد    ......).  ا�6��،�
���2 ����ن ا������� �B����� �3+��      ا������H ا�������� ا  : ��� و����H�ن أ

. ��9L���، آ����، �� أ
��� أو �+��م �����1؛ وا������H ا��A/+�� ا���2 ����ض �3+�� ا������� إ�=�زا)�  [�/+��          

و)=�ر اL[��رة إ��% أن ���@ و����H إ�=����)+�� و
�����)+�، وأ�+�� )���[�% ���A@ أ�=�? ��? ���ع ����� ���               

  . ا���ارد

( دوات ا�آ�� �Kء�� �����6 ا���ارد، ���� أن هQا ا�M17 �� ا�دوات )���� ا(��O�رات ا�������H ا�

 ،ا����� ا��#w 23 ا����ورة ���1� �����و)=�ر اL[�رة إ�% أ�  ��  .��11� �� ا(^Kع ��% ا����ورة�

م ���1% أن ا(ه���. ����أن ا��Q��K ( ��#���ن 23 )���  ،�� KOل ا�����6 ��ا
�B ا�
��� ا��\��6

 إزاءأن ا�������� ��ا9+�ن "����ت  ،�� KOل ا�
��� ا�������H ،������ورة ���ن واردا ���1� �����


���� ���1���3. )��� �#�د �B6� @�A� ورة���ع ��% ا�K^)ن ��م ا�ذا آn M	ا��\��6، 3ا إ ���
+� 23� nن �

�� و��@ . )�#7�أي و( )�c�B  ،��8أI@ 23 ا� 9+�دا ��������ا �� )�c�B �� دا�Eإ�=����ت ا��6��@ 

    :�o)2 ��� أ��اع ا�
��� ا��\��6 أو ا�������H ا�آ�� [����، ��

 D^	2 واUN	2 اSg3أh: ار�Iاح إ��I4 ا��^ �� �+�b��" ��(”Enoncé”   ��� ��#��� ����Bوا��

oBNا�7#� وا� w�* �� .رف�س ا�����6� ����b Mاآ�ة (  و���Qا�(�����
  ��6�س ، آ�� ���� ا

��1 ا
����� ، )/�دي إدO�ل "�� ا���c وا���7  ،و�71�. �� ا������� �3��Iرات ذه��1 

 .، آ�� �=c )���3 ا����B�ت ا�����3 ��3? ا�\��ض...)�����، b����، دا�5�(  ا���*�� ���=�اب

� ���+� و�c�B �1  ا�#� ،23 هQا ا��1ع �� ا�
���، ��H? ا������ أ��م ا��Iاح أو ��ة ا��Iا*�تو

��^�O أو �#�#" �+�o� . ،���+(����
�� *�Jظ ا9L��� ا�7#�#�  % 50 أ�+� )��� ب ��� 


�و��Aا�5�، �* @�A� ���9l� ��3�آ ��b <ال�ت ا���B�� ن��( �� ����b ،آ8 ��% و�( �� ����b

 ا����رف
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 MP&	2 اSg3"� :أ�ا��1 �� ������غ ��% [�@ �=������ ��6�ا������ و ،)7 �� c�B�� 7@ أن

� و�#" @�A� �+1��43و �<ال ��ق ا��B1� 23 ب��B� ا��6ا��. ه� q��� �+�b��" ?pN(و  :

 q+1وا��1�"� ا��2 ) ،�ور ا��<ال 9+� ا����� ���رI�م� H�?�Bp? ا��1�"� ا��2 )�1+� أن )

�ور ا�=�اب أآ�� � )�6م��د ا��1�"� ا��2 و�1+� أن ���ن �ور ا�=�اب 9+� ا����ر ���#�وف، �

 .ا
����ل �1�"� ��=���� 23 آ@ 9+�و�1+� دور ا��<ال،  �+�� ��د ا��1�"� ا��2 �

�� ا��O�ر ا�=�اب ا��#7� �� ��� ��د �� ا����9 هDQ ا�
��� )���  :أ2Sg3 ا ���Oر "E "���د 

�Kءم ) �ا�آ�� ��و�� ������ره ��� أ"�c ا�
��� ا����" ����H��b، ��1+ )��و. ا����6*�

c�bس أ��Iت و�ف ا������أ�+ ،أ"1 �ه��1، آ�Qت ا��ورات ا�������
y�6 �� ) �و���1ج أ��% 

: �� ��� �Iا�� "���b هQا ا��1ع �� ا�
���و��@ . ا*���(ت ا9L���ت ا�7#�#� ا���Aا��5

23 و��ا��9 ا��7��b ا�و��� ��� )#��@ �Iة ا
�B6�ب ا9L���ت ا�����+�� ��#��� �9دة ا��<ال، 

 ���#�
)/�دي )���p "�\� ا��<ال  ؛إ�=�د إ9���ت )���+�� �1�
�� ��� )\��� "M1 ا��<ال*��� ا

��=c أن )��ن "���b ا(��O�رات ����w�* �� ��3 ا��Bل إذ  ؛��<[�ات ا�=�اب ا��#7

)=c1 إدO�ل "�� ا���c  ؛�Hورة "���b ا��O�رات �� �/Z ا�M17 وا�����B ؛ودر�9 ا�����6

 .��5� �c�(�( c= ا(��O�رات ��Aا�5�� ������6 ا��=��2، ��/�د�)

  :-M�SU ا��DOء– 33

  )/��� ���X5 ا�������� و)��17/+�-  

-oBNا� M1" c�* Q��Kت ا������=� @��A(  

-         o�BNب ا����
���م ا���#�� 2�3 ���ارد �����I      : ا��#w ا���A�رآ2 دا�O@ آ�@ �=����� ��� ا��=�����ت ��� أ

� و����� ا��/���ه��، ����م ا
������ب أو )��Qآ� �/���ه�� أو  ���Hور��،  أ��BO�ء ���] ����J�1�f���O ،��5 ����� ا��6ا��� 

  �Iا���، ��م ا��6رة ��% )+6��B�K��( ،ت

43 -�L��/3ء وأ�DOف ا��=Pأ [S( ء�=� '(�S	 تYO�- ء�=� :  

��O@ ا�����6 ا�����21 23 إ^�ر ����J ���ا�9�b� :  ا	�)' ��)���د ا	��9ر�2 ا�دا-�2 +* ا	�9&>' ا	�<&>=*-


�� �/�ده� أنا��#�� ا��2 )�

Z ��% ���دئ أo� : %��  (ر�I 23 %�=�� �1��� ���/ا������ 23 آ ��#(

����  75℅)����. �� ا�
��� ا���Bو*� ����J1 ���/��� ا�����1 75℅ا9L��� ا�7#�#� ��% أآ�� �� 

و��% هQا  .ا��#�� ��% ا����ر أ�+� )��@ �Iرة ا�����Q ��% ا9L��� ��% آ@ ا�
��� ا������6 ����/���

ا������6 ( )�9? إ�% ��م �Iرة ا������ �� ا9L��� ا�7#�#� �@ ه2 را��9 إ�%  25℅ ا�
�س 3�ن  

  و����� أI@ ��د �� ا�
��� ا�Qي ��1\2 ^�*  ���1��� ��/��� ����1 ه�أر���،. ا�داة أو ��وف ا������
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  E �+� ����� ا���ر�Z،ا���� (���� أن ��� �� ^��4 إ��دة ا��رس �Z/1 ا��6��B ا��2 )� 

  ا���� ��� ��% )���� �3دي داO@ )���� �9��2 و����� ���أي ا���#7� ا�Qا)2 وا������ ا�Qا)2 

��
�
���ذج ا��O�ر ا��#��، ���ذج ا��=�ل، ���ذج : ����� هQا ا�
��ب �� ا���� ��% �Kث ���ذج أ

��J�1ء ا���BO�ا .
إد��ج " ر ا��=��� ا��2 ذآ���ه� 
��6� ���ذج )� �1�ؤه� 23 إ^� ��رج 23 ا���#6�ت

23 إ^�ر �����X ا����ون ��� ���J1 ا������M " ا�����6 ا�����21 23 ا���ر�Z و43 ا��6�ر�� ا�دا)��

  .ووزارة ا������ ا��^��1

@5�
  : ا���� ����1? ا���KOت وا��#����ت وا��Bق ا������� وا��

-X<&=�� '(�	ا MG�3&	ام إن: ا�دوات وا�N�
 �=�ل �H 23وري ا������� وا����1�ت ا��
�5@ ا

Zأن إ( ا���ر� ���� D�9وا E��� ��3���� ���1��� ��������� )�6ر إ� �ا63+�( ?� f�1ص ا����23 ا��Nا� 

@�� �����. 

 �� ^��4 و�Ozون )... درس،�#��Hة إ�6�ء ( ا(
���ع ^��4 �� ا��روس �������ن )Q��K 3+1�ك

 Schémasا��������  B�^�تا�N ا��A�ه�ة وا
��Nام

  .ا��6�م ��=�رب وإ�=�ز ز��رات ���ا���(ا����ر
� ا�#���   ^��4 �� ا}�O ا���q و�����

 إل *��� 
�<دي ذ�g �ن ا��������� ا��3اد ��ى ا������3 ا����ط هDQ ا*��ام 23 ا�
�� ا�#@ ����@ و(

�+Iا�bف إ g�( ط�2ء ا���Aي ا�Qرا)+� �� �#� ا��I 2 ���3ا��������و� �+��=� ��b در���I %�� ا����� 

 *�c ا���H ������ M��N� ،Q��Kور�� وا�
���c ا���اع هDQ )��1? و��6% . �\���ة أ[��ل ������د

�OاK،�+(�3 �� ل ا�������]o� ���1��.  

  
-2��S��	ت ا���f&	وا :Gا�D	ا X<&=�� '(�	ت :ا���Hت ا������� ا�����Hه�� *�ل ��آ8ة و�/� 

 وا��6���3 ا����7O ��3�75+� ا(����ر ���� و)QOo ا�������� *�ل و��H�ت )��#�ر ا�����،وه2

   : ا�* ��B�  ��1�c ا����1? هQا ���ن أن و���. وا(��9����

 ���������  و*�9�)� ا����7N�� ��3�y5 )��� ا������� -ا�������� ا����H�ت ا������? �+�� ����1? ا����1?-

  .ا��را
2 ا��1+�ج 23 وا���6م ا����� ��% )+�و�Iرا ا�����3

�7� �/Z ا}ن �#�w  23  ا��#����ت و وا���BA )��1? ا�ه�اف �  ا���8ا�� ��76 ا����1?-� Q��K( 

 ودر+����^ �9� O M��N( 23�"� �+�� )�6م  �3د أو  �=���� آ@" �#@ ���O " ����� ا��ا*� ا�/7@

�+����" ��� D8=1� ون�O{ا.  

� �+��Q ا�����1 �� ا���� 
o=�1 إ�% ا��Iاح و)���M ا��B�I�ت ا��2 )� إ�=�زه� 23 )=��� ذآ���ه� ���1��

 X������ 4���(و �6��
"c��Bوا� ����B2 23 دور ا���2 وا(��9�ا���� اا�1/ "Mوع أ��A� ر�23 إ^ .
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�ل ا�����81، ا���� ا���� ا�/�دي، ا���� ����Iان، ا���� ����#�ث وا���: و)���4 ����#�ور ا������


�f5، ا���� ����1? ا��#����ت����. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

��"Aا�-,ء ا� 

 

 ��"K"ت ��<ذE�� ��';�� أ���� ا����

�� ا����ا��-�-ا�  
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  األول: المستوى  األولى: المرحلة

  الرياضيات: المادة   تعرف األعداد: المكون

   كتابة األعداد: اختيار مورد من بين الموارد ذات األولوية في الدعم- 1

  مقلوبة 9إلى   1كتابة األعداد من : الصعوبات أو األخطاء الشائعة-2

  :تشخيص التعثرات بالنظر إلى المورد-3

وذالك من أجل تحديد حجم حصول الخطأ  إمالء األعداد المدروسة على المتعلمين باستعمال األلواح- 
  . بين التالميذ واألعداد التي تطرح هذه الصعوبة

تصنيف التالميذ  ،في جدول يحمل أرقام التالميذ بدل األسماء لتسهيل عملية التفريغم تفريغ النتائج يت- 
  .تكوين المجموعات المرشحة لعملية الدعم ،حسب نوع الصعوبة

مجموعة التالميذ المتحكمة في 
  كتابة األعداد

مجموعة التالميذ التالميذ التي 
  تكتب بعض األعداد مقلوبة

ميذ التي مجموعة التال
  تكتب جل األعداد مقلوبة

الجهات هم عدم تعرف: تجعل بعض التالميذ يقعون في هذا الخطأ الشائعاألسباب التي من بين - 
  )يسار –مفهومين فضائين يمين (

  :أنشطة الدعم-4

تشكيل ثالث مجموعات مع تحديد أنشطة مالئمة لكل مجموعة، علما أن المجموعة : الصيغة األولى- 
  )الدعم بالعمل في مجموعات(يمكن أن تشتغل على بعض الموارد األكثر صعوبة المتحكمة 

  )الدعم باألقران(تشكيل مجموعتين وتوزيع المجموعة األولى ليدعموا زمالءهم : الصيغة الثانية- 

   :من بين األنشطة التي يمكن اقتراحها على المجموعات، ما يلي

ا في تدريس كتابة األعداد وذالك بتنويع اقتراح أنشطة مخالفة لتلك التي تم استعماله
التلوين، التقطيع واإللصاق، استعمال المعلوميات عند توفرها، القيام :األساليب والمعدات

بألعاب لتعرف الجهات، رسم سهام على السبورة وكتابة األعداد وفق االتجاه المناسب، 
مل هذه األعداد، إعداد ، تلوين بطاقات تح)أعمال يدوية(صنع أعداد باستعمال العجينة 

  بطاقات كتابة األعداد باستعمال النقط، إنشاء كراسة خاصة بكتابة األعداد
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  الثاني: المستوى  األولى: المرحلة

  الرياضيات: المادة   العد: المكون

  .إنجاز عملية جمع باالحتفاظ: اختيار مورد من بين الموارد ذات األولوية في الدعم-1

االحتفاظ عند إنجاز عملية الجمع، الخطأ في وضع العملية نسيان  :اء الشائعةالصعوبات أو األخط- 2
  عموديا

  :تشخيص التعثرات بالنظر إلى المورد-3

   :يطلب من التالميذ أنجاز العمليات التالية- 

64 +37  26+15  25  +15  17 +56  

  :ياتملجاز العيمكن وضع التالميذ في أحد الوضعيات التقويمية التالية من أجل إن- 

بعد االنتهاء يتم التصحيح . توزع على التالميذ أوراق كتبت عليها العمليات مع شرح المطلوب منهم
كتابة العمليات على السبورة ومطالبة التالميذ بإنجازها في أوراق مع تفسير  الجماعي وتفريغ النتائج،

في األلواح، يتم التصحيح  كتابة العملية األولى ومطالبة التالميذ بإنجازها، ما هو مطلوب منهم
  الجماعي وتفريغ النتائج، وبنفس الطريقة يتم التعامل العمليات األخرى

ذلك في جدول يحمل أرقام التالميذ بدل األسماء لتسهيل عملية التفريغ، عملية تفريغ النتائج تم ت- 
  .تصنيف التالميذ حسب نوع الصعوبة، تكوين المجموعات المرشحة لعملية الدعم

م التالميذ أرقا
المتحكمين في 

  العمليات

أرقام التالميذ الذين 
يرتكبون خطأ في 

  الوضع

أرقام التالميذ الذين 
يرتكبون خطأ في 

  االحتفاظ

أرقام التالميذ الذين 
يرتكبون خطأ في 

  الجمع

أرقام التالميذ الذين 
يرتكبون أكثر من 

  خطأ

  أنشطة الدعم بالرجوع إلى خطأ من األخطاء الشائعة- 4

يتم اختيار ستة تالميذ يمثل ثالثة منهم سباق الوحدات وثالثة آخرون : عمال النقود لشرح التقنيةاست
يتوفر األول في سباق الوحدات على عدد من الدراهم يعطيه لصديقه ويطلب من . سباق العشرات
لميذ والتي تعطى بدورها للت) دراهم 10(بقطعة واحدة من فئة ) قطع 10(دراهم  10الثالث مبادلة 

أي قطعة / مع التركيز على االحتفاظ . ثم تنقل العملية إلى السبورة. األول في سباق العشرات وهكذا
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تعاد اللعبة بمبالغ أخرى تستوجب المبادلة أي االحتفاظ . التي نقلت إلى سباق العشرات) دراهم 10(
  .حتى تمكين التالميذ من التقنية

  الثالث: المستوى  الثانية: المرحلة

  الرياضيات: المادة  اإلعداد والحساب: كونالم

  

 :اختيار مورد من بين الموارد ذات األولوية في الدعم  -1

 استعمال قاعدة الضرب في العشرات 

  :الصعوبات أو األخطاء الشائعة  -2

 100و في  10التالميذ يجدون صعوبات في ضرب عدد في  - 

 100أو  10ضربها في  األصفار الزائدة في بعض األعداد تشوش غلى التالميذ أثناء - 

بالنسبة لألعداد المضروبة  00و  10بالنسبة لألعداد المضروبة في  0التالميذ ينسون إضافة  -
 100 في

  :أداة تشخيص التعثرات بالنظر إلى الموارد  -3

  .............      x 8 10=  8دراهم  10قطع من فئة  8

  .............   x 6 10=  600درهم  100ورقات نقدية من فئة  6

  .............   x3 200=  600درهم  200ورقات نقدية من فئة  3

  .............     x 25 10=  250دراهم  10قطعة من فئة  25

 :طريقة استعمال أداة التشخيص

 .في وضعية كتابية على األوراق ينجز المتعلمون المطلوب منهم - 

  .لعناصر المشوشةاللجوء للسبورة أو األسئلة الشفهية لتوضيح السؤال وإبعاد ا -
  : طريقة تفريغ النتائج

يتم ذلك في جدول يحمل أرقام التالميذ بدل األسماء لتسهيل عملية التفريغ، تصنيف 
  .التالميذ حسب نوع الصعوبة تكوين المجموعات المرشحة لعملية الدعم



29 

 

 تفرغ النتائج في شبكة تحمل رقم السؤال وأرقام التالميذ  -

  أرقام التالميذ
1  
2  
3  
4  

  4العملية   3العملية   2العملية   0عملية ال

  في خانة العملية الصحيحة+ توضع عالمة 

  في خانة العملية الخاطئة -توضع عالمة 

  4السؤال   3السؤال   2السؤال   1السؤال   األسئلة

التالميذ المتعثرون   أرقام التالميذ
: في السؤال األول

  10الضرب في 

التالميذ المتعثرون 
: في السؤال الثاني

  100الضرب في 

التالميذ المتعثرون 
: في السؤال الثالث

  100الضرب في 

التالميذ المتعثرون 
: في السؤال الرابع

  10الضرب في 

التالميذ 
المتحكمون في 

  السؤال

التالميذ 
المتحكمون في 

  السؤال

التالميذ 
المتحكمون في 

  السؤال

التالميذ 
المتحكمون في 

  السؤال

 طريقة تعرف أسباب التعثر

تشكيل هذه المجموعات ومطالبة كل مجموعة بتفسير جوابها مع تعيين مقرر لكل 
  مجموعة، يذكر األسباب التي جعلت عناصر المجموعة تقع في نفس الخطأ

 :أنشطة الدعم بالرجوع إلى خطأ من األخطاء الشائعة  -4

في إطار العمل في  ةبناء على نوع األخطاء وأسبابها، يعمد المدرس إلى اقتراح أنشطة للدعم والتقوي
يعمل المدرس على تتبع سير . مجموعات مع توزيع التالميذ المتحكمين لكي يلعبوا دور أفراد مصادر
  .أعمال كل مجموعة لتحديد الصعوبات التي تواجهها ومساعدتها لتخطيها

 :  األنشطة

  :نقترح على التالميذ صندوقان يحتوي األول على بطاقات لجذاءات مثال
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15 x 10 

20 x 10 

 3 x 10 

253 x 10 

15 x 100 

20 x 100 

 3 x 100 

253 x 100  

  

 200 300 30 1500 150وصندوق آخر يحتوي على بطاقات تحمل األجوبة 
بعدد الجذاءات، وتقام مسابقة بين تلميذين أو أكثر يحمل   25300 2530 2000

  .كل واحد جذاء ثم يأخذ بطاقة من صندوق األجوبة وذلك بشكل اعتباطي

تسجل نقطة لكل تلميذ حصل على الجواب الصحيح حتى انتهاء البطاقات الفائز هو 
  .الذي جمع أكبر عدد من األجوبة الصحيحة

الهدف من اللعبة هو تحفيز التالميذ في حالة اإلجابة الصحيحة وإحراز النقطة يتم 
  .تعزيز القاعدة

ذا ضربنا في إ 0يبقى نفس العدد مع إضافة  100أو في  10ضرب أي عدد في 
  .100إذا ضربنا في  00وإضافة   10
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  الرابع: المستوى  الثانية: المرحلة

  األعداد والحساب: المادة   الرياضيات: المكون

  

 :اختيار مورد من بين الموارد ذات األولوية في الدعم  -1

 تعرف وضعية القسمة ومعرفة الخارج والباقي

  الصعوبات أو األخطاء الشائعة  -2

 التمييز بين عناصر القسمة اإلقليديةعدم  -

   صعوبة في إتمام متساوية القسمة -

  :أداة تشخيص التعثرات بالنظر إلى الموارد  -3

  :أتمم المتساويات التالية باألعداد المناسبة
13 = ( 3 x . ) + 1 

. = ( 5 x 7 ) + 3 

85 = ( 9 x . ) + 4  
  طريقة استعمال أداة التشخيص

  في وضعية كتابية على أوراق منفردةالمتساويات يتم إتمامها 

  طريقة تفريغ النتائج

يتم ذلك في جدول يحمل أرقام التالميذ بدل األسماء لتسهيل عملية التفريغ، تصنيف التالميذ حسب نوع 
  .الصعوبة تكوين المجموعات المرشحة لعملية الدعم

  في جدول يحمل أرقام التالميذ وأرقام المتساويات

  أرقام التالميذ

1  
2  

  3العملية   2العملية   1العملية 
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3  
4  

  

  في خانة التالميذ الذين أجابوا إجابة صحيحة + 

  في خانة التالميذ الذين أجابوا إجابة خاطئة  -

 طريقة تعرف أسباب التعثر

تشكيل مجموعات حسب السؤال الذي تم التعثر فيه مع تعيين مقرر لكل مجموعة، يذكر 
  : عة تقع في نفس الخطأاألسباب التي جعلت عناصر المجمو

  أنشطة الدعم بالرجوع إلى خطأ من األخطاء الشائعة  -4

اقتراح وضعية يستعمل فيها التالميذ حبات فاصوليا من أجل تسهيل مفهوم القسمة، حيث 
تضم كل ) المقسوم عليه(إلى مجموعات ) المقسوم(يطلب من كل تلميذ توزيع عدد 

  ).الخارج(إغفال ما تبقى مع عدم ) الخارج(مجموعة عدد من الحبات 

حبات  4حبة تقسم على ثالث مجموعات تضم كل واحدة  13مجموعة من : مثال
  .مع التركيز أن الباقي يكون دائما أصغر من الخارج. 1فاصوليا والباقي 

ثم نكتب هذه المراحل على شكل متساوية، الهدف هنا هو المناولة فالتلميذ يستوعب 
  .طريق عمل تطبيقي وليس مجردأكثر المفاهيم السابقة عن 
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  الخامس: المستوى  الثانية: المرحلة

  الرياضيات: المادة   األعداد: المكون

  

 اختيار مورد من بين الموارد ذات األولوية في الدعم  -1

 .التعرف على األعداد الكسرية ومقارنتها+ التمكن من التقنية االعتيادية للقسمة 

  ائعةالصعوبات أو األخطاء الش  -2

التالميذ يجدون صعوبات في إنجاز القسمة، وفي فهم المراحل التي تمر منها، وكذلك -
 .التقنية المتبعة فيها

التالميذ يجدون صعوبة في إدراك مفهوم اختزال عدد كسري وفي مقارنة أعداد كسرية -
  .لها نفس البسط

 : أداة تشخيص التعثرات بالنظر إلى الموارد  - 3

  :1النشاط 

  :أكون المتساويات التي تمثل قسمة أقليديةأالحظ ثم 

1078 = ( 21 x 51 ) + 7 

4980 = ( 31 x 150 ) + 20 

467 = ( 50 x 9 ) + 17 

739 = ( 60 x 11 ) + 79  

  :2النشاط 

  : أرقام 4ابحث عن القسمة التي يتكون خارجها من 

  

  : 3النشاط 

4504 ÷ 4 = 

987 ÷ 89 = 

4765 ÷ 132 = 

1250 ÷ 201 =  
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  :عتبر كل مثلث بكتابة كسرية ثم أختزل وأقارنأ

 

األعداد الكسرية التي لها نفس المقام، أصغر عدد هو العدد الكسري الذي له أصغر 
  بسط

  

  : 4النشاط 
 

 

    

  .األعداد الكسرية التي لها نفس البسط، أصغر عدد كسري هو الذي له أكبر مقام

  ة التشخيصطريقة استعمال أدا

تعتبر األلواح طريقة فعالة في تمرير التعلمات، إلى جانب السبورة ألنها تمكن الجميع من المشاركة، 
  .كما تمكن من معرفة التالميذ ذوي الصعوبات، كما أن البطاقات الموزعة على التالميذ أيضا مفيدة

  :طريقة تفريغ النتائج

سماء لتسهيل عملية التفريغ تصنيف التالميذ يتم ذلك في جدول يحمل أرقام التالميذ بدل األ
  .حسب نوع الصعوبة تكوين المجموعات المرشحة لعملية الدعم

يتم تفريغ النتائج في جداول من أجل حصر المتعلمين المتعثرين في مجموعات متجانسة 
  :يسهل فيها دعم عمل مجموعة متعثرة في مجال ما، على حدة

  

  رينأرقام التالميذ المتعث  األسئلة
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تعرف المتساويات التي تمثل  -
 قسمة إقليدية

البحث عن القسمة التي يتكون  -
 أرقام 4خارجها من 

  مقارنة األعداد لكسرته -

1 – 4 – 6 – 10  

  

5 -9 –  
  

2 – 3 -7 – 8 – 11 – 12 – 13 -
14...  

  

 طريقة تعرف أسباب التعثر

تقع في نفس  تعيين مقرر لكل مجموعة، يذكر األسباب التي جعلت عناصر المجموعة
  :الخطأ

تعتبر األسئلة الشفوية المباشرة أحسن طريقة لتعرف الخطأ، كما أن األلواح أيضا تخدم 
هذا الغرض، ومقارنة البطاقات الموزعة على كل مجموعة أيضا تساهم في تعرف أسباب 

  .التعثر عند بعض التالميذ

 أنشطة الدعم بالرجوع إلى خطأ من األخطاء الشائعة  -4

قى التلميذ مشوش األفكار حول األعداد الكسرية التي لها نفس البسط، كيف أنها حتى ال يب
تكون على عكس ما تعود عليه التلميذ، يعني في المقارنة نضع رمزا أصغر من جهة 
العدد األصغر، بينما في األعداد الكسرية نضع العكس، الرمز أصغر من نضعه جهة 

  .العدد الذي له أكبر مقام

متعلمين مثاال حيا وهو حلوتان دائريتان لهما نفس القطر، ونطلب من تلميذ نقترح على ال
  .تالميذ بحيث كل واحد يأخذ قطعة مساوية لآلخر 4أن يقسمها على 

ثم نوزع الحلوى الدائرية الثانية المساوية لألولى على تلميذين بقدر متساوي، ثم نطلب من 
ر قدر من الحلوى، فيجيبون بأنها المتعلمين مالحظة المجموعة التي حصلت على أكب

  .المجموعة المتكونة من تلميذين، يعني المجموعة التي لها أصغر مقام
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  السادس: المستوى  الثانية: المرحلة

التعامل باألعداد العشرية وترتيبها : المكون

  تزايديا وتناقصيا

  الرياضيات: المادة 

  

 لدعماختيار مورد من بين الموارد ذات األولوية في ا  -1

  مقارنة وترتيب األعداد العشرية
 

  الصعوبات أو األخطاء الشائعة  -2

 1,333 > 5,32ترتيب األعداد حسب عدد أرقامها مثال   -

 4,55> 4,6:  اعتبار العدد الذي يضم أكبر عدد من األرقام بعد الفاصلة هو األكبر -

 .اإلخفاق في وضع عدد عشري على المستقيم المدرج -

 .العشري والجزء الصحيح عدم التمييز بين الجزء -

  .األصفار الزائدة تشوش على البعض -

 :أداة تشخيص التعثرات بالنظر إلى الموارد  -3

 .أجب بصحيح أو خطأ )1

6,66 > 8     -     7,4 = 7,400   -   12,55 < 12,6 

 21,4و  21,3أكتب عددا محصورا بين  )2

 0,6و   0,62      -   17و   17,1

 ضة دجاجة؟ما هو الثمن غير المناسب لبي )3

0,85DH – 1,20DH – 10,50DH – 0,95DH – 0,70 DH  
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  :طريقة استعمال أداة التشخيص

أسئلة  –على السبورة  –األلواح / وضعية كتابية على األوراق (تمرير أدوات التشخيص  •
 ...)شفوية

اعتماد األلواح بالدرجة األولى لسهولة استعمالها ومعرفة مدى تمكن المتعلمين من الصعوبة 
  .وضوع الدرسم

  .اللجوء للسبورة أو األسئلة الشفهية لتبرير األجوبة وأبعاد العناصر المشوشة

  .تدييل األنشطة بسؤال كتابي للرجوع إليه عند الحاجة

  طريقة تفريغ النتائج •

يتم ذلك في جدول يحمل أرقام التالميذ بدل األسماء لتسهيل عملية التفريغ، تصنيف التالميذ 
  .تكوين المجموعات المرشحة لعملية الدعمحسب نوع الصعوبة 

تفرغ النتائج في شبكة تحمل رقم السؤال وأرقام التالميذ الذين أخفقوا في اإلجابة لتكوين 
  .مجموعات شبه متجانسة لتكون موضع العناية

تكوين مجموعات حسب   أرقام المتعثرين  رقم السؤال
  تقاطعها

    مقارنة عددين )1

تغيير رتبة الرقم داخل  )2
  عددال

  

    استعمال أصفار زائدة )3

  

 طريقة تعرف األسباب التي جعلت عناصر المجموعة تقع في نفس الخطأ

  :أسئلة شفوية مباشرة تتدرج مع المتعثرين

لماذا كتبت هذا الجواب؟ على أي أساس كتبت هذا الجواب؟ هل تغيير الفاصلة من مكانها يغير العدد؟ 
  ...م؟ إضافة صفر أو أكثر عن يمين العدد العشري هل يغير العدد؟هل يتغير العدد إذا غيرنا رتبة الرق

  

  أنشطة الدعم بالرجوع إلى خطأ من األخطاء الشائعة  -4
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  :اقتراح أنشطة للدعم والتقوية

 .لعبة يمين شمال لمعرفة العدد األكبر بدل الرمز �

 .كتابة األعداد داخل إطار وتلوين األكبر أو األصغر حسب السؤال �

 .أ باستعمال الحواسيب أو على األوراقلعبة صحيح خط �

 .تقطيع بطاقات تحمل أعداد عشرية ثم إلصاقها حسب الترتيب المطلوب �

ارفع اليد اليمنى عندما يكون العدد الموجود في اليمين هو األكبر وارفع اليد : مثال  )1
 .اليسرى إذا العدد الموجود في اليسار هو األكبر 

  .... 0,6و    0,345   -    5,17و   5,2  -   1,22و  3,4

  )تزايديا(توزع على التالميذ بطاقات تقص وتلصق في الدفتر حسب الترتيب المطلوب  )2

11,3 10,5  10  9,777  11,22  

 بأقرب عدد من بين 68,4صل العدد  )3

• 70,5 

• 6,84 

• 64,200 

• 120 

• 68,4  
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  األول: المستوى  األولى: المرحلة

  بيةالعر: المادة  القراءة: المكون

  

 اختيار مورد من بين الموارد ذات األولوية في الدعم  -1

 فك رموز الحروف

  الصعوبات أو األخطاء الشائعة  -2

 عدم القدرة على فك رموز الحروف - 

 الخلط بين الحروف المتشابهة -

  خلط حرف النون مع صوت التنوين - 

  :أداة تشخيص التعثرات بالنظر إلى الموارد  -3

 بـ وصل - ـتـ  -يـ  - ـنـ : أكمل الكلمات بالحرف المناسب - 

  ـنَـ    ـاب...كـ

...ـ      ـدي  

  ـنَـ    ـامةٌ...مـ

...انـلَوـ    ـهب  

  طريقة استعمال أداة التشخيص

يمرر هذا النشاط باستعمال األلواح لضمان مشاركة جميع المتعلمين وبالتالي رصد 
  .المتعثرين وجميع أنواع الصعوبات التي واجهوها

  ئجطريقة تفريغ النتا
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يتم ذلك في جدول يحمل أرقام التالميذ بدل األسماء لتسهيل عملية التفريغ تصنيف التالميذ 
  .حسب نوع الصعوبة تكوين المجموعات المرشحة لعملية الدعم

  يقسم التالميذ المتعثرين حسب نوع الصعوبات

  المجموعة الثالثة  المجموعة الثانية  المجموعة األولى

1  
2  
3  

خلطوا بين 
ياء حرفي ال

  والتاء

1  
2  
3  
4  

خلطوا بين 
حرفي النون 

  والباء

1  
2  
3  
4  

خلطوا بين جميع 
التاء : الحروف

والياء والباء 
  والنون

 طريقة تعرف أسباب التعثر

  :تعيين مقرر لكل مجموعة، يذكر األسباب التي جعلت عناصر المجموعة تقع في نفس الخطأ

فوق : تعلمين من فهم مفهومين فضائيينعدم تمكن الم: حسب مقرر كل مجموعة السبب راجع إلى
 )مثال(وتحت 

  أنشطة الدعم بالرجوع إلى خطأ من األخطاء الشائعة  -4

ألعاب استعمال البطاقات التلوين لعب األدوار (اقتراح أنشطة مخالفة لتلك التي تم تقديم الموارد بها 
  ...)الحكي األناشيد التقطيع واإللصاق استعمال المعلوميات عند توفرها

  .فوق وتحت: لتجاوز هذه الصعوبات يمكن اللجوء إلى ألعاب تنظيم تروج لمفهومي

، بحيث يمسك متعلمان بطرفي حبل، ويقوم ثالث بتمرير )الساحة(لعبة التمرير باستخدام حبل : مثال
  .كرة مرة فوق الحبل، وأخرى تحته

  من أين مرت الكرة ؟: في كل مرة يسأل األستاذ

  .تحت –فوق  :يجيب التالميذ مرددين

  .تكرر اللعبة

 رسم خط أفقي مستقيم على السبورة ومطالبة التالميذ برسم نقط مرة فوق الخط ومرة تحته : في القسم- 

ومطالبة المتعلمين بوضع نقطة أو :    استبدال الخط المستقيم برسم يشبه الحروف المقصودة - 
 .ثم يقرأ ويذكر موقع لنقط فيه نقطتين فوق أو تحت الرسم في كل مرة نحصل على حرف،
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تكرر هذه العملية إلى أن تصبح كل مجموعة قادرة فعال على التمييز بين هذه الحروف،  - 

 .لتوظيفها في المكان المناسب من الكلمات

 ولوية في الدعماختيار مورد من بين الموارد ذات األ1-

 .أين، متى، كيف، ماذا، بماذا، من الذي، من التي: أن يكون التلميذ قادرا على توظيف االستفهام بـ

  الصعوبات أو األخطاء الشائعة2- 

  .من الذي ومن التي: الخلط بين أداتي االستفهام

  أداة تشخيص التعثرات بالنظر إلى الموارد- 3

  :المناسبمن التي في المكان  –من الذي : أضع

 يوزع الرسائل؟.............  - 

 ترافقك في المدرسة ؟.............  - 

 تحكي الحكاية ؟.............  - 

 يحرس المدرسة ؟.............  - 

  طريقة استعمال أداة التشخيص

 ...)أسئلة شفوية –على السبورة  –األلواح / وضعية كتابية على األوراق (تمرير أدوات التشخيص 

اة التشخيص على األلواح حيث يتم اإلجابة عن كل جملة مباشرة بعد قراءتها وإعطاء يتم تمرير أد
  .الوقت التالميذ للتفكير ثم كتابة الجواب على األلواح، ويتم تفريغ النتائج في نفس الوقت

  طريقة تفريغ النتائج

التالميذ حسب نوع يتم ذلك في جدول يحمل أرقام التالميذ بدل األسماء لتسهيل عملية التفريغ تصنيف 
  .الصعوبة تكوين المجموعات المرشحة لعملية الدعم

  الجمل                

  أرقام التالميذ
  4ج   3ج   2ج   1ج 

  الثاني: المستوى  األولى: المرحلة

  اللغة العربية: المادة  األساليب: المكون
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1          

2          

3          

4          

  بالنسبة للجواب الصحيح+ توضع عالمة 

  بالنسبة للجواب الخاطئ –توضع عالمة 

 طريقة تعرف أسباب التعثر

موعة، يذكر األسباب التي جعلت عناصر المجموعة تقع في نفس تعيين مقرر لكل مج
  :الخطأ

تعيين مقرر لكل مجموعة، بعد المناقشة يتم رصد األسباب التي جعلت عناصر المجموعة 
  .يقعون في نفس الخطأ

  أنشطة الدعم بالرجوع إلى خطأ من األخطاء الشائعة-3

ألعاب استعمال البطاقات التلوين لعب األدوار (بها اقتراح أنشطة مخالفة لتلك التي تم تقديم الموارد -
  ...)الحكي األناشيد التقطيع واإللصاق استعمال المعلوميات عند توفرها

وعلى ...) األم، ساعي البريد،(استعمال بطاقات عليها صورة مثال : اقتراح مسابقة بين مجموعتين- 
) من الذي يوزع الرسائل؟: مثال(ذ بطرح السؤال ظهر البطاقة األداة المناسبة لالستفهام ومطالبة التالمي

ثم يقومون بالتصحيح اللغوي، كل مجموعة تجيب إجابة صحيحة تحرز هدفا وهكذا إلى نهاية البطاقات 
  .في األخير تحتسب النتائج ويعلن الفائز
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  الثالث: المستوى  األولى: المرحلة

  اللغة العربية: المادة  التراكيب: المكون

  

 مورد من بين الموارد ذات األولوية في الدعماختيار   -1

 )اسم، فعل، حرف(أقسام الكلمة 

  الصعوبات أو األخطاء الشائعة  -2

 خلط بين االسم والفعل والحرف- 

 )ات(هناك تمثالت خاطئة لدى بعض المتعلمين- 

  .والفعل كممارسة) باعتباره االسم(ويمكن القول هناك خلط بين ممارس الفعل - 

  عثرات بالنظر إلى المواردأداة تشخيص الت  -3

لتشخيص التعثرات يستحسن تمكين المتعلم من المناولة الذاتية بعيدا عن أي تشويش سواء من طرف - 
بحيث يقوم المدرس بتوفير بطاقات حاملة لمجموعة من األفعال واألسماء ) ات(أو المتعلمين) ة(المدرس

 .والحروف مبعثرة داخل كيس

 :ليق بطاقات كتب عليهارسم جدول على السبورة أو تع - 

    

 .إلى مجموعات) ات(يتم تقسيم المتعلمين - 

من المجموعة إلى السبورة لسحب بطاقة ) ة(يمر كل متعلم - 
يقراها ويثبتها أمام البطاقة أو في الخانة المناسبة، إذ أصاب الجواب الصحيح تضاف لفريقه 

 .نقطة

الذين يعانون تعثرات ) ات(المتعلمين) ة(يسجل المدرسوهكذا تستثمر المسابقة ومن خاللها  - 
 .دون إثارة االنتباه في جو محفز ونشيط

  طريقة استعمال أداة التشخيص

  حرف  فعل  اسم

      

 حرف فعل اسم
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) ة(اختزال الزمن والجهد والتركيز على المناورات المتعلم الطريقة المشار إليها سابقا هذهإيجابيات من 
 .شرة التمكن من المورد أو التعثرأي استثماره الذاتي، الشيء الذي يعكس بكيفية مبا

 .من قواعد هذا النشاط تحديد المدة الزمنية المخصصة للتفكير قبل تثبيت الجواب - 

 .اعتبار التردد في اختيار المكان المناسب للجواب الخطأ - 

 .تقديم المدرس للمتعثرين أمثلة شفوية للكشف عن خلفيات أو أسباب التعثر - 

  طريقة تفريغ النتائج

ي جدول يحمل أرقام التالميذ بدل األسماء لتسهيل عملية التفريغ تصنيف التالميذ حسب نوع يتم ذلك ف
  .الصعوبة تكوين المجموعات المرشحة لعملية الدعم

أرقام التالميذ بدل 
  األسماء

  عدم تمييز االسم  عدم تمييز الفعل
عدم تمييزهما معا 

  االسم والفعل

1  
2  
3  
4  
5  

x    

x  

 ثرطريقة تعرف أسباب التع

  :تعيين مقرر لكل مجموعة، يذكر األسباب التي جعلت عناصر المجموعة تقع في نفس الخطأ

 .من خالل تدخله بأسئلة شفوية أسباب التعثر) ة(يستخلص المدرس

  

 أنشطة الدعم بالرجوع إلى خطأ من األخطاء الشائعة  -4

 )حروف ومهن(اقتراح لعبة  - 

فة ضمن بطاقات يزود كل فريق ببعض مجموعة من األلغاز عن مهن مختل) ة(يعد المدرس - 
 .البطاقات الخاصة باللغز المراد تقديمه

 ).مجموعة المستقبل) (مجموعة النجاح(يستحسن تكوين مجموعتين  - 

 .مهمة سرد اللغز لمنح الفرصة للمتعثرين االستقصاء واإلجابة) ات(تسند للمتفوقين - 
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المرضى وأصف لهم األدوية التي  أنا الذي أعالج: يرتدي وزرة بيضاء)ة(يتقدم تلميذ: (مثال - 
 )ينبغي عليهم تناولها بانتظام حرفي األول هو الطاء من أكون؟

بتركيب جملة مفيدة من ) النجاح(ليس الهدف من اللعبة هو معرفة المهنة فقط بل نطالب الفريق  - 
 .خالل اللغز يصف فيها العمال التي يقوم بها ممارس المهنة

 .المرضى ويصف لهم األدويةالطبيب يعالج  -: مثال لجملة - 

 .السقاجي يصلح الساعات - 

 - ... 

بعد أن كتب له فريق آخر الجملة على السبورة أن يقوم أفراده ) المستقبل(أطلب من فريق  - 
بجرد أي استخراج األسماء واألفعال والحروف الموجودة بالجملة بحيث يعينون من بينهم تلميذ 

لتحديد أفعال وأسماء الجملة وكذا " أب الحروف"خر وآ" أب األسماء"وآخر " أب األفعال: "يسمى
 .الحروف

  .وهكذا تستمر اللعبة حتى النهاية وتحديد الفريق الفائز - 
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  الرابع: المستوى  األولى: المرحلة

  اللغة العربية: المادة  التراكيب: المكون

  

 :  اختيار مورد من بين الموارد ذات األولوية في الدعم  -1

 لفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهولتمييز ا

  الصعوبات أو األخطاء الشائعة  -2

  .عدم قدرة بعض المتعلمين على تحويل األفعال من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول أو العكس- 

رسم جدول لتشخيص التعثرات ومطالبة : دأداة تشخيص التعثرات بالنظر إلى الموار  - 3
  أمام الجواب المناسب بعد استخراج الفعل) x(بوضع عالمة ) ة(المتعلم

  مبني للمجهول  مبني للمعلوم  الفعل  الجمل

روى الجد قصة  - 
" كليلة ودمنة"

  ألحفاده

    x  روى

 بعثرة منها المبني للمعلوم والمبني للمجهول وتصنيفها ضمن جدولمأو تقديم مجموعة من األفعال 

 فُهِم –اشترى  –استدعى  - 

  مبني للمجهول فعل  فعل مبني للمعلوم

    

  طريقة استعمال أداة التشخيص

  .اعتماد أسئلة شفوية مركزة توجه المتعلم إلى تركيب جمل بها أفعال مبنية للمجهول أو المعلوم- 

  طريقة تفريغ النتائج

يتم ذلك في جدول يحمل أرقام التالميذ بدل األسماء لتسهيل عملية التفريغ تصنيف التالميذ حسب نوع 
  .وين المجموعات المرشحة لعملية الدعمالصعوبة تك
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  أرقام التالميذ
تعثر بخصوص األفعال 

  المبنية للمعلوم
تعثر بخصوص األفعال 

  المبنية للمجهول
  تعثر يشملهما معا

1  
2  
3  
4  
5  

x   

  

  

x  

  

x  

 طريقة تعرف أسباب التعثر

  :الخطأتعيين مقرر لكل مجموعة، يذكر األسباب التي جعلت عناصر المجموعة تقع في نفس 

أثناء تصحيح أنشطة التشخيص يتم االستقصاء حول األسباب التي حملت عناصر المجموعة  - 
  .تقع في نفس الخطأ

  أنشطة الدعم بالرجوع إلى خطأ من األخطاء الشائعة  -4

يتم من خاللها تركيب جمل متضمنة ألفعال مبنية ) ات(ج قصة مع المتعلميناقتراح إتمام نس- 
 .للمجهول

 :كاآلتي القصة المقترحة

يروي لنا صديق أنه قرر في أحد أيام عطلة السفر الذهاب إلى مدينة جبلية لالستجمام والتمتع "
بالطبيعة، ذات يوم بينما هو متجول في الحقول رن هاتفه النقال ليخبره جاره أن باب منزله قد فتح وأن 

  "صديقنا المنزل؟عند عودته تخيلوا معي كيف وجد . عليه االلتحاق بمنزله لتقصي األسباب

إلى بناء نص بسيط به جمل متضمنة ألفعال مبنية ) ات(هيا لنصف جميعا المنزل مع توجيه المتعلمين
  )كيف وجد صديقنا األبواب؟(للمجهول ويمكن االستناد إلى أسئلة موجهة مثل 

 كسرت األبواب - 

 فتحت النوافذ - 

  .سرقت النقود والمجوهرات - 

نص باعتبار أن لصا هو الذي قام بكل ذلك أي تحويل األفعال المبنية م بإعادة كتابة الوبعد ذلك يطالبه
 .للمجهول إلى أخرى مبنية للمعلوم
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  الخامس: المستوى  األولى: المرحلة

  اإلمالء: المادة  اللغة العربية: المكون

  

في أن يكون التلميذ قادرا على التحكم : اختيار مورد من بين الموارد ذات األولوية في الدعم-1 
التاء ، التاء المبسوطة في الفعل: ر األسماء واألفعالالرسم اإلمالئي للتاء المربوطة والمبسوطة في أواخ

 التاء المبسوطة في الحرف، المربوطة والمبسوطة في االسم

  الصعوبات أو األخطاء الشائعة- 2

 كتابة التاء المربوطة في األفعال- 

 بلها سكون حي أو ميتكتابة التاء المربوطة في األسماء التي ق- 

  كتابة التاء المربوطة في الحروف- 

  أداة تشخيص التعثرات بالنظر إلى الموارد  - 1

 ضع العالمة المناسبة في الجدول : 1النشاط - 

  صحيح  خطأ  الكلمات

      وقفة

      فتات

     قطة

  طريقة استعمال أداة التشخيص

 :واحنشاط األل

بها تاء مربوطة أو مبسوطة ويتم تصحيحها جماعيا من  يتم النشاط جماعة بحيث يملي كل تلميذ كلمة
  .طرف التالميذ مع التركيز على علة الخطأ أو الصحة

  طريقة تفريغ النتائج
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يتم ذلك في جدول يحمل أرقام التالميذ بدل األسماء لتسهيل عملية التفريغ تصنيف التالميذ حسب نوع 
  .الصعوبة تكوين المجموعات المرشحة لعملية الدعم

  التعليمات  دور التلميذ  ور األستاذد

توجيه التالميذ والتدخل عند 
  االقتضاء

 التعلم عن طريق األقران - 

  العمل بالمجموعات - 

التالميذ يملون الكلمات بالتناوب 
  ويتنافسون في تصحيحها

  :طريقة تعرف أسباب التي جعلت عناصر المجموعة تقع في نفس الخطأ

  تفريغ النتائج 

  الصعوبات  أرقام

  
كتابة التاء مبسوطة في 

  الفعل
كتابة التاء مبسوطة في 

  االسم
كتابة التاء مربوطة في 

  االسم

1  
2  
3  
4  

x  

  

  

x  

x  

 أنشطة الدعم بالرجوع إلى خطأ من األخطاء الشائعة- 4

  تقديم بطاقات

  بطاقيات بها أجوبة -ب  بطاقيات بها أسئلة  - أ: البطاقيات

  :ة مثالتستلزم كلمات بها تاء مربوطة وتاء مبسوط

  ب  أ

 ما جمع وردة؟ - 

 ما مفرد ممرضات؟ - 

  أكر فاكهة تنتهي بتاء مبسوطة؟ - 

  وردات

  ممرضة

  توت
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  السادس: المستوى  الثانية: المرحلة

  التراكيب: المادة  اللغة العربية: المكون

  

 اختيار مورد من بين الموارد ذات األولوية في الدعم-1

  الفعلية والحرفية وتوظيفها بشكل سليمالتعرف والتميز بين أحوال الخبر والنواسخ 

  الصعوبات أو األخطاء الشائعة-2

 الخلط بين النواسخ الفعلية والحرفية - 

  عدم ضبط حركات اإلعراب حين التعامل مع النواسخ الفعلية والحرفية - 

 أداة تشخيص التعثرات بالنظر إلى الموارد-3

 .تتدوين جمل اسمية على السبورة السوداء ونقلها على مسودا

  :صل بسهم

  البرد قارسا في فصل الشتاء            

            كان

  البحر هائج            

  

  التلميذ مجتهداً            

  إن

  القط شرس            

  طريقة استعمال أداة التشخيص

  ية كتابية على األوراقوضعتمرير أدوات التشخيص 

  طريقة تفريغ النتائج
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تصنيف التالميذ حسب نوع  ،ل عملية التفريغيتم ذلك في جدول يحمل أرقام التالميذ بدل األسماء لتسهي
  .الصعوبة تكوين المجموعات المرشحة لعملية الدعم

  : تقسيم التالميذ المتعثرين إلى مجموعتين حسب درجة التعثر

  درجة التعثر متوسطة/ مجموعة هاء 

  درجة التعثر عالية/ مجموعة دال 

 طريقة تعرف أسباب التعثر

  :تعيين مقرر لكل مجموعة، يذكر األسباب التي جعلت عناصر المجموعة تقع في نفس الخطأ

 .ة حين استعمال النواسخ الفعلية والحرفيةعدم التمكن من الحركة المناسب - 

  .تشكيل مجموعتين حسب نوع التعثر - 

  أنشطة الدعم بالرجوع إلى خطأ من األخطاء الشائعة- 4

ألعاب استعمال البطاقات التلوين لعب األدوار (اقتراح أنشطة مخالفة لتلك التي تم تقديم الموارد بها 
  ...)لمعلوميات عند توفرهاالحكي األناشيد التقطيع واإللصاق استعمال ا

  إن وأخواتها// كان وأخواتها : تدوين القاعدة على جانب السبورة الصغيرة

  ت/ ر
رقم 

  التسجيل
  االسم والنسب

  مجال التعثر
عدم ضبط عناصر الجملة 
بالشكل التام اعتمادا على 

معيار   القواعد التركيبية
  االستجابة

  التراكيب
  درجة التعثر

  ظةمنخف  متوسطة  عالية
عدم ضبط     487  1

حركات 
اإلعراب 

حين التعامل 
مع النواسخ 

الفعلية 
  والحرفية

X      تطبيقات كتابية  
2  538    X      تطبيقات كتابية  
3  607     X    تطبيقات كتابية  
4  680    X     تطبيقات كتابية  
5  676    X     تطبيقات كتابية  
6  686    X     تطبيقات كتابية  
7  688    X     ابيةتطبيقات كت  
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إن وأخواتها نواسخ حرفية مرتبطة // كان وأخواتها واسخ فعلية مرتبطة بالزمان : عناصر التميز
  .بالترجي والتمني والتشبيه والتوكيد

  :استعمال البطاقات

  .الرجل مريض....... 

  ن استعمال بطاقات النواسخ الفعلية والحرفيةيمك

  يدون التغيير الذي يقع على االسم والخبر بلون مغاير

  النواسخ الحرفية والفعلية تدخل على الجملة االسمية: استنتاج

  .عمل النواسخ الحرفية عكس عمل النواسخ الفعلية

  كان الرجل مريضا

  إن الرجل مريض

  دا منصوبا مع الناسخ الفعلي ومرفوعا مع الناسخ الحرفيحال الخبر في هذه الجملة أتى مفر

  يمكن إعطاء أمثلة أخرى يكون الخبر شبه جملة

  الرجل في المسجد......... 

  يمكن إعطاء أمثلة أخرى يكون الخبر جملة فعلية

 .الرجل يتوضأ........ 
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NIVEAU : 2 AEP PALIER : 1 

MATIERE : Français DISCIPLINE : Lecture 

 

-1 CHOIX D’UNE RESSOURCE PROPRIETAIRE : 

-Lire globalement les jours de la semaine. 

2 – DIFFICULTES / FAUTES COMMUNES : 

-Les élèves ne reconnaissent pas les jours de la semaine 

-Les élèves ne se rappellent pas les jours de la semaine dans l’ordre. 

3 – OUTIL DE DIAGNOSTIC : 

-PASSATION DE L’OUTIL (QCM, VRAI OU FAUX, PALIER PAR 

FLECHES, REMPLIR DES POINTILLEES…) 

1) Barre d’intrus :  

Lundi – main – mardi – mercredi – jeux – jeudi – vendredi – samedi – 

dimanche. 

2) Mets une croix devant les jours de la semaine qui sont en ordre : 

Lundi – mardi – jeudi – samedi – vendredi – dimanche – mercredi. 

mardi –Lundi – dimanche – samedi –vendredi –  jeudi– mercredi. 

Lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi – dimanche. 

DEPOUILLEMENT DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC : 
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-Reporter les résultats dans un tableau contenant les numéros des élèves pour 

faciliter la tache, casser les élèves selon le type de difficulté, constituer des 

groupes homogènes 

-Pour chaque exercice former des tableaux sur lequel les résultats seront 

recensés. 

RECONNAISSANCES DES CAUSES DE LA DIFFICULTE : 

S’assurer que chaque groupe a un rapporteur pour reporter les causes qui ont 

engendré la meme difficulté chez les membres du groupe. 

-Poser des questions aux élèves de chaque groupe pour reconnaître l’origine des 

fautes. 

4– ACTIVITES DE SOUTIEN : 

1) Proposer une comptine aux élèves : 

� Bonjour lundi 

� Comment va mardi 

� Très bien, mercredi 

� Va dire à jeudi  

� de la part de vendredi 

�  qu’il s’apprête samedi 

�  à aller jouer dimanche 
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NIVEAU : 3 AEP PALIER : 3 

MATIERE : Français DISCIPLINE : Lecture 

 

1 – CHOIX D’UNE RESSOURCE PRIOPRIETAIRE : 

- Lire des mots contenant les graphèmes étudiés. 

2 – DIFFICULTES / FAUTES COMMUNES : 

- Difficultés de déchiffrement du son [ε] 

- Difficultés de reconnaitre les différentes formes du son [ε] 

3 – OUTIL DE DIAGNOSTIC : 

PASSATION DE L’OUTIL 

- Souligne le mots ou tu entends le son [ε] 

- Pain – main – pleine – voisine – plein – ceinture – raison – matinée – pin 

– copine – mates 

- Les élèves commencent a répondre après lecture magistrale des mots 

proposés 

- Exercice fait sur les cahiers 

DEPOUILLEMENT DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC : 

Reporter les résultats dans un tableau contenant les numéros des élèves pour 

faciliter la tache, casser les élèves selon le type de difficulté, constituer des 

groupes homogènes 
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Elève Mots 1 Mots 2 Mots 3 Mots 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

    

- pour les mauvaises réponses 

+ pour la bonne réponse 

RECONNAISSANCES DES CAUSES DE LA DIFFICULTE : 

S’assurer que chaque groupe a un rapporteur pour reporter les causes qui ont 

engendré la même difficulté chez les membres du groupe 

- La maitresse pose des questions aux élèves pour essayer de trouver 

l’origine des fautes commises 

- 4 – ACTIVITES DE SOUTIEN :  

- Aide toi de ce code pour trouver des sons en [ε] 

 

 

- U

n

 

1

2

A = 1 

B = 2 

C = 3 

D = 4 

E = 5 

F = 6 

G = 7 

H = 8 

I = 9 

J = 10 

K = 11 

L = 12 

M = 13 

N = 14 

O = 15 

P = 16 

Q = 17 

R = 18 

S = 19 

T = 20 

U = 21 

V = 22 

W = 23 

X = 24 
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 1 16 9 14 => un lapin 

- La 13 1 9 14 => la main 

- La 3 5 9 14 20 21 18 5 => la ceinture 

- Un 20 9 13 2 18 5 => un timbre  
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NIVEAU : 4 AEP PALIER : 1 

MATIERE : Français DISCIPLINE : Activités de 

fonctionnement de la langue 

 

1 – CHOIX D’UNE RESSOURCE PROPRIETAIRE : 

- Définir le genre du nom 

2 – DIFFICULTES / FAUTES COMMUNES : 

- Difficultés à distinguer  le féminin du masculin 

3 – OUTIL DE DIAGNOSTIC : 

- Mets un ou une à la place des pointilles (à triter sur les ardoises ou les 

feuilles) 

- … garçon 

- … chaise 

- … marchand 

- … fille 

- … lapine 

- … joueur 

 

DEPOUILLEMENT DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC : 

Reporter les résultats dans un tableau contenant les numéros des élèves pour 

faciliter la tache, casser les élèves selon le type de difficulté, constituer des 

groupes homogènes 

Noms des 

élèves 

1er Mots 2ème Mots 3ème Mots 4ème Mots 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

    

+ pour la bonne réponse 

- pour les mauvaises réponses 

RECONNAISSANCES DES CAUSES DE LA DIFFICULTE : 

S’assurer que chaque groupe a un rapporteur pour reporter les causes qui ont 

engendré la même difficulté chez les membres du groupe. 

- A l’aide des questions, j’essaye avec les élèves de trouver l’origine des 

erreurs commises. 

4 – ACTIVITES DE SOUTIEN : 

- Demander aux filles quel est leur couleur préférée. 

- Même chose pour les garçons. 

- Au tableau je montre aux élèves des illustrations et si l’image présente un 

nom féminin, on montre la couleur choisit par les filles, et si l’image 

présente un nom masculin on montre la couleur choisit par les garçons. 
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NIVEAU : 5 AEP PALIER : 1 

MATIERE : Français DISCIPLINE : grammaire 

 

1 – CHOIX D’UNE RESSOURCE PROPRIETAIRE : 

- Connaître la phrase – les types de phrases et les points de ponctuation. 

2 – DIFFICULTES / FAUTES COMMUNES : 

- Les élèves ne distinguent pas les types de phrases. 

- Les élèves n’arrivent pas à identifier les personnes et les terminaisons 

ainsi que les temps : passé => présent => futur. 

- Les élèves ne font pas la différence entre (a) et (à). 

3 – OUTIL DE DIAGNOSTIC : 

1) Relier par une flèche (à réaliser sur les cahiers ou des feuilles) 

Phrases Points de 

ponctuation 

- Hier … Ahmed a passé la journée à la forêt. 

- Qu’est ce que tu as vu dans la forêt … 

- Oh… quel beau climat là – bas… 

- Fais tes devoirs d’abords… 

? 

! 

; 

. 

 

2) Remplir des pointillées (meme procédure de passation): 

- Lorsqu’on met à la fin d’une phrase ? c’est une phrase … 
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- Lorsqu’on met à la fin d’une phrase ! c’est une phrase … 

- Lorsqu’on met à la fin d’une phrase . c’est une phrase … 

- Lorsqu’on donne un ordre, c’est une phrase … 

On peut demander aux élèves de donner d’autres exemples de types de 

phrase. On peut aussi travailler sur les ardoises. 

DEPOUILLEMENT DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC : 

Reporter les résultats dans un tableau contenant les numéros des élèves pour 

faciliter la tache, casser les élèves selon le type de difficulté, constituer des 

groupes homogènes 

 

Difficultés Numéros des élèves 

Points de ponctuation 1 – 10 – 3 – 24 - 6  

Types de phase 2 – 5 – 7 – 11 - 8 

 

RECONNAISSANCES DES CAUSES DE LA DIFFICULTE : 

S’assurer que chaque groupe a un rapporteur pour reporter les causes qui ont 

engendré la même difficulté chez les membres du groupe. 

- Après le classement des élèves selon leurs difficultés. 

- Je leur demande de justifier et de donner la raison de leur réponse pour 

savoir pourquoi les élèves ne font pas la différence entre les types de 

phrases, et quelle est la cause qui handicape leur compréhension. 

- On peut même écrire leurs réponses sur le tableau pour permettre les 

autres élèves (les excellences) de distinguer ce qui est vrai et ce qui est 

faux. 

4-ACTIVITES DE SOUTIEN : 
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- Pour faciliter la compréhension chez les élèves, on peut proposer d’autres 

exercices, qui se travaille d’une manière différente et animée. 

- On propose des figurines où il y a un enfant qui veut poser une question, 

un enfant qui s’exclame, et un autre qui fini ses paroles. 

- Dans l’autre côté on propose les points de ponctuation ?! 

- Pour les combines avec les figurines. 

- On demande aux élèves d’imaginer et de créer un petit dialogue entre ces 

trois personnages tout en s’appuyant sur l’intonation et les mouvements 

des mains et du visage. 
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NIVEAU : 6 AEP PALIER :3 

MATIERE : Français DISCIPLINE : Activités de 

fonctionnement de la langue 

 

1 – CHOIX D’UNE RESSOURCE PROPRIETAIRE : 

- Utiliser l’adjectif qualificatif 

2 – DIFFICULTES / FAUTES COMMUNES  : 

- L’accord de l’adjectif qualificatif avec le nom le genre et le nombre. 

- Les cas particuliers. 

3 – OUTIL DE DIAGNOSTIC : 

1) Choisis la bonne réponse (sur les ardoises ou les cahiers) 

Une Joli 

Jolie 

Jolis 

Jolies 

Fille 

Les salles sont 

Plein 

Pleine 

Plein 

pleines 

 

2) Complète par vrai ou faux (meme procédure de passation 

On dit : Un long chemin… 

   Une long route … 

   Des chaussures noir … 

 Notre école est grande … 
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DEPOUILLEMENT DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC :  

Reporter les résultats dans un tableau contenant les numéros des élèves pour 

faciliter la tache, casser les élèves selon le type de difficulté, constituer des 

groupes homogènes 

- Préparer un grille sur laquelle on note le numéros de la question et les 

numéros des élèves en difficultés (chaque ardoise porte le numéro se son 

propriétaire) une fois terminée les apprenants seront groupés selon les 

résultats obtenus. 

RECONNAISSANCES DES CAUSES DE LA DIFFICULTE : 

S’assurer que chaque groupe a un rapporteur pour reporter les causes qui ont 

engendré la même difficulté chez les membres du groupe. 

- Les meilleures élèves seront les porte-parole du groupe pour faciliter la 

tâche et essayer de trouver l’origine des fautes comises. 

4 – ACTIVITES DE SOUTIEN : 

- Jeux de rôles : une fille un garçon 

La fille donne le féminin et le garçon donne le masculin 

Une fois la fille commence et la deuxième fois le garçon 

Le garçon La fille 

Mon frère est petit 

Mes cousins sont gentils 

J’ai un joli tricot banc  

Ma sœur est petite : 

Grand-mère est vieille 

Aïcha a une bicyclette neuve 

Ma tante est riche 

Au moment où les deux enfants jouent la scène au tableau les élèves répondent 

sur les ardoises et la correction se fait au tableau. 
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��(Eا/�2 ا��� 

�� ا����-�  -ا��ا�
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در�E ا/ه��� 
 �D ا����

 ا��><ن ا��<ارد            

  ا	��2SZ ا�و	] 

ا	�Nف  .املتكلم واملخاطب واملخاطبة: أن يكون التلميذ قادرا على توظيف الفعل الصحيح مع ضمائر  
M<&U�	وا 

 ا���اآ�N )دون تعرفه عليها بشكل صريح(أن يكون التلميذ قادرا على توظيف اجلملة الفعلية ضمنيا   

 
.أن يكون التلميذ قادرا على توظيف اجلملة الفعلية املنفية ضمنيا    

/N��"4ا .ماذا يف سياقها السليم- نعم-هل: أن يكون التلميذ قادرا على توظيف األدوات     

 
أين، مىت، ما ومل وال النافية يف سياقات تعبريية : يذ قادرا على توظيف أدوات االستفهامأن يكون التلم  

 .سليمة

جمردة وضمن كلمات ) ب.ل.من ، ت: ( أن يكون التلميذ قادرا على حماكاة النماذج اخلطية للحروف  

 .ومجل

: ا�>�"��
PH-

-إQ8ء
�)� 

 .جمردة وضمن كلمات ومجل) ي.م.ر.ح : ( ة للحروفأن يكون التلميذ قادرا على حماكاة النماذج اخلطي  

ويتدرب على آليات ) ب.ل.ت.س: ( أن يفكك رموز احلروف و الكلمات واجلمل املتضمنة للحروف  
 .هلا القراءة السليمة

 

 ا�(�اءة
) ي.م.ر.ح(قادرا على فك  رموز احلروف و الكلمات واجلمل املتضمنة للحروف  ذأن يكون التلمي  

 .ى آليات القراءة السليمة هلاويتدرب عل

قادرا على التعبري عما يشاهده ويالحظه موظفا رصيده اللغوي ومستعمال البنيات  ذأن يكون التلمي  

 )اجلملة الفعلية الفعل املاضي الصحيح(األسلوبية والتركيبية والصرفية بصورة ضمنية 

 

��B(ا�� 

   املرحلة الثانية  

ا	�Nف  .أنت ، أنتم ، أننت: توظيف الفعل الصحيح يف صيغة األمر مع الضمائرأن يكون التلميذ قادرا على   
M<&U�	وا 

  . أن يكون التلميذ قادرا على توظيف اجلملة االمسية واملذكر املفرد واملؤنث املفرد ضمنيا  

N�ا���اآ 
 .أن يكون التلميذ قادرا على توظيف اجلملة االمسية مع  اجلمع املذكر واملؤنث ضمنيا  

�� ا����ا��(ا23"ر ا���E)� �D ا���6 ا�)���� �)ا��'� ا/و�S - ا�  



67 

 

  .أن يكون التلميذ قادرا على توظيف كم االستفهام وياء النداء يف سياقات متنوعة  

N��"4/ا 
كيف، إىل أين وأمل: أن يكون التلميذ قادرا على توظيف أداة االستفهام   

: ا�>�"�� .جمردة وضمن كلمات ومجل) ك.ف.ج.ش:( أن يكون التلميذ قادرا على حماكاة النماذج اخلطية للحروف  
PH-

-إQ8ء
  .جمردة وضمن كلمات ومجل) خ.ث.ق.و: ( أن يكون التلميذ قادرا على حماكاة النماذج اخلطية للحروف   �(�

) ك.ف.ج.ش(قادرا على فك  رموز احلروف و الكلمات واجلمل املتضمنة للحروف  ذأن يكون التلمي  

 .ويتدرب على آليات القراءة السليمة هلا

 ا	�3اءة

) غ-ع-ء-هـ( قادرا على فك رموز احلروف و الكلمات واجلمل املتضمنة للحروف  ذيأن يكون التلم  

 .ويتدرب على آليات القراءة السليمة هلا

قادرا على التعبري عما يشاهده ويالحظه موظفا رصيدا مرتبطا حبياته املدرسية مستعمال  ذأن يكون التلمي  

  اجلملة املنفية(نية البنيات األسلوبية والتركيبية والصرفية بصورة ضم

�59 ا	%

عما يشاهده ويالحظه يف جمال احلي والقرية موظفا زاده اللغوي املكتسب ومستعمال البنيات  ذأن يعرب التلمي  

  اجلملة االمسية(األسلوبية والتركيبية والصرفية بصورة ضمنية 

 

   املرحلة الثالثة  

ا	�Nف  ".مل "و " ال"النهي يف اجلمع باستعمال  أن يكون التلميذ قادرا على توظيف الفعل الصحيح مع  
M<&U�	وا 

 كن و كي يف املفرد واملثىن واجلمع: أن يكون التلميذ قادرا على توظيف الفعل الصحيح مع النواصب  

 ا���اآ�N .أن يكون التلميذ قادرا على توظيف اجلملة اإلمسية يف صيغة املثىن املذكر واملؤنث   

 ).كان، صار، ليس، ضمنيا(أن يكون التلميذ قادرا على توظيف اجلملة اإلمسية مع النواسخ الفعلية   

 ا/N��"4 من ، ما، الذي: أن يكون التلميذ قادرا على توظيف أدوات املوصولية  

 .من أين، ما اليت وما أمحل التعجبية: أن يكون التلميذ قادرا على توظيف أداة االستفهام املركبة  

: ا�>�"��  .جمردة وضمن كلمات ومجل) غ.ع.ء.ه: ( أن يكون التلميذ قادرا على حماكاة النماذج اخلطية للحروف  
PH-

�U-إQ8ء  
  .جمردة وضمن كلمات ومجل) ذ.د.ص.ن: ( أن يكون التلميذ قادرا على حماكاة النماذج اخلطية للحروف  

) ذ.د.ص.ن( كلمات واجلمل املتضمنة للحروف قادرا على فك رموز احلروف و ال ذأن يكون التلمي  

 .ويتدرب على آليات القراءة السليمة هلا

 ا�(�اءة

) ز.ض.ظ.ط( قادرا على فك رموز احلروف و الكلمات واجلمل املتضمنة للحروف  ذأن يكون التلمي  
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 .ويتدرب على آليات القراءة السليمة هلا

البيئة الطبيعية موظفا رصيده اللغوي مستعمال البنيات األسلوبية قادرا على أن يعرب يف جمال  ذأن يكون التلمي  

 )الفعل الصحيح املنفي -اجلملة االمسية (والتركيبية والصرفية بصورة ضمنية 

��B(ا�� 

قادرا على التعبري عن احلياة التعاونية موظفا رصيدا مرتبطا حبياته املدرسية مستعمال البنيات  ذأن يكون التلمي  

 والتركيبية والصرفية بصورة ضمنية  األسلوبية

   املرحلة الرابعة  

ا	�Nف  أن يكون التلميذ قادرا على توظيف الفعل الصحيح مع السني وسوف  
M<&U�	وا 

ماضيا ومضارعا وأمرا: أن يكون التلميذ قادرا على حتويل الفعل الصحيح   

 ا���اآ�N .حلقيقي ضمنياأن يكون التلميذ قادرا على توظيف اجلملة الفعلية والنعت ا  

 .أن يكون التلميذ قادرا على توظيف اجلملة الفعلية املتضمنة للعطف دون تصريح بالقواعد الضابطة  

 ا/N��"4 .أن يكون التلميذ قادرا على توظيف األمساء املوصولة املسبوقة مبن الذي، من اليت  

 .يف أسئلة وأجوبة) ، ال، ما ، ملأين، مىت (أن يكون التلميذ قادرا على استعمال أدوات   

: ا�>�"��  .جمردة وضمن كلمات ومجل) ز.ض.ظ.ط:( أن يكون التلميذ قادرا على حماكاة النماذج اخلطية للحروف  
PH-

�U-إQ8ء  
  .أن يكون التلميذ قادرا على حماكاة النماذج اخلطية للحروف العربية جمردة وضمن كلمات ومجل  

  )مجال الكلمة ومجال العبارة(ا على تنمية ذوقه الفين أن يكون التلميذ قادر  

 ا�(�اءة  .قادرا على القراءة السليمة للكلمات واجلمل العربية ذأن يكون التلمي  

قادرا على التعبري عن األعياد واحلفالت موظفا رصيده اللغوي مستعمال البنيات األسلوبية  ذأن يكون التلمي  

 )الفعل الصحيح مع السني وسوف -الفعلية،النعت احلقيقي،  اجلملة(والتركيبية والصرفية 

��B(ا�� 

  .قادرا على إعادة احلكي املسموع ذأن يكون التلمي  

قادرا على التعبري عن األلعاب موظفا رصيده اللغوي مستعمال البنيات األسلوبية والتركيبية  ذأن يكون التلمي  

  ).الفعل الصحيح -طفالع–اجلملة الفعلية (والصرفية بصورة ضمنية 

 

 

 

 



69 

 

 

�� ا����ا��(ا23"ر ا���E)� �D ا���6 ا�)���� �)ا��'� ا�A"��� - ا�  

 

 �Eدر
 �D ��ا/ه�

 ا����

 ا	�$&ن ا	�&ارد            

 M	0 ا�و+N��	ا  

  *+ �<j�	!�د وا�	ا k�UN	ا M�A	ا e�l&- [S( درا�T 1��S�	2: أن ><&ن ا/F�^�	وا HF�^�	ا 'S>��	ا .A	د ا�
X�!	وا. 

ا	�Nف 
M<&U�	وا 

مسندا إىل ضمائر املتكلم املخاطب واملخاطبة والغائب " تفاعل"أن يكون التلميذ قادرا على توظيف الفعل الصحيح املزيد بصيغة   

  .والغائبة مفردا ومجعا

 

 ا���اآ�N .أن يكون التلميذ قادرا على توظيف اجلملة الفعلية املتضمنة للمفعول به  

 .التلميذ قادرا على متييز اجلملة اإلمسية خربها مفرد وتوظيفها أن يكون   

/N��"4ا .يف سياقات خمتلفة) أين، مىت، كيف، ماذا(أن يكون التلميذ قادرا على توظيف بصورة ضمنية أدوات االستفهام     

: >�"��ا� .عن طريق التدريب) م، ك، هـ، أ(أن يكون التلميذ قادرا على كتابة احلروف العربية   3
PH-

-إQ8ء
�)� 

 ) .بـ، ت، ر، ل: ( أن يكون التلميذ قادرا على حماكاة النماذج اخلطية للحروف العربية  3

أن يكون التلميذ قادرا على امتالك آليات القراءة وجتاوز الصعوبات القرائية للحروف املتشاة رمسا واملتقاربة  نطقا   1

 )خ.ج.ح.ال.ش.س.ث.ت.آل.ق.ف:(

 

 ا�(�اءة

قادرا على التعبري عما يشاهده ويالحظه موظفا الرصيد اللغوي املرتبط حبياته األسرية، مستعمال الضوابط األسلوبية  ذأن يكون التلمي  2

 )املفعول به، الفعل الصحيح ارد واملزيد. اجلملة الفعلية(والتركيبية والصرفية بصورة ضمنية 

 

��B(ا�� 

بري عما يشاهده ويالحظه موظفا الرصيد اللغوي املرتبط حبياته األسرية، مستعمال الضوابط األسلوبية قادرا على التع ذأن يكون التلمي  

 ")تفاعل"الفعل الصحيح املزيد على وزن  -اجلملة االمسية ذات اخلرب املفرد(والتركيبية والصرفية بصورة ضمنية 

  .وتوظيفهما يف كلمات مستقلة وأخرى ضمن مجل أن يكون التلميذ قادرا على التمييز بني آل القمرية والشمسية  

 ا��Cء
 .أن يكون التلميذ قادرا على التعرف علة مهزيت الوصل والقطع والتمييز بينهما وتوظيفهما يف كلمات مستقلة وأخرى ضمن مجل  

 .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز كتابة التاء املبسوطة يف األفعال واألمساء ضمنيا  

   املرحلة الثانية  

ا	�Nف  .أفعل وافتعل مع  ضمائر املفرد واملثىن واجلمع يف الغائب والغائبة : أن يكون التلميذ قادرا على توظيف الفعل الصحيح على وزن  
M<&U�	وا 

 ).ومؤنثامذكرا (أن يكون التلميذ قادرا على توظيف الفعل الصحيح املهموز واملضعف مع ضمائر املفرد واملثىن واجلمع   

  .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف اجلملة الفعلية واجلار وارور وتوظيفها ضمنيا  

N�أن يكون التلميذ قادرا على متييز مجلة امسية خربها جار وجمرور   ا���اآ. 
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  . سياقات خمتلفة يف) مباذا-من، من الذي، من اليت(أن يكون التلميذ قادرا على توظيف بصورة ضمنية أدوات االستفهام   

N��"4/ا 

: ا�>�"�� جمردة وضمن كلمات ومجل) خ.ح.ح (  :أن يكون التلميذ قادرا على حماكاة النماذج اخلطية للحروف العربية  
PH-

-إQ8ء
  جمردة وضمن كلمات ومجل) ظ.ط.ض.ص(  :أن يكون التلميذ قادرا على حماكاة النماذج اخلطية للحروف العربية   �(�

 ا	�3اءة رب على آليات القراءةأن يتد  

قادرا على التعبري عما يشاهده ويالحظه موظفا الرصيد اللغوي املكتسب املرتبط حبيه أو قريته، مستعمال الضوابط  ذأن يكون التلمي  

 .تعلاجلملة الفعلية واجلار وارور، والفعل الصحيح على وزن أفعل واف(األسلوبية والتركيبية والصرفية بصورة ضمنية 

�59 ا	%

قادرا على التعبري عما يشاهده ويالحظه موظفا الرصيد اللغوي املكتسب بالبيئة وحميطه، مستعمال الضوابط األسلوبية  ذأن يكون التلمي  

 .اجلملة اإلمسية، واجلار وارور، والفعل الصحيح املهموز واملضعف(والتركيبية والصرفية بصورة ضمنية 

 

  .درا على تعرف التاء املربوطة يف مجع التكسري ويف غري مجع التكسري والتمييز بينهما ضمنياأن يكون التلميذ قا  

 

 ا��Cء
 .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف كتابة اهلمزة املتوسطة الساكنة واهلمزة املتحركة يف وسط الكلمة بصورة ضمنية  

 .طة الساكنة واهلمزة املتحركة يف وسط الكلمة بصورة ضمنيةأن يكون التلميذ قادرا على تعرف كتابة اهلمزة املتوس  

   املرحلة الثالثة  

ا	�Nف  .أن يكون التلميذ قادرا على توظيف الفعل املعتل األجوف مع ضمائر املفرد واملثىن واجلمع  
M<&U�	وا 

 .أن يكون التلميذ قادرا على توظيف الفعل املعتل الناقص مذكرا ومؤنثا  

 ا���اآ�N .لتلميذ قادرا على متييز املفعول فيه يف مجلة فعلية ضمنياأن يكون ا  

 .أن يكون التلميذ قادرا على توظيف مجلة إمسية خربها مجلة ضمنيا  

 ا/N��"4 .أن يكون التلميذ قادرا على توظيف أداة كم االستفهامية وياء النداء  

 .ل يف سياقات متنوعةإىل أين، مبن وب: أن يكون التلميذ قادرا على توظيف   

: ا�>�"��  .جمردة وضمن كلمات ومجل) ز.ر.ذ.د(  :أن يكون التلميذ قادرا على حماكاة النماذج اخلطية للحروف العربية  
PH-

�U-إQ8ء   .جمردة وضمن كلمات ومجل) غ.ع.ب.ك(  :أن يكون التلميذ قادرا على حماكاة النماذج اخلطية للحروف العربية   

 ا�(�اءة .ى األداء القرائي لنصوص بسيطةأن يتدرب عل  

 أن يتدرب على األداء القرائي لنصوص طويلة نيسيا  

قادرا على التعبري عما يشاهده ويالحظه موظفا الرصيد اللغوي املكتسب بالبيئة وحميطه، مستعمال الضوابط األسلوبية  ذأن يكون التلمي  

 .ية، واجلار وارور، والفعل الصحيح املهموز واملضعفاجلملة اإلمس(والتركيبية والصرفية بصورة ضمنية 

��B(ا�� 

عما يشاهده ويالحظه موظفا الرصيد اللغوي املرتبط بالتغذية والصحة والرياضة مستعمال الضوابط األسلوبية والتركيبية  ذأن يعرب التلمي  

 )عل املعتل األجوفوالف - اجلملة الفعلية املشتملة على املفعول فيه (والصرفية بصورة ضمنية 
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عما يشاهده ويالحظه موظفا الرصيد اللغوي املرتبط مبجال التعاون مستعمال الضوابط األسلوبية والتركيبية والصرفية  ذأن يعرب التلمي  

 )والفعل املعتل الناقص -اخلرب مجلة : اجلملة اإلمسية(بصورة ضمنية 

 

  . آخر الكلمة وما قبلها ساكن ويف آخر الكلمة وما قبلها متحركأن يكون التلميذ قادرا على تعرف كتابة اهلمزة يف  

 

 ا��Cء
 .أن يكون التلميذ قادرا على كتابة األلف يف آخر الفعل الثالثي املنتهي بألف ويف آخر الفعل غري الثالثي املنتهي بألف  

 .لف ويف آخر اإلسم غري الثالثي املنتهي بألفأن يكون التلميذ قادرا على كتابة األلف يف آخر االسم الثالثي املنتهي بأ  

   املرحلة الرابعة  

ا	�Nف  مفـعـل –مفـعـل : أن يكون التلميذ قادرا على توظيف بشكل ضمين أمساء الزمان واملكان على صيغة  
M<&U�	وا 

 .فرد واملثىن و اجلمع  مذكرا ومؤنثاأن يكون التلميذ قادرا على توظيف الفعل الصحيح واملعتل مع الضمائر، وحتويل أمساء إىل امل  

 ا���اآ�N .أن يكون التلميذ قادرا على توظيف مجلة فعلية  مشتملة على متييز العدد من ثالثة إىل عشرة ضمنيا  

 .أن يكون التلميذ قادرا على توظيف اجلملة الفعلية  املشتملة على احلال ضمنيا  

 ا/N��"4 .مباذا وملاذا مث ال النافية للجنس: ضمنية أذايت االستفهامأن يكون التلميذ قادرا على توظيف بصورة   

 .النداء والتعجب وصيغة ما أفعل: أن يكون التلميذ قادرا على توظيف بصورة ضمنية أساليب   

: �"��ا�> .جمردة وضمن كلمات ومجل) ي.و.ء.هـ(  :أن يكون التلميذ قادرا على حماكاة النماذج اخلطية للحروف العربية  
PH-

�U-إQ8ء   .أن حياكي النماذج اخلطية للحروف العربية جمردة وضمن كلمات ومجل   

 ا�(�اءة .النصوص الشعرية) مجال الكلمة والعبارة( أن ينمي ذوقه الغين وإحساسه باجلمال   

.أن يكون التلميذ قادرا على جتاوز الصعوبات القرائية واكتساب مهارات القراءة السليمة   

 ا��)B�� .مفعل-مفعل: متييز العدد من ثالثة إىل عشرة وأمساء الزمان واملكان: جلملة الفعليةا  

  )الفعل الصحيح واملعتل- احلال: اجلملة الفعلية  

 .ميكن إضافة إىل كل األهداف توظيف الرسم اإلمالئي أو الظاهرة اإلمالئية ضمنيا   

  .االمسني الثالثي وغري الثالثي املنتهيني بألفأن يكون التلميذ قادرا على كتابة األلف يف   

 

 ا��Cء
 .أن يتدرب على الرسم السليم لبعض الظواهر اإلمالئية البسيطة  

 أن يتمرن على الكتابة السليمة لبعض الظواهر اإلمالئية البسيطة  
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�� ا����ا��، ا��'� ا��A�"A(8"دة ا���6 ا�)���� �)ا�  

 

 ا	�$&ن    ا��<ارد         

Sا/و� ��Iا���  

ا	�Nف  .أن يكون التلميذ قادرا على اكتشاف أقسام الكلمة وأزمنة الفعل وتوظيفها يف متارين تطبيقية بسيطة
M<&U�	وا 

 ا���اآ�N .أن يكون التلميذ قادرا على اكتشاف وتعرف اجلملة الفعلية وعناصرها، وتوظيفها يف مجل بسيطة

 ا على تعرف اجلملة االمسية املبتدأ واخلرب واكتشاف ذلك من خالل مجل بسيطة وتوظيفهاأن يكون التلميذ قادر 

ا��)B��  ترتيب مجل لتكوين نص بسيط
 ا�>�"��

 .قادرا على قراءة  نص وفهمه وحتليله إىل فقرات وحتديد أفكاره ذأن يكون التلمي
 

 ا�(�اءة

  ا��Cء سبوقة بالباء والالم وتنوين النصب وتوظيفها يف سياقات متنوعة بشكل بسيطامل" ال "أن يكون التلميذ قادرا على تعرف واكتساب 

   املرحلة الثانية

ا	�Nف  أن يكون التلميذ قادرا على اكتشاف االسم املنفرد واملثىن واجلمع واالسم النكرة واملعرفة
M<&U�	وا 

  .ظاهرين وضمريين وتوظيفهما يف سياقات بسيطةأن يكون التلميذ قادرا على اكتشاف وتعرف الفاعل واملفعول به 

N�أن يكون التلميذ قادرا على اكتشاف وتعرف النعت والعطف بالواو، ومث وتوظيفهما يف سياقات بسيطة  ا���اآ.  

ا��)B��  تكملة قصة هلا اية
 ا�>�"��

 ا	�3اءة ة السليمةأن يكون التلميذ قادرا على جتاوز الصعوبات القرائية، واكتساب مهارات القراء

 أن يكون التلميذ قادرا على األداء القرائي لنصوص بسيطة 

 ا��C .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف واكتشاف التاء املربوطة واملسبوقة وطريقة رمسهما يف متارين بسيطة

   املرحلة الثالثة

ا	�Nف  .ملفعول به ضمريا متصال وتوظيفها يف سياقات بسيطةأن يكون التلميذ قادرا على اكتشاف وتعرف الفاعل ضمريا متصال وا
M<&U�	وا 

 ا���اآ�N .أن يكون التلميذ قادرا على اكتشاف ظرف الزمان واملكان وتوظيفهما يف سياقات بسيطة

 .أن يكون التلميذ قادرا على اكتشاف اجلار وارور، وتوظيفهما يف تعابري متنوعة
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B�� ا��) تكملة قصة هلا بداية
 ا�>�"��

 إعادة ترتيب مجل لتكوين فقرة 

 ا�(�اءة .أن يكون التلميذ قادرا على إغناء رصيده اللغوي واستعماله يف تواصله الشفهي والكتايب

.أن يكون التلميذ قادرا على إمناء ذوقه الفين وإحساسه جبمال الكلمة والعبارة  

 ا��Cء مزة املتوسطة على األلف والواو أن يكون التلميذ قادرا على تعرف واكتشاف رسم اهل

   املرحلة الرابعة

ا	�Nف  .سامل،مهموز، مضعف وتوظيفهما يف سياقات بسيطة: أن يكون التلميذ قادرا على اكتشاف وتعرف أنواع الفعل الصحيح
M<&U�	وا 

 .اقص و توظيفها يف سياقات بسيطةالن -األجوف -املثال: أن يكون التلميذ قادرا على اكتشاف وتعرف أنواع الفعل املعتل

 ا���اآ�N .أن يكون التلميذ قادرا على اكتشاف وتعرف بعض النواسخ الفعلية واحلرفية وتوظيفهما بشكل مبسط

أن ولن، وتوظيف ذلك يف سياقات : أن يكون التلميذ قادرا على اكتشاف وتعرف املضارع ازوم ب مل وال واملضارع املنصوب بـ

 .خمتلفة

ا��)B��  ترتيب حوار بشكل مناسب
 ا�>�"��

 اختيار اية حلكاية

 ا�(�اءة  أن يكون التلميذ قادرا على التعود على القراءة من حيث إيقاع اجلمل ومتثل املعىن والتفاعل مع املقروء

 .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف النص الشعري والوقوف على اجلرس املوسيقي فيها

 ا��Cء .لميذ قادرا على تعرف واكتشاف رسم اهلمزة املتوسطة على األلف والواو والياء، وتوظيفها تبعا لتمارين خمتلفةأن يكون الت
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�� ا����ا��، ا��'� ا��ا�)�(8"دة ا���6 ا�)���� �  )ا�

 

 ا	�$&ن ا	�&ارد            

M	0 ا�و+N��	ا  

يز الفعل ارد واملزيد واإلسم يف حاالت اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث وإجراء أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتي

 .حتويالت عليها

ا	�Nف 
M<&U�	وا 

أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز الفعل الصحيح واملعتل واملبين للمجهول واملعلوم وطريقة صوغها و توظيفها يف سياقات 

 .متنوعة

 ا���اآ�N لتلميذ قادرا على تعرف ومتييز كل عناصر اجلملة الفعلية واجلملة االمسية واستغالهلا، وتوظيفها يف التواصلأن يكون ا

 

  .أن يكون التلميذ قادرا على جتاوز الصعوبات القرائية واكتساب مهارات القراءة السليمة مع إغناء رصيده اللغوي الستعماله

 .ا على استثمار النصوص املقروءة على مستويات املعجم والفهم والتفكري وامتالك األساليبأن يكون التلميذ قادر ا�(�اءة

  .قادرا على ترتيب أسئلة وفق نص معني ذأن يكون التلمي

��B(ا�� 
 أن يكون التلميذ قادرا على الربط بني مجل نص موظفا أدوات الربط املناسبة وأن يفصل بني اجلمل بعالمات الترقيم

  يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز مواقع التاء املربوطة والتاء املبسوطة وكيفية رمسهما يف كلمات من خالل السياقأن 

 ا��Cء

   املرحلة الثانية

 أن يكون التلميذ قادرا على اكتشاف تعرف ومتييز الضمائر املنفصلة والضمائر املتصلة باألفعال وباألمساء  و توظيفها يف سياقات

 .بسيطة

ا	�Nف 
M<&U�	وا 

 .أن يكون التلميذ قادرا على اكتشاف تعرف مناذج األفعال الثالثية وأخرى من مصادر األفعال وتوظيفهما بشكل سليم

أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز الفعل الالزم واملتعدي والفاعل ونائب الفاعل وتوظيف اخلواص املرتبطة ا وتوظيفها يف 

 .ت سليمةسياقا

 

N�ا���اآ 

 ا	�3اءة .أن يكون التلميذ قادرا على إغناء رصيده اللغوي واستعماله يف تواصله الشفهي والكتايب

 .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف خاصية النص الشعري وتذوق اجلمالية يف تصويره لألفكار

 ا	%�59 اخلامتة-العرض- ةاملقدم: أن يكون التلميذ قادرا على وضع تصميم ملوضوع وفق خطوات

 .أن يكون التلميذ قادرا على املشاركة يف وضع تصميم ملوضوع ومناقشة حتليل عناصره موظفا مكتسباته اللغوية

أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز مواقع اهلمزة املتوسطة على األلف والواو والياء وآليات رمسهما ضمن كلمات يف سياقات  �Cءا�  
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  .متنوعة

   املرحلة الثالثة

ا	�Nف  .أن يكون التلميذ قادرا على اكتشاف تعرف ومتييز اسم الفاعل واسم املفعول وطريقة صوغهما واستعماهلما
M<&U�	وا 

.أن يكون التلميذ قادرا على اكتشاف تعرف ومتييز أمساء اإلشارة واألمساء املوصولة واستعماهلما حسب القواعد املتحكمة فيهما  

 ا���اآ�N .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز النواسخ الفعلية واحلرفية وخواصهما عرب توظيفهما يف التواصل

 أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز املبين واملعرب من األمساء واستعماهلا يف سياقات متنوعة

 ا�(�اءة .رات وحتديد أفكارهأن يكون التلميذ قادرا على قراءة نص وفهمه وحتليله إىل فق

 .أن يكون التلميذ قادرا على التعود على القراءة املرتبطة باحترام إيقاع اجلمل ومتثل املعىن والتفاعل مع املقروء 

�ا��)B�  .أن يكون التلميذ قادرا على توظيف تقنيات الكتابة االنشائية مستغال مكتسباته اللغوية أثناء حترير املوضوع اإلنشائي  

 .حكي ، سرد ، حوار: أن يكون التلميذ قادرا على توظيف األسلوب املناسب من أساليب الكتابة 

 ا��Cء .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز اهلمزة يف آخر الكلمة وإدراك القواعد املتحكمة يف رمسها

   املرحلة الرابعة

وباإلضافة والفعل املضعف واستعمال ذلك يف التواصل " ال"االسم املعرف بأن يكون التلميذ قادرا على اكتشاف تعرف ومتييز 

  .وحسب السياق

ا	�Nف 
M<&U�	وا 

.املثال واألجوف وحتويلهما تبعا للضمائر املختلفة: أن يكون التلميذ قادرا على اكتشاف تعرف ومتييز الفعل املعتل  

 ا���اآ�N .ملضارع وجوازم الفعل املضارع الواحد وتوظيفها يف سياقات سليمةأن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز نواصب الفعل ا

 أن يكون التلميذ قادرا على تعرف إعراب املثىن ومجع املذكر السامل واستعماهلما بطريقة سليمة

 ا�(�اءة .أن يكون التلميذ قادرا على متييز خمتلف أنواع النصوص القرائية وأساليبها

 .قادرا على استضمار أنساق لغوية إلغناء رصيده وتوظيفه حسب حاجاته التواصلية أن يكون التلميذ

 ا��)B�� .أن يكون التلميذ قادرا على إدراج االستشهادات يف حمرره اإلنشائي

 أن يكون التلميذ قادرا على ترمجة أفكاره والتعبري عنها عن طريق الكتابة احلرة واإلبداع الشخص

 ا��Cء قادرا على تعرف ومتييز األلف اللينة يف احلروف ويف األفعال واألمساء واستعماهلماأن يكون التلميذ 
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�� ا����ا��، ا��'� ا�@"8��(8"دة ا���6 ا�)���� �)ا�  

 

��<ارد            ا  ا	�$&ن 

Sا/و� ��Iا���  

ا	�Nف  .واملنقوص واملمدود وإجراء حتويالت عليها بشكل سليم  أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز الفعل ارد واملزيد واملقصور
M<&U�	وا 

أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز الفعل الالزم واملتعدي واملبين للمعلوم واملبين للمجهول والتعرف على األفعال اخلمسة 

 .واستعماهلا وتوظيفها يف التواصل

N�ا���اآ 

 

  .اكتساب القراءة السليمة وفهم املقروء والتفاعل مع مضمونه غري أنشطة الفهم والتحليل واملناقشةأن يكون التلميذ قادرا على 

 .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف الصور الفنية وإدراك مقوماا اجلمالية وتذوقها ا�(�اءة

  .حاأن يكون التلميذ قادرا على رسم التنوين يف املقصور واملنقوص واملمدود رمسا صحي

 اQ83ء

الفعل الالزم واملتعدي (قادرا على ضبط نص لغوي باحلركات واستثماره يف الفهم واملعجم والتطبيقات اللغوية  ذأن يكون التلمي

  واملبين للمعلوم واهول واألفعال اخلمسة

 ا��>�

   املرحلة الثانية

والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث والنكرة واملعرفة وتوظيفها  أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز أحوال اإلسم حسب إفراده

 .توظيفا مالئما

ا	�Nف 
M<&U�	وا 

 .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز املصدر الثالثي وغري الثالثي واستعماهلما وتوظيفهما

  .ية  واستعماهلا وتوظيفها بشكل سليمأن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز أحوال اخلرب والنواسخ الفعلية واحلرف

N�أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز املفعول املطلق واملفعول ألجله وتوظيفهما ا���اآ. 

 ا�(�اءة .أن يكون التلميذ قادرا على استثمار النصوص القرائية واكتشاف األفكار الرئيسية والثانوية

 .أنساق لغوية إلغناء رصيده اللغوي وتوظيفه حسب حاجاته التواصليةأن يكون التلميذ قادرا على استضهار 

 اQ83ء .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز األمساء اليت تكتب بالتاء املربوطة والتاء املبسوطة

أحوال اخلرب والنواسخ (قادرا على ضبط نص لغوي باحلركات واستثماره يف الفهم واملعجم والتطبيقات اللغوية  ذأن يكون التلمي

 )الفعلية واحلرفية 

 ا��>�

 .قادرا على ضبط نص بالشكل متضمنا للمفعول املطلق واملفعول ألجله ذأن يكون التلمي

   املرحلة الثالثة
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ا	�Nف  .اغتهماأن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز املتصرف واجلامد من األفعال وتعرف ومتييز اسم الفاعل واسم املفعول وآليات صي
M<&U�	وا 

أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز اسم التفضيل من الفعل الثالثي وآليات صياغته واملضاف إىل ياء املتكلم وتوظيفهما بشكل 

 .سليم

 ا���اآ�N أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز التوكيد وأنواعه والبدل وأنواعه وتوظيفهما يف سياقات متنوعة

أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز أنواع احلال واجلملة احلالية وإعراب مجع املذكر واملؤنث الساملني، ضمن السياقات اليت ترد 

.فيها  

 ا�(�اءة .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف خاصية النص الشعري وتذوق اجلمالية يف تصويره لألفكار

 ز خمتلف أنواع النصوص القرائية وأساليبهاأن يكون التلميذ قادرا على متيي

 اQ83ء .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز  مهزيت الوصل والقطع والتحكم يف الرسم اإلمالئي هلما

 

 
طة وحدفها يف مواقعها املختلفة وإدراك آليات كتابة اهلمزة املتوس" ابن"أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز  ثبوت ألف 

 .وتوظيفها

التوكيد وأنواعه (قادرا على ضبط نص لغوي باحلركات واستثماره يف الفهم واملعجم واستعمال الظواهر التركيبية  ذأن يكون التلمي

 )والبدل وأنواعه

 ا��>�

ع املذكر واملؤنث أنواع احلال واجلملة احلالية ومج: قادرا على ضبط نص بالشكل بعد فهمه الظواهر التركيبية  ذأن يكون التلمي

 الساملني

   املرحلة الرابعة

ا	�Nف  .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز اسم الزمان واملكان واسم اآللة وإدراك آليات صياغتها وتوظيفهما
M<&U�	وا 

 .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز أنواع الفعل الصحيح واملعتل وتوظيفها يف وضعيات متنوعة

 ا���اآ�N .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز املفعول فيه وأنواع النداء، وإدراك القواعد املتحكمة فيهما مع توظيفهما يف سياقات خمتلفة

أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز نصب الفعل املضارع واجلملة املؤولة، والعطف، وحروفه، متحكما يف توظيفها حسب 

 .السياق

 ا�(�اءة .أن يكون التلميذ قادرا على التعود على القراءة املسترسلة واستثمارها فهما ومعجما ومعىن

 .أن يكون التلميذ قادرا على قراءة نص وفهمه وحتليله إىل فقرات وحتديد أفكاره

 . والتفاعل مع املقروء أن يكون التلميذ قادرا على التعود على القراءة املرتبطة باحترام إيقاع اجلمل ومتثل املعىن 

 اQ83ء .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز اهلمزة  املتطرفة وكيفية رمسها طبقا لقواعد مضبوطة

 

 
 .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز  امساء اإلشارة وكلمات شاذة ومتييز املد باأللف والواو نطقا وكتابة
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ضبط نص باحلركات واستثماره يف الفهم واملعجم والتطبيقات التركيبية، التمييز امللفوظ وامللحوظ  قادرا على ذأن يكون التلمي

 .واالستثناء بإال

 ا��>�

نصب الفعل املضارع واجلملة املؤولة والعطف ( قادرا على ضبط نص باحلركات بعد فهمه مطبقا الظواهر التركيبية  ذأن يكون التلمي

 )وحروفه 

 

 

�6��� ا����ا��، ا��'� ا��"د�4(ا�)����  8"دة ا��)ا�  

 

 ا��><ن ا��<ارد            

Sا/و� ��Iا���  

ا	�Nف  املثال واألجوف والناقص وحتويلهما مع كل الضمائر: أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز  نوعي الفعل املعتل 
M<&U�	وا 

خلرب والنواسخ الفعلية واحلرفية واملفعولني املطلق وألجله، واستعماهلا وتوظيفها يف أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز وتعرف ا

 .التواصل

N�ا���اآ 

 

  .أن يكون التلميذ قادرا على القراءة اجلهرية واحترام عالمات الترقيم وتعرف دورها يف فهم املقروء وسالمة األداء

 .ض النصوص القرائية وحماكاا من خالل أساليب مقترحةأن يكون التلميذ قادرا على تعرف هيكلة بع ا�(�اءة

 )اجلرس املوسيقي(داخل نص شعري وتذوقه من خالل موسيقى أبياته وانتظامها ) النفسية(تعرف املعجم املعرب عن احلاالت االنفعالية 

  

 .املبسوطة يف آواخر األمساء واألفعال أن يكون التلميذ قادرا على التحكم يف الرسم اإلمالئي للتاء مربوطة والتاء اQ83ء

 .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف كيفية الرسم والنطق مزيت الوصل والقطع وألف ابن واستثمارمها يف األداء الكتايب

فعولني املطلق النواسخ وامل(قادرا على ضبط نص لغوي باحلركات واستثماره يف الفهم واملعجم والتطبيقات اللغوية  ذأن يكون التلمي

  )وألجله

 ا��>�

   املرحلة الثانية

ا	�Nف  .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز  الفعل ارد واملزيد واإلسم املفصور واملنقوص واملمدود وتوظيفهما
M<&U�	وا 

 .ستعماال صحيحاأن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز الفعل الرباعي ارد واملزيد والنسب واستعماهلما ا 

  .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز النعت والبدل  واستعماهلا يف متارين تطبيقية

N�أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز  التوكيد واملفعول معه وتوظيفهما ا���اآ 
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 ا	�3اءة )النص السماعي(ماره يف الفهم واملعجم أن يكون التلميذ قادرا على تعرف مضمون نص قرائي من خالل اإلنصات إليه مث استث

 أن يكون التلميذ قادرا على اكتساب مهارة القراءة الصامتة والتدرب على مقارنة نتائجها باألفكار الفعلية الواردة يف النص القرائي

 .التواصليةأن يكون التلميذ قادرا على استضهار أنساق لغوية إلغناء رصيده اللغوي وتوظيفه حسب سياقات 

وموقع حدف األلف والواو رمسا ) هارون- عمر(أن يكون التلميذ قادرا على التحكم يف الرسم اإلمالئي لبعض الكلمات الشاذة 

 .وثبوا نطقا ومتييز موقع زيادة الواو أو األلف رمسا وحدفها نطقا

 

 

 ا��Cء
املتوسطة وضوابطها كتابتها مع الربط بني السموع واملكتوب من  أن يكون التلميذ قادرا على التحكم يف الرسم اإلمالئي هلمزة 

 .خالل إمالء نص يتضمن الظاهرة

قادرا على ضبط نص لغوي باحلركات واستثماره يف الفهم واملعجم والتطبيقات اللغوية واستعمال ظواهره التركيبية  ذأن يكون التلمي

 )دودالنعت والبدل واملقصور واملنقوص واملم(والصرفية  

 ا	�$(

   املرحلة الثالثة

ا	�Nف  أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز اسم اآللة واسم املفعول واستعماهلما وتوظيفهما
M<&U�	وا 

.أن يكون التلميذ قادرا على تعرف وصياغة اسم التفضيل من  الثالثي وغري الثالثي ومتييز انسجام العدد واملعدود وحسن استعماله  

 ا���اآ�N .ن التلميذ قادرا على تعرف ومتييز أنواع احلال واجلملة احلالية واملنادى وأحرف النداء واستعماهلا وتوظيفها أن يكو

 أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز امللفوظ وامللحوظ مع تعميق الفهم يف متييز العدد

 ا�(�اءة . اجلمالية يف تصويره لألفكارأن يكون التلميذ قادرا على تعرف خاصية النص الشعري وتذوق 

 أن يكون التلميذ قادرا على التعود على القراءة املسترسلة واستثمارها فهما ومعجما ومعىن

 .أن يكون التلميذ قادرا على التعود على القراءة املرتبطة باحترام إيقاع اجلمل ومتثل املعىن والتفاعل مع املقروء 

  على التحكم يف الرسم اإلمالئي هلمزة املتطرفة ومتييز أوضاعها من خالل نص إمالئي  أن يكون التلميذ قادرا

 

 ا��Cء
 أن يكون التلميذ قادرا على التمكن من تعرف ومتييز األلف اللينة يف األفعال واألمساء

 ا	�$( اقادرا على ضبط نص بالشكل متضمنا للحال واجلملة احلالية واملنادى وإعرا ذأن يكون التلمي

احلال واجلملة (قادرا على ضبط نص لغوي باحلركات واستثماره يف الفهم واملعجم واستعمال الظواهر التركيبية  ذأن يكون التلمي

 )احلالية واملنادى

 

   املرحلة الرابعة

لغوية متنوعة باإلضافة على متييز يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز املصدر من  الفعل الثالثي وغري الثالثي وصياغته يف وضعيات 

 .امسي الزمان واملكان

ا	�Nف 
M<&U�	وا 

 ا���اآ�N .أن يكون التلميذ قادرا على تعرف ومتييز املستثىن بإال وغري وسوى وتوظيفهما يف سياقات جديدة
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 ا�(�اءة .لقرائية وإغناء رصيده املعجميأن يكون التلميذ قادرا على استعمال املنجد والتنقيب عن مدلوالت الكلمات اليت تناسب النصوص ا

 .أن يكون التلميذ قادرا على متييز خمتلف أنواع النصوص القرائية وأساليبها

. أن يكون التلميذ قادرا على قراءة نص وفهمه وحتليله إىل فقرات وحتديد أفكاره األساسية والفرعية.   

 اQ83ء سم اإلمالئي لألمساء املقصورة واملنقوصة واملمدودة يف حالة التنوينأن يكون التلميذ قادرا على التمكن والتحكم يف الر

 

 

 ا��>� .للتمييز بنوعيها وخصوصا متييز العدد:  قادرا على ضبط نص بالشكل يتضمن الظواهر التركيبية  ذأن يكون التلمي

  )املستثىن بإال وغري وسوى ( التطبيقات اللغوية قادرا على ضبط نص باحلركات واستثماره يف الفهم واملعجم و ذأن يكون التلمي
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Sا/و� �'��� ا����ا��، 8"دة ا��&"W�"ت، ا��  ا�

  ا��<ارد ا��)�D��  ا� ��ة  ا��-"ل

ا/
2D

�
6

  
�&

�د
(�

� ا
BK

 "8
  

Sا/و�  

%���X"H أو ��X"H N�I إ�-"ز �$'� "ت  

   �5)�اد �'"�X ا��-<�"ت � & <ق ��د �'"�Xه" 

  �'"�X �"��'"و�ت 5إ�S  1إ��"ء 8-�<�"ت أ7�"ء %8 

  �'"Q�A���"� �Xت 5إ�S  1إ��"ء 8-�<�"ت أ7�"ء %8 

  �"/رK"م 5إ��K1  Sاءة وآ�"�� ا/��اد 

  �D وW)�"ت 8��<�4 ) 8-�<ع ��د&%(ا�4)�"ل ا�>�"�� ا�-�)�� 

  ) 5<ق �>�-8���E "] ��د&% � & (�D وW)�"ت ����� = ا�4)�"ل ا��8, 

���Q8 �)&�2 ل"�(8-�<���% �"�4 �X"'� ر��")ا��)�اد: 8  

���Q8 �)&�2 ل"�(8-�<���% �"�4 �X"'� ر�� ��دي")ا �#� : 8�I �Xا��<ا  

���Q8 �)&�2 ل"�(8-�<���%  �"�4 �X"'� ر�� ��دي")8 :�(��-�� �(��-� �Xا��<ا  

���"Aا�  

��  �� إ�-"ز H<ارز8�"ت �>�ار&� �

 ����� ������8 [�"Kو N����  

  �'"�X �"��'"و�ت 19إ�S  1إ��"ء 8-�<�"ت أ7�"ء %8 

  �'"Q�A���"� �Xت 19إ�S  1إ��"ء 8-�<�"ت أ7�"ء %8 

  �"/رK"م 19إ��K1  Sاءة وآ�"�� ا/��اد 

  �"�4)�"ل ا��8,&%  9إ�S  80("ر�� ا/��اد %8 

��(�E ��"10ا/7�"ء � & <ق  8-�<ع: ا�4)�"ل آ�   

   �E10] ��د&% � & <ق 8-�<���" 

  6و 4إ�-"ز �-��)"ت وB8"د�ت �"�)�د&% 

  �10)�ف �E] ��د&% &�"وي 8-�<���" 

�A�"Aا�  

  �"��8,&%  19إ�S  810("ر�� ا/��اد %8 

  �"/رK"م 20إ��K0  Sاءة وآ�"�� ا/��اد %8 

  رK"م �"�#�وف�"/ 19إ�S  1آ�"�� ا/��اد %8 

��B�ف ا/��اد ا�����(�  

  �"/رK"م وا�#�وف 39إ��K0  Sاءة وآ�"�� ا/��اد %8 
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  39إ�S  �0)�ف ا�>�"�"ت ا��@�� � �\��اد %8 

  �"�#�وف  99إ��K0  Sاءة وآ�"�� ا/��اد %8 

  99إ�S  �0)�ف ا�>�"�"ت ا��@�� � �\��اد %8 

  ا��ا�)�

  �"/رK"م 99إ�S  ��0اد �K %8اءة وآ�"�� ا/

  �"�#�وف 99إ��K0  Sاءة وآ�"�� ا/��اد %8 

  99إ�S  �0)�ف ا�>�"�"ت ا��@�� � �\��اد %8 

 %8 �6X8100("ر�� ��د&% أ  

 %8 �6X/ا/��اد ا N����100  

  ا�H$"ر آ�"�� �E)�� �"��-��] �)��ة

  �Iاتو/���ات: ا�H$"ر آ�"�� �E)�� �� >�� و�-��]

  ا�4@�ام �('�� ا�-�] دون ا�I "ظ

  ا�4@�ام �('�� ا�-�] �"�ه� �_

��
4

�'
��

� ا
��

�/
ا

  

Sا/و�  

 ����Bا� ��E>�>Bا�� "ه�� ا�� ,����)�Hرج- دا"H -S��(  

U�68 P@� �B�'�"� [K>ا���  

 ����Bء ا�"a ق-��%-وراء-أ8"م(����, 8 "ه�� �';�� ا�>D-S��-b#�(  

���� ����, 8 "ه�� Bء ا�"a ر-&��%(�';�� ا�"�&(  

���"Aل  ا�>X>ق �'(�� ا�Qا��� ��)� P��& ��B4  [B��  

�A�"Aا�  

�<�7 S�� ��"H ���(8  

�<B7 S���� �(�ة �(8  

%�(8 %)� S�(8و �<B7 S�8�"ر 8#�د � [B��  

 �<B7 S�� S�(8 ر"�8 %K ��"آ�  

  �)�ف �)X"H c�"ت �"��-��"ت

  ا��ا�)�

  � و����N ا/7>"ل� >�

�� �"��� وا��(��]d"�'اآ��"ف ا/7>"ل ا��  

%�(8 ?�X�� �D ��d"اآ��"ف ا/7>"ل ا����  

  ��X�? ا���<ح �<ا��4 أ7>"ل ه'�4��

2 ة  ا� "�KSي  ا/و��$B8("ر�� ا/2<ال �"3دراك ا�  
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���Q8 ��  8("ر�� ا/2<ال �"�4)�"ل و4�

���"Aا�  
  دراه� 10إ�S  1(�] ا�'(�&� 8% �)�ف وا�4)�"ل ا�

%���  8("ر�� آ�

�A�"Aا�  
U�"Kدون د ��"�  �Kاءة ا�

  4'���" 20إ�S 4'���"ت إ�S  �5)�ف ا�(�] ا�'(�&� %8 

  دراه� 410'���"ت إ�S  5ا�4)�"ل ا�(�] ا�'(�&� 8%   ا��ا�)�
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"Aا� �'��� ا����ا��، 8"دة ا��&"W�"ت، ا��  ���ا�

  ا��<ارد ا��)�D��  ا� ��ة  ا��-"ل

ا/
2D

�
6

  
�&

�د
(�

� ا
BK

 "8
  

Sا/و�  

  99إ��K0  Sاءة وآ�"�� ا/��اد %8 

%��Kآ�"�� ا/��اد ا��#$<رة ��% ��د&% 8% ر  

 %8 �6Xد&% أ�� [�E10  

 "�$K"'� "ر ا/��اد�8% (ا�4; "KQ8%  10ا�� �B8% ��د أآ �d10(  

 Sد إ��� �10إ&-"د 8>�  

 %8 �6X�210ح ��د&% أ  

 �D"Wg� "ر ا/��اد�10ا�4;  

  إ&-"د ا�)��ة ا/�Kب �)�د 8)�<م

���"Aا�  

  99إ�S  80("ر�� و����N ا/��اد %8 

  إ�-"ز ا��-��] وا��B"د�ت �)��ة �)�� ���ات

  آ�"�� و�Kاءة وآ�"�"�h ا��@�� � �100)�ف ا�)�د 

  �Kاءة وآ�"�� �>�"�"ت 8@�� � 200إ�S  �100)�ف ا/��اد %8 

   500إ��K0  Sاءة ا/��اد %8 

  �"/رK"م و�"�#�وف  500إ�S  0آ�"�� ا/��اد %8 

�A�"Aا�  

  ا�����, ��% ر�K ا��i"ت وا�)��ات وا�<�Iات �D ��د 8)�<م

  �Kاءة وآ�"�� �"/رK"م و�"�#�وف 999إ�S  �0)�ف ا/��اد %8 

  999إ�S  80("ر�� ا/��اد %8 

  999إ�N����0  S ا/��اد %8 

��(�E ��"ر آ�"$�Hا  

"��#� �B4"'ت ا��Q�Aوا�4@�ام ا��� ��Iت ا���"�(W>ف ا��(�  

  ا�4@�ام �('�� ا�-�]

  ا��ا�)�

  ا�4@�ام ا��('�� ا����"د&� ��-�] �"��I "ظ

����W ��"ر آ�"$�H� ب"�  ا�4)�"ل 7-�ة ا�#

�-�] ا�4@�ام �<ز&)� �B�  ) �Wب ��د&% 8% ر�K�%(�� ا��aب �"�'

 %��K8% ر �Hjوا �Kه�" 8% ر�Iاء ��د&% أ�E ب"�I)_� �Iدون ا(  
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 %��K8% ر �Hjوا �Kه�" 8% ر�Iاء ��د&% أ�E ب"�I)ظ" �I�"�(  

  ا�4@��� ا��('�� ا����"د&� ����ح  دون ا�I "ظ

  �I "ظا�4@��� ا��('�� ا����"د&� ����ح �"�

��
4

�'
��

� ا
��

�/
ا

  

Sا/و�  

 h�E>ء وا��"a 8 "ه�� �';�� ا� ,����  

�<B7 S�8�"ر � [B��  

���)��  ا�4)�"ل ا�����ة ���H �4<ط 8

���"Aا�  
  �)�ف ا�,او&� ا�("��� �"�4)�"ل ا��,واة

�<7 �d"�� و8#<ر ��d"ف ا/7>"ل ا�����(�  

�A�"Aا�  

�l وا��ا��ة�)�ف ا�@P ا����(�� وا����] وا�Aوا�� ������  

[�aا�� ��Fو [�aا�����, ��% ا��  

 �d"ا��� وا��� U&�2 %� ��4�'�ت ا/7>"ل ا�"�X"H ف�(�  

  ر�4 ا/7>"ل �"�4)�"ل ا�����ة وا��,واة وا�("�N وا/��<خ وا��Bآ"ر

  �)�ف �)X"H c�"ت ا��-��"ت

  ا��ا�)�

  �)�ف ��� ا��>)N و��� �8<ازي ا/QWع

  ��E ?�X,ء 8% ا����<ى �7n>"ل ه'�4��

h�E>ع ا��"Bوا� � �  �)�ف أ7>"ل ه'��D ��4 وW)�"ت 8@�

  

س
"�)

 ا�
��

�
أ�

  

Sا/و�  
��"�  �Kاءة ا��"�� �"�4)�"ل �$? ا��"�� ور�] ا�

������8 [�"Kو N����  

���"Aا�  

  دره�" 450'���"ت إ�S  �5)�ف ا�(�] وا/وراق ا�'(�&� %8 

  دره�" 4200'���"ت إ�S  5(�] وا/وراق ا�'(�&� 8% �)�ف ا�

���Qل ا��)"��� ا��"�(ز8'�� �"�4 �B�)I س"�K ف�(�  

  ا�4)�"ل و4"�� ا���"د&� أو F�� ا���"د&� �(�"س �B I ز8'��

  K�"س و8("ر�� و����N ا/2<ال

  رK �(�K �4�"س 2<��" 8)�<م

'�"� [K><ر وا����ع وا��>B4/8)�%�)�ف ا p&ر"�� �B�  

�A�"Aا�  �����'��"� �Eة �8ر���  ��)&� وK�"س ا/2<ال �"�(�4"ل 8



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����'�  �)�ف ا�)�KQ ��% ا���� وا�

�<م  (" 8�2<� �(�K �4�� ة���  ا�4)�"ل ا��

  ا��ا�)�

"���N آ�I ا/7�"ء N�8("ر�� و���  

  �>���(�"س ا) ا��6ام وا�>��<�Fام(ا�4)�"ل ا�<�Iات ا����"د&� 

  �)�ف ا���� و8("ر�� 4)� إ�"ء&%     

  N�����"� "��"�4"ر أ�<ر وا�4;�ف ��8"��� ا���(�  

  آ�"�� ا��"ر&p �"�#�وف و�"/رK"م  
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�A�"Aا� �'��� ا����ا��، 8"دة ا��&"W�"ت، ا��  ا�

  ا��<ارد ا��)�D��  ا� ��ة  ا��-"ل

ب
"�

#�
و ا

د 
�ا
�/

ا
  

Sا/و�  

 ����  999إ�S  0و آ�"�� ا/��اد %8 �

  999إ�S  80("ر�� و ����N ا/��اد %8 

�N ا�-�] و أ�Hى ����N ا���ح��� ��"�  ا�����, ��% 8

[�-�  ا�4)�"ل ا��('�� ا����"د&� �

���"Aا�  

  ا��)B�� �% ��د �>�"�� ��W�� و إ��"ء �Eول ا��aب

  "ل K"��ة ا��aب �D ا�)��اتا�4@�ام ا��('�� ا����"د&� ����ح و ا�4)�

  �-��] ا/7�"ء �)��ة أو �)�� ���ات 

  ا�)� �"�<�Iات �"�)��ات وا��i"ت و ا�����, ��'�"

�A�"Aا�  

  ا�����, ��% ��د ا�jف ، ا��i"ت وا�)��ات وأر8"K��D " ��د 8)�<م

  .9999إ��K0  Sاءة وآ�"�� و����� ا/��اد %8 

  و����B�" 9999إل  80("ر�� ا/��اد %8 

  3ا�4@�ام �('�� �Wب ��د 8% ر�D �K ��د 8% ر�K�% أو 

  ا�4@�ام �('�� ا��H$"ر �E �D] أ��اد ��4nع 8" &�>%

  ا��ا�)�

�W>�"� U)�"ت ا�-�)�� �"�4@�ام ا�-�](�� ��"�8 �I  

�W>�"� U)�"ت ا���I�� �"�4@�ام ا���ح(�� ��"�8 �I  

  أرK"م  83% ر�K�% أو  ا�4@�ام �('�� �Wب ��د

  9999إل  �K0اءة وآ�"�� و����� ����N ا/��اد %8 

�W>�"� U)�"ت ا�B&�a�� و ا�4)�"ل �('�"ت �<ز&] آ��"ت �"���"وي(�� ��"�8 �I  

  إ&-"د a8"�? ��د �"�4)�"ل �('�"ت ا�#�"ب أو ا����(�� ا�)�دي

س
"�)

ا�
  

Sا/و�  

U�"K��"� ��"�  ا�(�رة ���K Sاءة ا�

  �(�&� وK�"س �B)I ز8'�� 

  ��اول ا�'(<د

���"Aا�  
N�����"� د&� وا� $<لQ�ا�� ��ع وا/7>B4/ذآ� أ&"م ا  

  ذآ� ا/7�� ا��-�&� �"�����N وآ�"�� ا��"ر&p ا��-�ي 

�A�"Aا�  ���  8("ر�� 4)� إ�"ء&% وا��)�ف ��S ا�



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rاء,Eا���� وأ S�  ا��)�ف �

  س ا�>�� و8("ر���"ا�4)�"ل ا���,ان �(�"

  ا��ا�)�
��8>�  ا��)�ف ��S ا�>�

  ا��)�ف ��S و�Iات K�"س ا�>�� و�(�&� آ�� ا/7�"ء

�4
�'

��
ا

  

Sا/و�  
  إ��"ء ا�,او&� ا�("���–�#�&� ا�'(P ا����(��� وإ��"ء ا����(�� وا�(�)� 

%&�8"(�8 %���)��  إ��"ء 8

���"Aا�  

�d"�� و8#"ور ��Aا/7>"ل ا���� �&�#�"�  

  رd"�8 �4� 7>� �"�4)�"ل ا/��<خ

  ا��)�ف ��S ا��ا��ة وا�(�ص ور�4��"

�l،ا����] وا������� �"�4)�"ل ا/دوات  –وX? ا/7>"ل ا��'�4�� Aر�4 ا��
  ا��'�4��

�A�"Aا�  

 rوإ��"ؤ h�4ت ورQ����  وX? �8<ازي ا��

rوإ��"ؤ h�4ور N(<ا�� ?Xو  

�S ا�����]�#�&� ا�@"�"ت وا�)(� ور4� �7> �Iإزا �  

  ا��ا�)�
  رB<� �4�� أو �6$�� 7>� ��S ����)"ت 

  ��X�? �4<ح ��S ����)"ت وز�D�H�" �"�4)�"ل أ7>"ل ه'�4��



89 

 

�� ا����ا��، 8"دة ا��&"W�"ت، ا��'� ا��ا�)��  ا�

  ا��<ارد ا��)�D��  ا� ��ة  ا��-"ل

ب
"�

#�
و ا

د 
�ا
�/

ا
  

Sا/و�  

  . �Kاءة و آ�"�� �"/رK"م و ا�#�وف 999999إ�S  ��0اد 8% ا��)"8� �"/

  .�#�&� K>8] ��د و �r��2n �"�)��ات و ا��i"ت و ا�jف

  .8("ر�� و ����N ا/��اد �$"��&" و �'"ز��" �"�4)�"ل ا��8<ز

  .�<v�? ا��('�"ت ا����"د&� ��-�] و ا���ح و ا��aب

���"Aا�  

  .أرK"م ��6اد �K %8اءة و آ�"�� و � >�� أ

  .�#�&� 8',�� ر�K داH� ��د و ا�����, ��% ا� $<ل

�"ب �Eاء ��د&% �"���"د X"H��� ا��B"د��� و ا��<ز&)��I.  

 "���"ب �Eاءات �X"H أ�I �<ا8I10  ـ  200ـ  100ـ  30ـ  20ـ....  

�K"Bا�@"رج و ا� �D�(8 و ���  .�)�ف وW)�� ا�(

�A�"Aا�  

�"ب ا�@"رج I�&�4@�ام ا��('�� ا����"د"� %��Kد 8% ر�� S���� ��د �)� �K"Bو ا�  

  �)�ف و ����� و آ�"�� �)c ا�>�<ر

��X" �"� ��"آ� Sإ� �&��  .ا���("ل 8% آ�"�� آ

  .�)�ف و ����� و آ�"�� أ��اد ���&�

��X" �"� �&��� ��"آ� �D �Kر �د ���ي و �)�ف د��� آ�� [K>8 �&�#�.  

  ."ر�� و ����N أ��اد ���&� �"�4)�"ل ا��8<ز8(

  ا��ا�)�

�"ب 8-�<ع ��د&% ���&�%I.  

�"ب �Dق ��د&% ���&�%I.  

  .�Wب ��د �D x�#X ��د ���ي

��B4"'ول ا���E و ا�4)�"ل ��B4"'ف ا���(�.  

س
"�)

ا�
  

Sا/و�  

  .�Kاءة ا��"�� ذات ا�)("رب و ا��U�"K��"� ���K و ا�A<ا��

�U �"�#�"ة ا��<8�� ا�4)�"ل(�� ��"�8 �D ��"�  .ا�

�U �"�#�"ة ا��<8��(�� ��"�8 �D ا�4)�"ل ا�'(<د.  

���"Aت  ا�Q&>#� اء�Eو إ hا�,Eو أ h�" �"a8 ف ا���� و�(� .  

�A�"Aم 8%   ا�"�E/ا c(� �م ��<از�� آ�"�)ا�'#"4�� و ا� �ا�>� �B�� S� 500gإ�S 1 ا��)�ف �
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%�� �KQ(ت �)�ف ا�Q&>#� اء�Eو إ �س ا�>�"�K ات�Iو,  

  ا��ا�)�
  .�)�ف ا�<�Iات ا/4"4�� �(�"س ا���"�I و إدراك ا�)�KQ ��% ا�<�Iات

  .�)�ف ا�<�Iات ا/4"4�� �(�"س ا��)"ت و ا�4@�ام �Eول ا��#<&�

�4
�'

��
ا

  

Sا/و�  
  .إ��"ء أ7>"ل �"�4)�"ل ا/دوات ا��'�4��

��)� ���  .�#�&� H"�� و 8)

���"Aا�  
�<م(%8 ��� 8 "KQو ه�م ا�� ��"K 8<7<ر ['X ف و�(�.  

"������)"ت ا����"د&� و �aف ا���(�.  

�A�"Aا�  

�)"ت ا����"د&� و �#�&� �)X"H c�"ت �8<از&"ت ا/QWعaا�� c(� إ��"ء.  

  .إ��"ء دا��ة ��)��D ا���آ, و ا��)"ع أو �(�� 8)�<م

8)�<م �"� �7> �d"�8 (��إ��"ء���� �B�'.  

�<م(8 �7> �d"�� 8#<ر أو 8#"ور �&�#�.  

�8>��A"ت ���وط 8)A8 و إ��"ء �X"@ت ا�"A�Aا�� ����  .�)�ف و �

  ا��ا�)�

�8>�  .إزا�I أ7>"ل 8)

  .ا�����, ��% 8�"x�4 �I و h��#8 و 8("ر�� و ����N �4<ح 8'����

  .>� �>B��ا و �$6��ا�#�&� B<� ��"(8�� و �6$�� 7>� 8)�<م و إ��"ء 7

��
"�

��
� ا

I
  

Sا/و�  
� ��@8 U�"dا�4@�اج ا��)��"ت ا�� ��ة 8% و.  

��n���� و �';�� و 8)"�-� ا��)��"ت �#� 8#� .  

���"Aا�  
����W ��'� ذات ��"�8 �I.  

�B4"'ا�� ��F ��i4/د ا"(B�4و ا ��n�8 ��i4أ ?�'$�.  

�A�"Aا�  

��"�8 �I �D ���  .�<v�? ا�(

8���n �"��)��"ت ا/4"4��إ z� م"��.  

8���n �"���"د ر�4 �@���� أو I� 8(�م z� ��"آ�.  

  ا��ا�)�
P��@� أو ��"�B8 �4�4@�ام ر"� ��n�8 ��A��.  

�B4"'ول ا/��اد ا����E �4@�ام"� ��B4"'ل ا��>I ��"�8 �I.  
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���� ا����ا��، 8"دة ا��&"W�"ت، ا��'� ا�@"8�  ا�

  ا��<ارد ا��)�D��  ��ةا�   ا��-"ل

ب
"�

#�
و ا

د 
�ا
�/

ا
  

Sا/و�  

���� وآ�"�� ا/��اد ا�$#�#� ا��B�)�� �"/رK"م و�"�#�وف�  

��(�Bا/��اد ا�$#�#� ا�� N����  

%��(�B2 %�#�#X %&ب ��د�Wو�2ح و [�E  

�S ��د x�#X �"�4)�"ل ا��('�� ا����"د&�� x�#X د�� ���K ���  إ�-"ز ��

�  a8 S"� "ت وK<ا�4 ��دا��)�ف �

���"Aا�  

�"ب ا�@"رج ا��(�ب �(��� ��د&% B2 %�#�#X�)��% �"�4)�"ل ا��('�� ا����"د&�I  

 �&��8@�� �: ا��)�ف ��S ا/��اد ا�> �&��  ا��)B�� �% ��د �>�"�"ت آ

�P أو � } ا��("مBا� { � "��� %�&��  8("ر�� ��د&% آ

  آ��&�  ا���>% 8% �('�� ا�H,ال أ��اد

"�$K"'ا&�&" و�,� "�B�"/��اد ا�)��&� و���� �ا��)"8  

  ا��)�ف ��S 8 �<م ا�)�د ا�)��ي وا�)�KQ ��% ��د آ��ي و��د ���ي

�"ب 8-�<ع و�Dق أ��اد ���&�I  

�A�"Aا�  

�X"H �&��� اء أ��اد�E ب"�I  

�"ب H"رج ��د ���ي ��S ��د x�#X  و���ي  I  

��� ��د ���ي Kد ���ي�� S��  

 Sب ا�@"رج ا��(�ب إ�"�I1-0.1 -0.01 %�&��� %&د�� ���)�  

�"ب I : ��&��  8-�<ع ،�Dق، �Eاء و H"رج ��د&% آ

  ا��ا�)�
N4"'ب ا��ا�] ا���"�I �D h �v>و� N4"'ا�� �8)"8 S�  ا��)�ف �

iا�� �B��� وا�#�آ� ا��'�;�� وا��)�ف ��S ا�'��"�"ت ����� I<ل ا�I اء�Eإ�&>  

س
"�)

ا�
  

Sا/و�  
  )ا���� وh�" �"a8 وأE,ا�h(ا��)�ف ��S و�Iات K�"س ا/2<ال 

  إ�Eاء �#<&Qت ��S و�Iات K�"س ا/2<ال

���"Aا�  
  وا�)KQ"ت ��'�"....) 4'�،7��،أB4<ع،&<م(ا��)�ف ��S و�Iات ا�,8% ا����"د&� 

  ا�����, ��% ا��'� ا�>"��� وا��'� ا�)"د&�
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  ز8'�� �"��"�"ت وا��U�"K وا�A<ا��آ�"�� �8د 

���"Aأو ا� �)�Kأو ا�� ��"�  ا�(�"م �"��#<&� إ�S ا�

  ا���>% �E %8] و�2ح �8د ز8'�� �"��"�"ت وا��U�"K وا�A<ا��

�A�"Aا�  
  إ�Eاء �#<&Qت ��S و�Iات K�"س ا�>��

  8("ر�� و ����N ا�>��

���� وh�" �"a8 وأE,ا�hا�( ا��)�ف ��S و�Iات K�"س ا��)"ت   ا��ا�)�(  

�4
�'

��
ا

  

Sا/و�  

 �X"@ا�,وا&" ا� S�  و K�"س زوا&") I ، ���"K ، �E� '8"دة (ا��)�ف �

  إ��"ء 8��(��"ت �8<از&� �"�4)�"ل ا/دوات ا��'�4��

 %�� �KQ(8'#�ف وا� hB7ع وQW/ا/4"4�� ���<ازي ا �X"'(ا� S�ا��)�ف �
  زوا&"ه"

�X"'(ا� S�  ا����]، ا������� وا��)�% وا�)�KQ ��% زوا&"ه": ا/4"4��  ا��)�ف �

  ا�4)�"ل ا/دوات ا��'�4�� ��3"ء ��8] أو 8����� أو 8)�%

l��A"ت وا��)�ف ��S ار� "ع ا���Aا���>% 8% �$'�? ا��  

�A�"Aا�  

  ا��)�ف ��S ا�)'"�X ا/4"4�� ���ا��ة وا�(�ص

�S ور�Kر�4 ا��ا��ة و رd"�8 �4� ا��>� � ��)���� �B�'�"�  

N(<ت وا��Q����  ا��)�ف ���X"'� S �8<ازي ا��

�)"ت ا����"د&� aب 8#��"ت ا��"�I )l�A8،�����8 ، [��8(  

  ا���>% 8% ��� و��آ�N ا��-��"ت

  ا��ا�)�

  ∏إ&-"د �>B�� أو �$6�� 7>� ��(�ار 8)�<م و ا��)�ف ��S ا�)�د

�I"��"ب P�#8 ا��ا��ة و8I  ازي>��� ���ا�(�ص وا���"�I ا�-"�B�� وا�>
  ا������Qت

��>)N وا��<7<ر ا�("�� وا/�4<ا�� ا�("���� ����"ب ا���"�I ا�-"�B�� وا�>I  

��)� �Iإزا �D�(�� �<7 �Iإزا ��')� S�  ا��)�ف �

�S ور�K �����)"ت� >��8 x�4 ?�X��� ��4�'ا�4)�"ل أ7>"ل ه  
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�� ا����ا��، 8"د�  ة ا��&"W�"ت، ا��'� ا��"د�4ا�

  ا��<ارد ا��)�D��  ا� ��ة  ا��-"ل

ب
"�

#�
و ا

د 
�ا
�/

ا
  

Sا/و�  

%��(�B2 %�#�#X %&ب ��د�Wو�2ح و [�E  

x�#X د�� S�� x�#X د�� ���K  

  ا���>% 8% ا�(<ا�� ا/4"4�� �>�"�� و�Kاءة ا/��اد ا�)��&� 

  �E] و�2ح ��د&% ���&�%

���"Aا�  

�"ب ا�@"رجI %��(�B2 %�#�#X %&ا�)�"ري �)�د  

 Sرج إ�"@�  �D ا�(��� 0.001أو  0.01أو  0.1أو  1إ&-"د ا�(��� ا��(��� �

� ��@8 �&��  ا��)B�� �% ��د �>�"�"ت آ

�&��  ا�H,ال و����N و�<I�� 8("8"ت ا/��اد ا�>

%�&���"ب 8-�<ع و�Dق ��د&% آI  

�A�"Aا�  

�  �&��E] و�2ح و�Wب ا/��اد ا�>

��� ��د آ��ي ��S ��د آ��يK  

��dQA8% �<ع ا�("��ة ا� ��"�8 �#� N4"'ا�� �ا�4@�ام 8)"8  

��B4"'أ��اد ا�� ��(Wو �A�& ول�E �4ر  

��B4"'أ��اد ا�� ��(Wو �A�& ��"�B8 �4إ��"ء ر  

  ا��ا�)�

�"�"ت ��S ا�'��B ا��"�<&�I اء�Eإ  

  اد �B4"'�8إ��"ء رA�& ��"�B8 �4� وW)�� أ��

�"ب ا�>��� ا�#-��� Iآ� 8'�;�� و�I �D �D"��"ب ا��I  

�S ا��$��� ) ا�@�ا�P( ا�4)�"ل 4�� ا��$"8�� � �D"�  )ا�@�&��(�#�"ب ا��

�"ب ا���"�D ا�#(�(��) ا�@�ا�P( ا�4)�"ل 4�� ا��$"8�� #�  

س
"�)

ا�
  

Sا/و�  

  ا��)�ف ��S و�Iات K�"س ا�>��

  ��إ�Eاء �#<&Qت ا�>

  ا��)�ف ��S و�Iات K�"س ا/2<ال وإ�Eاء �#<&Qت

���"Aا�  
  ا��)�ف ��S و�Iات K�"س ا���"I"ت

  إ�Eاء �#<&Qت ��S و�Iات K�"س ا�>��

�A�"Aا�  
  ا��)�ف ��S و�Iات K�"س ا�#-<م

  إ�Eاء �#<&Qت ��S و�Iات K�"س ا�#-�
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  )�إ�Eاء �#<&Qت ��S و�Iات K�"س ا�#-� وا��  ا��ا�)�

�4
�'

��
ا

  

Sا/و�  

  إ��"ء 8��(��"ت �8)"�8ة �"�4)�"ل ا/دوات ا��'�4��

  إ��"ء 8��(��"ت �8<از&� �"�4)�"ل ا/دوات ا��'�4��

�"�"ت ��S ا�,وا&" وا�4)�"ل ا��'(�� �(�"س ور�4 ا�,وا&"I اء�Eإ  

�)"ت ا���"��� ا����"د&�aت ا��"�X"H S�  ا��)�ف �

���"Aا�  

  ة و8'$? زاو&� �"�4)�"ل ا/دوات ا��'�4��إ��"ء ا��ا��

%��(�W س"�K �D�(�� عQW/و�8<ازي ا r"&س زوا"�K �D�(�� l�A8 إ��"ء  

%�(�W س"�K �D�(�� 8'#�ف hB7 إ��"ء  

 �d"ر ا���>#�� �B�  إ��"ء d"�8� 7>� ه'��4 �"�'

�A�"Aا�  

r��K س"�K أو h(�W س"�K �D�(�� [��8 إ��"ء  

���)h أو K�"س r��Kإ��"ء 8W س"�K �D�(�� ���  

h&��K س"�K �D�(�� %�(8 إ��"ء  

�"ب 8�"�I ا����] ، ا�������، ا��)�%، �8<ازي ا/QWع، hB7 8'#�فI  

�"ب P�#8 ا��ا��ة و8�"�I ا�(�صI  

  ا��ا�)�

N(<ت وا��Q�����"ب ا���"�I ا�-"�B�� وا�>��� ���<ازي ا��I  

B�"-ا� �I"��"ب ا��I���")7<ر ا�("�� وا/�4<ا�� ا�>��� ���  �� وا�>

N(<ت وا��Q�����"ب I-� �8<ازي ا��I  

��<7<ر ا�("��� �-I ب"�I  

�"ب I-� ا/�4<ا�� ا�("���I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

2AP 

Ressources Cognitives  

P
a

lie
r

 D
iscip

lin
e

 

Distinguer et nommer des couleurs. 

1 

D
ire

 –
 lire

 - é
crire

 

Distinguer et nommer des actions en rapport avec la vie scolaire. 

Savoir tracer des traits horizontaux et verticaux. 

Lire globalement les jours de la semaine. 

Distinguer et nommer les fournitures scolaires. 

Décrire des actions de la vie scolaire. 

Tracer des lignes obliques. 

Lire des images et nommer des lieux. 

Associer un mot à son illustration. 

2 

Dire et mémoriser une comptine. 

Décrire des actions qui ont lieu à la maison. 

Maîtriser le tracé des ronds et des demi ronds.  

Identifier et nommer quelques animaux. 

Décrire des actions autour des travaux de la ferme. 

Mettre en relation l’écriture scripte et l’écriture cursive. 

Décrire des actions autour de la toilette. 

3 

Discriminer visuellement des mots dans une phrase. 

Discriminer visuellement les lettres d’un mot. 

Savoir reproduire des ondulés et des spirales.  

Citer les membres de la famille. 

Discriminer auditivement et visuellement la lettre « a ». 

Reproduire par écrit la lettre « a ». 

Identifier et nommer des fruits et des légumes. 4 
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Identifier des mots écrits. 

Mettre en relation le son /m/ et la lettre « m ». 

Décrire des actions autour des repas. 

Ecrire la lettre « m ». 

Lire un petit texte. 

Lire un emploi du temps. 

Ecrire une lettre, un mot. 

Copier un mot, une phrase. 
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3AP 

Ressources Cognitives 

Objectif 

L’apprenant doit être en mesure de :  

P
a

lie
r

  D
iscip

lin
e

  

Identifier les phonèmes : a / o / i / m / e / n / r / l / u / é / b / p. 

1  

Lire
 - é

crire
  

Ecrire les lettres : a / o / i / m / e / n / r / l / u / é / b / p. 

Ecrire les nombres de zéro à dix. 

Mettre en ordre des mots pour obtenir une phrase courte. 

Lire des mots contenant les graphèmes étudiés. 

Associer le mot à l’illustration. 

Identifier les phonèmes : d / t / v / è / s /  f / k / au / eau / ch / on / om / ou / oua. 

2  

Ecrire les graphèmes : d / t / v / è / s /  f / k / au / eau / ch / on / om / ou / oua. 

Copier des mots contenant les graphèmes étudiés. 

Reproduire sous dictée des mots contenant les graphèmes étudiés. 

Reconnaître la phrase impérative. 

Lire correctement des mots renfermant les sons : ce / ci / ette / elle / g / en / em / an / am / 

q / br / dr / cr / ph / ai / ei / j / in / im / un : um / ge / gi / bl / cl / pl / fl. 

3  

Repérer les lettres : ce / ci / ette / elle / g / en / em / an / am / q / br / dr / cr / ph / ai / ei / j 

/ in / im / un : um / ge / gi / bl / cl / pl / fl. 

Copier des mots contenant les graphèmes étudiés. 

Reproduire sous dictée des mots contenant les graphèmes étudiés. 

Mettre en ordre des mots pour obtenir une phrase courte. 

Lire des textes courts. 

Lire correctement des mots renfermant les sons : gn / ier / ieu / ien / ion / tion / ill / illon / x 

/ z / ail / y / w / euille. 

4  
Copier des mots contenant les graphèmes étudiés. 

Reproduire sous dictée des mots contenant les graphèmes étudiés. 

Lire un énoncé. 

Lire une petite histoire. 
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4AP 

Ressources Cognitives 

P
a

lie
r

  D
iscip

lin
e

  

Reconnaître la phrase 

1  

A
ctiv

ité
s d

e
 fo

n
ctio

n
n

e
m

e
n

t d
e

 la
 la

n
g

u
e

  

Reconnaître et utiliser  les signes de ponctuation.  

Définir le genre du nom. 

Reconnaître les adjectifs possessifs 

Conjuguer les verbes « être, avoir,1
er

 groupe, aller, pronominaux au présent de l’indicatif.  

Orthographier correctement les homophones : a / à, et / est,son / sont, ses / c’est. 

Assurer des transformations liées au genre et au nombre des noms 

Reconnaître les types de phrase. 

2  

Utiliser la forme négative. 

Utiliser les pronoms personnels sujets. 

Conjuguer « aller » et les verbes usuels à l’impératif. 

Conjuguer les verbes du 2è groupe au présent de l’indicatif. 

Conjuguer « aller », les verbes du 1
er

 et du 2è groupe au futur. 

Orthographier les homonymes  « leur » / « leurs » 

Ecrire correctement les différentes graphies du « s », « f » et « j ». 

Reconnaître l’adjectif qualificatif. 

3  

Reconnaître les pronoms possessifs. 

Identifier le groupe nominal et le verbe de la phrase. 

Conjuguer les verbes du 3è groupe au présent et au futur. 

Conjuguer « être », « avoir », les verbes du 1
er

 groupe et ceux du 2è groupe au passé composé. 

Ecrire correctement « m » devant « b / m / p ». 

Trouver le féminin des noms en « eur » et le pluriel des noms en « al ».  

Effectuer l’accord de l’adjectif qualificatif.  

Distinguer entre le GNS et le GV. 4  
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Identifier le COD et le COI. 

Reconnaître l’expansion et la réduction de la phrase. 

Conjuguer « pouvoir », « vouloir », « faire » et « dire » au présent de l’indicatif. 

Conjuguer les verbes usuels au passé récent et au futur proche. 

Orthographier les homophones « on / ont » et « c’est / ces ». 

Ecrire correctement les différentes graphies du son « k ». 

Effectuer l’accord du verbe avec son sujet. 

 

Décrire l’image qui illustre un texte. 

1  

A
ctiv

ité
s d

e
 le

ctu
re

  

Identifier les personnages du texte. 

Lire à haute voix un texte. 

Résumer oralement un texte. 

Lire une phrase relativement longue. 

2  
Repérer les informations essentielles dans un texte. 

Lire un texte en respectant le débit et l’intonation. 

Se remémorer des mots et des expressions contenus dans un texte. 

Emettre des hypothèses sur un texte. 

3  
Donner des renseignements sur un texte. 

Jouer le rôle d’un personnage du texte. 

Lire un texte de façon expressive. 

Reformuler un texte. 

4  Exécuter des consignes. 

Raconter les événements d’une histoire, d’un conte.  
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5AP 

Ressources Cognitives  

P
a

lie
r

  D
iscip

lin
e

  

Reconnaître la phrase 

1  

A
ctiv

ité
s d

e
 fo

n
ctio

n
n

e
m

e
n

t d
e

 la
 la

n
g

u
e

  

Reconnaître le verbe et employer les pronoms personnels. 

Reconnaître les trois groupes du verbe. 

Reconnaître le temps, la terminaison et la personne. 

Orthographier correctement les homophones : a / à, et ses / c’est / s’est 

Ponctuer une phrase. 

S’initier au dictionnaire. 

Reconnaître le GNS. 

2  

Reconnaître les déterminants. 

Reconnaître la phrase interrogative. 

Appréhender la valeur des temps : Passé / Présent / Futur. 

Conjuguer les verbes usuels au présent de l’indicatif. 

Conjuguer les verbes du 1
er

 groupe au passé composé.. 

Reconnaître les noms féminins en « é » et en « ée ».  

Reconnaître  le participe passé des verbes du 1
er

 groupe. 

Reconnaître la définition d’un mot 

Reconnaître l’expansion et la réduction de la phrase. 

3  

Reconnaître  l’adjectif qualificatif 

Identifier le COD et le COI. 

Conjuguer les verbes du 2è et du 3è groupe au passé composé. 

Conjuguer les verbes pronominaux au présent de l’indicatif. 

.Etablir l’accord du participe passé avec avoir et être. 
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Etablir l’accord de l’adjectif qualificatif. 

.Reconnaître des mots du même sens.  

Reconnaître les pronoms possessifs et démonstratifs. 

4  

Utiliser les conjonctions de coordination. 

Identifier le COD et le COI. 

Identifier le complément de manière. 

Conjuguer les verbes usuels à l’imparfait. 

Conjuguer les verbes pronominaux usuels à l’imparfait. 

Utiliser les déterminants : le, la, les l’, leur, leurs. 

Orthographier les homonymes : on / ont, et/ est, son / sont 

Reconnaître les mots invariables. 

Reconnaître les mots de la même famille 

Reconnaître les homonymes. 

Reconnaître les suffixes et le préfixes. 

 

Construire le sens d’un texte. 

1  

A
ctiv

ité
s d

e
 le

ctu
re

  
Décrire l’image qui illustre un texte. 

Commenter une illustration. 

Identifier les personnages du texte. 

Résumer oralement un texte. 

Construire le sens d’un texte. 

2  
Repérer les informations essentielles dans un texte. 

Rétablir la chronologie d’un texte. 

Découvrir un poème à vers réguliers. 

Construire le sens d’un texte. 
3  

Emettre des hypothèses sur un texte. 
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Donner des renseignements sur un texte. 

Lire un texte de façon expressive. 

Etablir le lien entre les différentes parties d’un texte. 

Construire le sens d’un texte. 

4  

Lire et relever des informations utiles dans un texte. 

Reformuler un texte. 

Découvrir le conte. 

Raconter les événements d’une histoire, d’un conte.  
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6AP 

Ressources Cognitives  

P
a

lie
r

  D
iscip

lin
e

  

Reconnaître les types de  phrases. 

1  

A
ctiv

ité
s d

e
 fo

n
ctio

n
n

e
m

e
n

t d
e

 la
 la

n
g

u
e

  

Identifier le GNS et le CCL 

Reconnaître les déterminants : articles et adjectifs (démons. Posses.) 

Conjuguer les verbes au présent de l’indicatif. 

Utiliser le passé récent et le futur proche. 

Conjuguer « être, avoir, verbes du 1
er

 et du 2è groupe » à l’imparfait. 

Identifier les accents et accentuer les mots. 

Donner le pluriel des noms en « eu, ou,, al et ail ».  

Se repérer dans une page de dictionnaire.  

Repérer et distinguer entre le COD et le COI.  

2  

Faire l’expansion d’une phrase. 

Reconnaître les adjectifs numéraux et les adjectifs indéfinis. 

Exprimer la comparaison et utiliser les pronoms démonstratifs. 

Conjuguer les verbes en « yer » au présent de l’indicatif. 

Conjuguer « aller » au présent et au futur simple. 

Conjuguer « être, avoir, verbes du 1
er

 et du 2è groupe » au passé composé. 

Conjuguer « être, avoir, verbes du 1
er

 groupe » à l’impératif. 

Utiliser le dictionnaire.  

Repérer et utiliser les suffixes. 

Reconnaître les homophones « ou / où, la / là, quel /quelle, qu’elle, ce / se / ceux » 

Identifier le groupe prépositionnel. 

3  

Reconnaître les participes. 

Utiliser le discours direct et le discours indirect. 

Utiliser les conjonctions de  coordination. 

Utiliser l’adjectif qualificatif.  
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Conjuguer « vouloir, venir et tenir »  à l’imparfait. 

Conjuguer « voir, pouvoir et les verbes en dre » au futur. 

Conjuguer les verbes pronominaux au présent et au passé comp. 

Conjuguer les verbes en « cer », « ger », « eter » et  « eler » au présent de l’indicatif.  

Conjuguer les verbes du 2è et du 3è groupe à l’impératif. 

Ecrire correctement « leur / leurs », « prêt / près » et «  peu / peux / peut ». 

Reconnaître les noms composés. 

Reconnaître l’antonymie.  

Exprimer la cause et la négation. 

4  

Utiliser la voix active et la voix passive. 

Utiliser les pronoms indéfinis. 

Identifier le CCT et le CCM. 

Conjuguer « faire, dire et  les verbes en dre » au passé composé. 

Conjuguer les verbes pronominaux à l’impératif. 

Conjuguer tous les verbes au conditionnel présent. 

Conjuguer « être, avoir et les verbes du 1
er

 groupe » au subjonctif présent. 

Exprimer l’obligation. 

Identifier les lettres muettes. 

Reconnaître les mots invariables. 

Donner le pluriel des noms composés. 

 

 

Ressources Cognitives  

aliecipl

Identifier,  lire et désigner les personnages d’un texte narratif. 

1  

A
ctiv

ité
s d

e
 le

ctu
re

  Identifier et lire un récit à la 1
ère

 personne.  

Repérer les moments forts d’un récit. 
Lire et relever des informations dans un texte informatif. 
Découvrir « le règlement intérieur » et « la fiche d’identité » comme genres d’écrit. 

Identifier la description dans un récit. 
Lire un récit vécu et un récit autobiographique. 
Distinguer le narratif et descriptif dans un récit. 
Lire un texte documentaire et relever des informations précises. 
Découvrir un poème à vers réguliers. 
Reconnaître un récit témoignage. 

2  
Repérer l’organisation d’un texte et rétablir la chronologie dans le récit. 
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Reconnaître « l’article de journal et l’interview » comme formes d’écrit. 
Découvrir le conte merveilleux et le conte à formules magiques.  
Repérer la structure narrative et relever des informations précises dans un conte. 
Découvrir les normes d’écriture d’un conte et reconnaître les différents types de 

contes. 
Identifier un récit à la 3

ème
 personne. 

Découvrir « la fable » comme type d’écrit et dégager les valeurs morales de la fable. 
Découvrir la structure narrative dans un création poétique. 
Lire et comprendre un texte informatif. 

3  

Identifier et dégager les valeurs véhiculées dans un texte informatif. 
Identifier l’étiquette d’un produit et relever les informations utiles sur l’étiquette. 
Lire un récit humoristique.  

Savoir distinguer « l’histoire drôle » et repérer le comique dans un texte. 

Lire une bande dessinée et prélever des indices sur l’image et sur le texte. 

Reconnaître et lire  un document administratif authentique. 
Lire et dégager des faits de culture dans un récit. 

4  

Lire et distinguer l’implicite dans un récit.  
Lire le portait et dégager les qualités morales d’un personnage. 

Lire un récit à la 1
ère

 personne du pluriel.  

Lire un récit en image et dégager les caractéristiques de la BD. 

Etudier la structure d’un texte informatif. 

Lire un texte documentaire et prélever des informations précises. 

Lire le résumé d’un tété film. 

Découvrir un poème à vers libres. 
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 دورات -`ه�M ا	�Y"�1 ا	��� E<�n	��Uر�2 ا	�<�ار .1

�K( @ه�o(راآ�� ���� و��
، و���� ا�����Q� ��� 8 ا�������� �������� ا(���ا25
��� )��J1 دورات و��3ات ا

 :����� �� هDQ ا��ورات

 : ) E�� )sessions inter semestriellesا	/�=� ��Eا	�SD -*دور •


��، KOل ا��B@ ا�����1 ���ة ا�������� و
���/�� �+1� Q��K( ا���1 ا�1+���5 �
 235 ا���اد ا�������� ا�

 �� ا��Q��K و)+�ف ه�)�� ا��ور)�� إ�% )=�وز ا�����ات ا��2 )���2 �1+� هDQ ا�/��. ��@ وا*�ة �1+�� أ��م

  ا���g ا(���ا25  و)+���+� ���5K� �6��B (��9�ز ا��#�ن �+���

  :و��� )#��� ��د ا��Q��K ا����/���� �� ه�)�� ا��ور)�� آ�� ��2

 )Q��K ا�����ى ا���د
� ا���ا25؛: ا��Q��K ا����+��3ن �

� 29�b/��ون �� ا���� ا����ا��ا�� Q��Kع؛: ا���B6�)2 ا����ار وا���23 *�ود �=��ع � 

�� �=��ع ا��Q��K  10 %���� �7@ إ�% ا��Q��K ا����/��ون �� دور)2 ا������B ا���1 �

29�b/���� �� ا���� ا����ا��ا��.  

 ):sessions de concentration ( �`ه�Mا	 دور-* •

��3 ��J1( ���
أ��م، وKOل ��3ة )��4 ا���Oل ا���ر
2  �1�5 �+��� ا���1 ا��را
�� ���ة  ���)+���� )��

ا�و�% �� ا���1 : ���� درا
�� ���������ت ا��را
����/��5ة ا��Q��K ا���) ��Aة أ��م KOل [+� [���1(

  .ا�N���� ا���ا25إ�% ا���1 

)�=� QN��Z ا�I��م �Iار ا�1=�ح أو ا����ار أو ا��Bد KOل ا(��9�ع ا�Qي )�D�6 23 �+��� ا���1 

��اد ا��را
��، و)��9 ��3 �� ا��Q��K ���� إ3��ح ا��=�ل �+� ����ارك ا�y61 ا�Qي )��q�� 23  3 ا�

   و���� ��=��Z ا�I��م أن )��� أن هDQ ا�/�� ��9#�. ا��را
��، و������2 ���� إ�6�ده� �� ا����ار

(réussi sous réserve)  ط�A�   Q��Kه�@ ا��o( 2(/�� �� دور��أن ). 

  :و��� )#��� ��د ا��Q��K ا����/���� �� ه�)�� ا��ور)�� آ�� ��2

 ������ت ا�����ة ��� ا�و�% وا�N���� ا���ا25؛)Q��K ا�: ا��Q��K ا����+��3ن �

� 29�b/��ون �� ا���� ا����ا��ا�� Q��Kع؛: ا���B6�)2 ا����ار وا���23 *�ود �=��ع � 

�� �=��ع ا��Q��K ا����/���� ��  10 %ا��Q��K ا����/��ون �� دور)2 ا��oه�@ �7@ إ�%  �

29�bا���� ا����ا.  
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  "�1 ا	��� E<�n	��Uر�2 ا	�<�اردورات -`ه�M ا	�Y"!� ت ا����ل  .2

� �BA�o� ،2���9اء ا��Lر ا�ارد ذات  ������ ا�����م أن ا���رس ��6م، 23 إ^���� �J1��� ���6وا��


�� ����ا�و���� ا��2 �
وه2 ا��6اءة ا�X وا��1�هX ا��را
�� 23 ا���g ا���)اK�� 2��1( 25ث �����ت أ

��، �#��9+� ا������ 23 آ@ ا���اد ا��را
�� وا��2 ��و�+� �� ���H�����ره�، ��ارد  وا�����H�توا������ 

�Kث 
���ت أ
����� 23 ا���g ، ا�������/����� �� �����ة  و��اآ�� ا������ ا�������� E77O �Iو

إ( أ� ، ر�b آ@ ا��=+�د ا�Qي ���� أن . )أ��J د��@ ا����(هDQ ا���BA �� أ9@ إ�=�ز و)Q�/1 ��ا25  ا(�

23 هQا . 2 هQا ا()=�D، �� ا��#��@ أن )�6% ��3 �� ا��g�( 23 ���#�� ��b Q��K ا���ارد ا����+�����3ل 3

 Xة ا���ا������� Q��Kا�/�� �� ا�� DQدورات )<ه@ ه ��J1( 23 %�=�� w���اL^�ر )� ا��/��� 23 إ�9اء 

����I ت���وري �� ����H ه� ��� ��
  . وا��1�هX ا��را

3. *="j	!�ل ا�	ورات؟": ا�	ا J1ه 'R=�3 [�  

23 ����ى درا
2 ����  23 ا���*�� ا�و�% وا���*�� ا������ ��� أن ���ن ا���رس I �I�م ��BA�o ا����

 g�9اوذا�L2و43 ا��أء ا�� �*K� ن ، ���� أن Q��Kا�� q�� (زا��ا���ت و)���ات �ن �� "�����

� 23 ا���*���� ا�Z/� �� ���6*K ا�����ى وأ�+� 
�=�ون "���� 23 ������ و�����ة ا��روس ا�����=

2
�� أ9@ ا���J* �� ?3ظ ا�1=�ح ��ى هDQ ا�/�� �� ا��Q��K، (�� �� وI/� ��� ا���آ�8 �3+� ��+� . ا��را

23 إ^�ر ا�9Lاء ا������J1( ���� ،w دورة )oه���� . ��% ا������ت ا��pور�� ا���)��B ��� ه� (*4

�=( Q��Kء ا��)>�5ة ه�/� ����ا���*�� ا�� �Oz 23 gور�� وذا��pت ا�����6 ا����23 ا���� ����#�� �+�

  . و��ا�� ا���*�� ا������ 

���� أ�p� ����رس أو �=�Z ا�6�� أن �K*� أ�  ر�b ا��=+�د ا�Qي ��ل 23 إ^�ر ا�9Lاء ا����2 

23 ��(��O�ي )� ��� ا���*���� ا�و����� وا���*���� اQ29 ا�Kا�� @Oوا���  E�6� ،w���9اء ا��Lر ا�إ^

�=���� �� ا��q�� 23 ���#�� ��b Q��K ا���ارد ا��2 ��و�+� 
�=�ون "���� 23 �1+�ج ا�����ى 

4*K�1 . ا��ا� �Oz 23 راآ������
1� ��J1�� �"�3 دور)�� ا�� w���9اء ا��Lن اn3 ،س�
��% هQا ا�

�/� g�6 وذا�*K�1 ا��ا�����1 و23 ��ا�� ا� ��
�� هQا ا��4�B1، ����� . �5ة هDQ ا��=���� �� ا��Q��Kا��را

  :ا�9Lاء ا�����9l� K��� wاء ا����2 و�1�=�� ��  وذا�g و43 ا�����ن ا����2
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  ����ى درا
2 ���� �� ا���g ا(���ا25

  ا���*�� ا��)���  ا���*�� ا������  ا���*�� ا������  ا���*�� ا�و�%

  

  

 

  

  

  �را
2 ا���ا�2 �� ا���g ا(���ا25ا�����ى ا�

  ا���*�� ا��)���  ا���*�� ا������  ا���*�� ا������  ا���*�� ا�و�%

  

 "� ه* ا	�&اX�f ا	�* &Z HN=�3	�L ا	�ورات ا	�`ه�2�S؟  .4

���1��� ��9lاء ا����w، ��� ا��O�ر ا���ارد ا��اردة 23 ا���*�� ا�و�% وا������ وا��Z/� 23 ����( 2 ا}ن 

آ�� �M17�� 2\�1 ا����2 . ���ت �H ����Iور�� ������ة ا���ارد ا������6 �����*���� ا������ وا��ا������

�� ا��ورات ا��oه���� ا���Oz 23 ��J1 ا���1 ا��را
�� و23 ��ا�� ا���1 ا���ا��� أن )+�� ����6�^��ت ��� 

����
���ارد ذات ا���IK ����6اءة وا������ ��3� ��2 
1#�ول )���6 أ���� )���4 �� .��ارد ا�����1 ا��را

  :وا�#��ب ������� ���أ ا��6�^��ت ��� ا���ا*@ وا�������ت

  

  

  

  

  

  

  

 ا��7اء ا	-��2 ا��7اء ا	-��2

 E5;��ا��7اء ا	-�	] 
 ا	��N+0 ا	-�052 وا	-�	-0

 �Ba �� [	�-	ا��7اء ا
ا	�#0 ا	�را�05 و�� ;�ا01 
 ا	��%&ى ا	�را�� ا	�&ا	�
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�2 ا	����2 S	دة ا�" *Gا ���ا dS@	] -ا	@=2 ا�و	�6"5 ا��  

 E���	ا�و E��SZ��	ا E�� MO��	ا

E���6�n	وا  

 ا	��MO +* أول ا	@=2 ا	�را2�3  ا	���Oo *+ MO ا	@=2 ا	�را2�3

  ا	�&ا	�2

قادرا على فك رموز  ذأن يكون التلمي
احلروف املدرسة والكلمات واجلمل املتضمنة 

للحروف ويتدرب على آليات القراءة 
  .السليمة هلا

قادرا على القراءة  ذأن يكون التلمي
  .السليمة للكلمات واجلمل العربية

قادرا على القراءة السليمة  ذأن يكون التلمي
  .ربيةللكلمات واجلمل الع

قادرا على التعبري عما  ذأن يكون التلمي
يشاهده ويالحظه موظفا رصيدا مرتبطا حبياته 

املدرسية و مبجال احلي والقرية  مستعمال 
البنيات األسلوبية والتركيبية والصرفية بصورة 

  )اجلملة اإلمسية- اجلملة املفعلية(ضمنية 

قادرا على إعادة احلكي  ذأن يكون التلمي
  .املسموع

قادرا على إعادة احلكي  ذن يكون التلميأ
  .املسموع

�2 ا	����2 S	دة ا�" *Gا ���ا dS@	2�6 -ا�n	@=2 ا	�6"5 ا��  

أن يكون التلميذ قادرا على جتاوز الصعوبات  أن يتدرب التلميذ على آليات القراءة
  .القرائية واكتساب مهارات القراءة السليمة

لصعوبات القرائية أن يكون التلميذ قادرا على جتاوز ا
  .واكتساب مهارات القراءة السليمة

قادرا على التعبري عما يشاهده ويالحظه  ذأن يكون التلمي

موظفا الرصيد اللغوي املكتسب املرتبط حبيه أو قريته أو 

بالبيئة وحميطه ، مستعمال الضوابط األسلوبية والتركيبية 

رور، اجلملة الفعلية واجلار وا(والصرفية بصورة ضمنية 

 .والفعل الصحيح على وزن أفعل وافتعل

عما يشاهده ويالحظه موظفا الرصيد  ذأن يعرب التلمي
اللغوي املرتبط مبجال التعاون مستعمال الضوابط 

  األسلوبية والتركيبية والصرفية بصورة ضمنية

عما يشاهده ويالحظه موظفا الرصيد  ذأن يعرب التلمي
ستعمال الضوابط اللغوي املرتبط مبجال التعاون م

  األسلوبية والتركيبية والصرفية بصورة ضمنية

�2 ا	����2 S	دة ا�" *Gا ���ا dS@	2 -اn	�n	@=2 ا	�6"5 ا��  

أن يكون التلميذ قادرا على األداء القرائي 
  لنصوص بسيطة

أن يكون التلميذ قادرا على التعود على -

القراءة من حيث إيقاع اجلمل ومتثل املعىن 

  مع املقروء والتفاعل

  أن يكون التلميذ قادرا على تعرف النص-

أن يكون التلميذ قادرا على التعود على القراءة -

من حيث إيقاع اجلمل ومتثل املعىن والتفاعل مع 

  املقروء

  أن يكون التلميذ قادرا على تعرف النص-

 .قوف على اجلرس املوسيقي فيهاالشعري والو .الشعري والوقوف على اجلرس املوسيقي فيها  تكملة قصة هلا اية

�2 ا	����2 S	دة ا�" *Gا ���ا dS@	ا��2 -ا�	@=2 ا	�6"5 ا��  

أن يكون التلميذ قادرا على تعرف خاصية النص 

 .الشعري وتذوق اجلمالية يف تصويره لألفكار

أن يكون التلميذ قادرا على متييز خمتلف -

  .أنواع النصوص القرائية وأساليبها

لميذ قادرا على استضمار أنساق أن يكون الت-

لغوية إلغناء رصيده وتوظيفه حسب حاجاته 

 .التواصلية

أن يكون التلميذ قادرا على متييز خمتلف أنواع -

  .النصوص القرائية وأساليبها

أن يكون التلميذ قادرا على استضمار أنساق -

لغوية إلغناء رصيده وتوظيفه حسب حاجاته 

 .التواصلية

ذ قادرا على إغناء رصيده أن يكون التلمي-

  .اللغوي واستعماله يف تواصله الشفهي والكتايب

أن يكون التلميذ قادرا على وضع تصميم -

  اخلامتة- العرض-املقدمة: ملوضوع وفق خطوات

أن يكون التلميذ قادرا على املشاركة يف وضع -

تصميم ملوضوع ومناقشة حتليل عناصره موظفا 

 .مكتسباته اللغوية

لتلميذ قادرا على إدراج أن يكون ا-

  .االستشهادات يف حمرره اإلنشائي

أن يكون التلميذ قادرا على ترمجة أفكاره -

والتعبري عنها عن طريق الكتابة احلرة واإلبداع 

 الشخص

أن يكون التلميذ قادرا على إدراج -

  .االستشهادات يف حمرره اإلنشائي

أن يكون التلميذ قادرا على ترمجة أفكاره -

 عنها عن طريق الكتابة احلرة واإلبداع والتعبري

 الشخص

�2 ا	����2 S	دة ا�" *Gا ���ا dS@	^�"@2 -ا	@=2 ا	�6"5 ا��  
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أن يكون التلميذ قادرا على استثمار النصوص 

 .القرائية واكتشاف األفكار الرئيسية والثانوية

أن يكون التلميذ قادرا على التعود على -

فهما ومعجما  القراءة املسترسلة واستثمارها

  .ومعىن

أن يكون التلميذ قادرا على قراءة نص -

  .وفهمه وحتليله إىل فقرات وحتديد أفكاره

أن يكون التلميذ قادرا على التعود على -

القراءة املرتبطة باحترام إيقاع اجلمل ومتثل 

 .املعىن والتفاعل مع املقروء 

أن يكون التلميذ قادرا على التعود على القراءة -

  .رسلة واستثمارها فهما ومعجما ومعىناملست

أن يكون التلميذ قادرا على قراءة نص وفهمه -

  .وحتليله إىل فقرات وحتديد أفكاره

أن يكون التلميذ قادرا على التعود على القراءة -

املرتبطة باحترام إيقاع اجلمل ومتثل املعىن 

  .والتفاعل مع املقروء 

نساق أن يكون التلميذ قادرا على استضهار أ

لغوية إلغناء رصيده اللغوي وتوظيفه حسب 

 .حاجاته التواصلية

   

�2 ا	����2 S	دة ا�" *Gا ���ا dS@	@�د23 -ا	@=2 ا	�6"5 ا��  

أن يكون التلميذ قادرا على تعرف مضمون نص -

قرائي من خالل اإلنصات إليه مث استثماره يف 

  )النص السماعي(الفهم واملعجم 

ا على اكتساب مهارة أن يكون التلميذ قادر-

القراءة الصامتة والتدرب على مقارنة نتائجها 

 باألفكار الفعلية الواردة يف النص القرائي

أن يكون التلميذ قادرا على استعمال املنجد -

والتنقيب عن مدلوالت الكلمات اليت تناسب 

  .النصوص القرائية وإغناء رصيده املعجمي

تلف أن يكون التلميذ قادرا على متييز خم-

  .أنواع النصوص القرائية وأساليبها

أن يكون التلميذ قادرا على قراءة نص - .

وفهمه وحتليله إىل فقرات وحتديد أفكاره 

 .األساسية والفرعية

أن يكون التلميذ قادرا على استعمال املنجد -

والتنقيب عن مدلوالت الكلمات اليت تناسب 

  .النصوص القرائية وإغناء رصيده املعجمي

كون التلميذ قادرا على متييز خمتلف أنواع أن ي-

  .النصوص القرائية وأساليبها

أن يكون التلميذ قادرا على قراءة نص وفهمه - .

وحتليله إىل فقرات وحتديد أفكاره األساسية 

  .والفرعية

أن يكون التلميذ قادرا على استضهار أنساق 

لغوية إلغناء رصيده اللغوي وتوظيفه حسب 

 .سياقات التواصلية
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  ���6"5 ا	@=2 ا�و	] -ا	@dS ا ���اG* "�دة ا	�>���fت 

 E���	ا�و E��SZ��	ا E�� MO��	ا

E���6�n	وا  

ا	��MO +* أول ا	@=2 ا	�را2�3   ا	���Oo *+ MO ا	@=2 ا	�را2�3

  ا	�&ا	�2

 ��'�&����دE1 �1�وي � P�7 ف��
10  

ا�%,�ام �3#05 ا	��N/�; P%)�ظ 
h	 09�#	�; E��اد �0  M	99إ  

ا�%,�ام �3#05 ا	��N/�; P%)�ظ ;�	09�# 
 E��اد �h	0  M	99إ  

  ���6"5 ا	@=2 ا	2�6�n -ا	@dS ا ���اG* "�دة ا	�>��pت 

 E��اد �   500إ	M  �60اءة ا�
�ه�� �E ر�6 Nأ E1د���N�ب 7�اء 

 E5�6ر E� �Bsظ(وا�(%N/�;(  
�ه�� �E ر�6 Nأ E1د���N�ب 7�اء 

 E� �Bsوا E5�6ظ(ر�(%N/�;(  
 E��اد �;��ر6�م   500إ	M  0آ%�;0 ا�

  و;�	?�وف
ا�%,��� ا	%3#05 ا/�%5�د01 	+�4ح  

  دون اN%)�ظ
ا�%,��� ا	%3#05 ا/�%5�د01 	+�4ح  دون 

  اN%)�ظ

  
ا�%,��� ا	%3#05 ا/�%5�د01 	+�4ح 

  ;�/N%)�ظ
ا�%,��� ا	%3#05 ا/�%5�د01 	+�4ح 

  ;�/N%)�ظ
  ���6"5 ا	@=2 ا	�n	2n -اG* "�دة ا	�>���fت ا	@dS ا ���

ا�4@�ام ا��('�� ا����"د&� ����ح و 
  ا�4)�"ل K"��ة ا��aب �D ا�)��ات

 %��Kب ��د 8% ر�W ��')� ا�4@�ام
  أرK"م  3أو 

 %��Kب ��د 8% ر�W ��')� ا�4@�ام
  أرK"م  3أو 

�Kاءة وآ�"�� و����� ����N ا/��اد   
  9999إل  %80 

و����� ����N ا/��اد  �Kاءة وآ�"��
  9999إل  %80 

  ���6"5 ا	@=2 ا	�ا��2 -ا	@dS ا ���اG* "�دة ا	�>���fت 

 ���X"H اء ��د&% �"���"د�E ب"�I
  .ا��B"د��� و ا��<ز&)��

�"ب 8-�<ع ��د&% ���&�%I.  %�&��� %&ب 8-�<ع ��د"�I.  

 "���"ب �Eاءات �X"H أ�I �<ا8I10  ـ
  ....ـ  200ـ  100ـ  30ـ  20

�"ب �Dق ��د&% ���&�%I.  %�&��� %&ق ��د�D ب"�I.  

�)�ف وW)�� ا�(��� و �D�(8 ا�@"رج و 
�K"Bا�.  

  .�Wب ��د �D x�#X ��د ���ي  .�Wب ��د �D x�#X ��د ���ي

  
�)�ف ا��'"B4�� و ا�4)�"ل �Eول 

��B4"'ا��.  
�)�ف ا��'"B4�� و ا�4)�"ل �Eول 

��B4"'ا��.  

�f�<�	دة ا�" *Gا ���ا dS@	^�"@2 -�ت ا	@=2 ا	�6"5 ا��  

�"ب 8-�<ع و�Dق أ��اد ���&�I  ب"�I : اء و�E ،ق�D، 8-�<ع
��&�� H"رج ��د&% آ

�"ب I : رج"H اء و�E ،ق�D، 8-�<ع
��&�� ��د&% آ

  N4"'ا�� �8)"8 S�ا��)�ف �
N4"'ب ا��ا�] ا���"�I �D h �v>و� 

 h �v>و� N4"'ا�� �8)"8 S�ا��)�ف �
�"ب ا��ا�] ا���'"I �DN4 

  ����"�"ت ����� I<ل ا�I اء�Eإ
 S�وا�#�آ� ا��'�;�� وا��)�ف �

�&>iا�� �B� ا�'

 ����"�"ت ����� I<ل ا�I اء�Eإ
 S�وا�#�آ� ا��'�;�� وا��)�ف �

�&>iا�� �B� ا�'

  ���6"5 ا	@=2 ا	@�د23 -ا	@dS ا ���اG* "�دة ا	�>���fت 

�&����� ��د آ��ي ���E � S] و�2ح و�Wب ا/��اد ا�>Kي����� ��د آ��ي ��S ��د آ��ي �د آK 

  ��"�8 �#� N4"'ا�� �ا�4@�ام 8)"8
��dQA8% �<ع ا�("��ة ا� 

 ��"�8 �#� N4"'ا�� �ا�4@�ام 8)"8
��dQA8% �<ع ا�("��ة ا� 

�"�"ت ��S ا�'��B ا��"�<&� I اء�Eا��"�<&� إ �B��"�"ت ��S ا�'I اء�Eإ 
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 2�@6�A	دة ا�" *Gا ���ا dS@	�6��2�6" -ا�n	@=2 ا	5 ا  

 E���	ا�و E��SZ��	ا E�� MO��	ا

E���6�n	وا  

ا	��MO +* أول ا	@=2 ا	�را2�3   ا	���Oo *+ MO ا	@=2 ا	�را2�3

  ا	�&ا	�2

Discriminer visuellement des mots 

dans une phrase 
Lire un petit texte. Lire un petit texte. 

Décrire des actions autour de la ferme. Lire un emploi du temps. Lire un emploi du temps. 

 Ecrire une lettre, un mot. Ecrire une lettre, un mot. 

 Copier un mot, une phrase. Copier un mot, une phrase. 

 2�@6�A	دة ا�" *Gا ���ا dS@	2 -اn	�n	@=2 ا	�6"5 ا��  

Reproduire sous dictée des mots 

contenant les graphèmes étudiés.  
Reproduire sous dictée des mots 

contenant les graphèmes étudiés. 
Reproduire sous dictée des mots 

contenant les graphèmes étudiés. 
Lire correctement des mots renfermant 

les sons : ce / ci / ette / elle / g / en / 

em / an / am / q / br / dr / cr / ph / ai / 

ei / j / in / im / un : um / ge / gi / bl / cl 

/ pl / fl. 

Lire un énoncé. Lire un énoncé. 

Repérer les lettres : ce / ci / ette / elle 

/ g / en / em / an / am / q / br / dr / cr 

/ ph / ai / ei / j / in / im / un : um / ge / 

gi / bl / cl / pl / fl. 

Lire une petite histoire. Lire une petite histoire. 

 2�@6�A	دة ا�" *Gا ���ا dS@	ا��2 -ا�	@=2 ا	�6"5 ا��  

Lire un texte en respectant le débit et 

l’intonation. Lire un texte de façon expressive. Lire un texte de façon expressive. 

Se remémorer des mots et des 

expressions contenus dans un texte. 
Raconter les événements d’une 

histoire, d’un conte. 
Raconter les événements d’une histoire, 

d’un conte. 
      
      

 2�@6�A	دة ا�" *Gا ���ا dS@	^�"@2 -ا	@=2 ا	�6"5 ا��  

Repérer les informations 

essentielles dans un texte. Reformuler un texte. Reformuler un texte. 

Construire le sens d’un texte. Découvrir le conte. Découvrir le conte. 

 Raconter les événements d’une 

histoire, d’un conte.  
Raconter les événements d’une 

histoire, d’un conte.  
dS@	6@�2  ا�A	دة ا�" *G@�د23 -ا ���ا	@=2 ا	�6"5 ا��  

Découvrir « la fable » comme type 

d’écrit et dégager les valeurs 

morales de la fable. 

Lire un texte documentaire et 

prélever des informations 

précises. 

Lire un texte documentaire et 

prélever des informations précises. 

Découvrir la structure narrative 

dans une création poétique. Lire le résumé d’un tété film. Lire le résumé d’un tété film. 

 Découvrir un poème à vers libres. Découvrir un poème à vers libres. 

 Etudier la structure d’un texte 

informatif. 

Etudier la structure d’un texte 

informatif. 
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5. NZ ����-2�S`ه��	ورات ا�	2 اD�6أ q :)�4ادة:(  

 "�2SZ ا	���pU: أو 

  )أ��J ا������� ا����/� ا�Qآ�(ا��O�ر ا��Q��K ا����+���3 -

ا���9ع  ا
����ر ا�=�اول ا������J1( 23 :،�6 أ��BA ا��ورات ا��oه���� �A@ أو���� )2 �)#��� ا���ارد ا�- 

 وأ��BA ا���� ا�
����� �� KOل �B��I ا����? ا�/�دي �������إ�% ا��J*K�ت ا���7NA ����رس 

، )=��� ا���رس وذا�g �����9ع إ�% �B��I ا����? ا�/�دي ������� :)#��� ا�����ات ��ى ا��������-

  ا��7�NA�ت ا��2 أE��9 23 �����ت ا���� ا�
���2، )#��@ ا(��#���ت

��6�r :1�A=�	2 اSZ�" :'(�	ا M�	ت +* د�T�D/	��6ذج ا E" �6&ذج �R6أ 

  

:ا���ا9?  

- �1
  1999 - 1998ا���� ا�����ي، آ��ب ��2�9، أ�� �� ^�ف ������ ا���� ا�����ي 

-M��ا���� ��J1ون ��� وزارة ا������ ا��^��1 و��ا��� X����� 23 2007، د��@ ا�����6 ا�����21، أ��  

   21����2009 و43 �6�ر�� ا��Kء��، أ�� 23 إ^�ر �����X ا��Kء��، ��Aوع أ�M، د��@ ا�����6 ا�-

��ة ا���� ا����ا29�b وا�1/�2 ا(��9��2 �/��5ة I�^21 وI�^1�ت دور ا�B���� وا�B��c، أ��ت 23 إ^��ر  -

Mوع أ��A� ر�23 إ^  

، وزارة ا������� ا��^���1   ت��b�7 ا��6�ر��ت وا����ا�9�b�ت ا�#����، O�"� ������ ا�������� وا�������  -

2006 .   

   

 

 


