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:مقّدمة  

ل املكتسبات ألاولية للتالميذ امللتحقين بالّسنة ألاولى ابتدائي ملمحا للّدخول، وجب العمل على الّتحقق من 
ّ
قبل امتالكها تشك

روع في تقديم البرنامج في ظّل وجود فئات مختلفة في القسم الواحد
ّ

 :الش

ما تحضيريا باملدارس العمومية والخاصّ تلّق  أطفال -1
ّ
 ة؛ وا تعل

 تعليما باملدارس القرآنية؛وا تلّق  أطفال -2

 وا تعليما بدور الحضانة والجمعيات؛تلّق  أطفال -3

 سات أو الهيئات؛من املؤّس  لم يلتحقوا بأّي  أطفال -4

 .إلى فئة تخفيض الّسن باإلضافة -5

ولى من التعليم ألا نة ّس ال في بداية فترة للمجانسة والتكييف ، يقترح هذا الّسند تكافؤ الفرصولغاية تحقيق مبدأ         

مي فترة تمهيدّية ،الابتدائي،
ّ
غوية الحّد لغاية تمليك  نتختلف باختالف طبيعة املتعل

ّ
 من جهة التواصلية ألادنى من املكتسبات الل

غوي  ،التواصلي  /الانفعالي  ،الوجداني /املعرفي العقلي،/حركي  ،الحس) مجاالت النمّو ب وما يّتصل  ،
ّ
من جهة ( الجسمي / الل

 . أخرى 
 

 :لفترة التمهيدّيةالعاّمة لألاهداف 
 

م -1
ّ
 تهدف الفترة التمهيدّية  إلى تيسير انتقال ألاطفال من حضن ألاسرة إلى الجو املدرس ي املنظ

 ( الذين لم يسبق لهم التردد على املدرسة من قبل)تيسير إدماج ألاطفال في مجموعة الصف الدراس ي  -2

م املناسبةالوقوف على  -3
ّ
 .املكتسبات القبلية لألطفال حتى يتسنى لألستاذ اختيار التمش ي الوجيه في بناء وضعيات التعل

 

 : للفترة التمهيدّية ألانشطة املقترحة 
غة العربية) الّسنة ألاولى من التعليم الابتدائي في مهيديةالتفترة يقترح البرنامج الخاص بال          

ّ
 ألانشطة يتّم مجموعة من ( لل

مين، وهي على النحو آلاألاسابيع تقديمها خالل 
ّ
 : تيألاربعة ألاولى، ويمكن تمديدها أو تقليصها حسب طبيعة املتعل

 

 :  نشاط الاستماع والتحّدث
 
مين قصص قصيرة ذات داللة من محيطهم ، وكذا مجموعة الصيغ املراد تدريبهم ت

ّ
عرض على املتعل

 ؛على صّحة استعمالها 
 

، وبعض املشاهد املساعدة تحتوي على الكلمات ألاكثر تداوال ،التعامل مع جمل من ذات القصص يتّم :  نشاط املشاهدة والقراءة

 ؛ على التعبير 
 

 لتشكيل ورسم  خطوط وأشكال  يتّم : نشاط التشكيل والتخطيط
ّ
 .  القلمتحريك م في غاية تمرين عضالت ألانامل على التحك

مين على التكيف مع مركبات الكفاءات الختامية مليادين اللغة العربية إطار وتعتبر هذه ألانشطة 
ّ
 .  منهجي يساعد املتعل

مية من ألانشطة 
ّ
 : التمهيديةألاهداف التعل

 :تيتّم ضبط مجموعة من ألاهداف لكل نشاط من ألانشطة املقترحة في الفترة التحضيرية على النحو آلا

ف
ألاهدا

 

حدث
ّ
 التشكيل والتخطيط  املشاهدة والقراءة السماع والت

 يضبط وضعية الجسم عند الكتابة  (من اليمين إلى اليسار) يعرف نظام الصفحات  يصغي ألقصوصة 

 يمسك القلم بطريقة سليمة  يربط بين الكلمة والصورة   املطروحةألاسئلة  عنيجيب 

جاه  يقابل بين الكلمات املتشابهة  يستعمل تعابير كاملة املعنى 
ّ
 يتبع الات

ل أشياء بالعجينة  (من خالل الذاكرة البصرية) يقرأ قراءة اجمالية  يعّبر عن صورة بجملة كاملة
ّ
 يشك

جاهات  يعيد ترتيب الجمل املشّوشة   يستفهم ويسأل غيره
ّ
 يرسم خطوطا في مختلف الات

ــــل دورا
ّ
 يحاكي نماذج لحروف  يغّير بعض الكلمات في الجمل لتحقيق املعنى نفسه  يمث
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 :الّسندات والّدعائم
ن ألاستاذ من تحقيق هذه         

ّ
، نوردها إجماال، هذه الفترة لتسيير ( سندات ودعائم)تّم اقتراح وثائق ، ألاهدافوليتمك

 :أّوال، ثّم يأتي التفصيل فيها وفي كيفية العمل بها

 

  [1]رقم 
ّ
 التمهيدية فترة الأنشطة خالل ط تناول نموذج مخط

 توزيع زمن ألانشطة التمهيدية على ألاسبوع [2]رقم 

 (  (العائلة واملدرسة –املقطع ألاول غطي ي)  لتمهيدية فترة االبرنامج  [3]رقم 

 النصوص املقترحة  [4]رقم 

 مهارات الوعي الصوتيلتسيير النموذج الديداكتيكي  [5]رقم 
 

 أ -1
ّ
 في السنة ألاولى ابتدائي مهيديةأنشطة الفترة التط تناول نموذج مخط

 

 مهيديةألاربعة من الفترة التألاسابيع خالل  15الحصص  منهجية تناول  الزمن ةالحصّ  اليوم 

يوم  كّل 

أيام  من

 سووعألا 

 املدرس ي

 11ة الحصّ 

 اسمع وأتحّدث

 

 د  31

 ( .؛ إلايماء حاءإلاي)ب ألادائي انجالمع مراعاة  ،قصوصةألاعرض * 

 ...(من ، وماذا ، وملاذا ، ومتي ، وكيف، وأين) ، اسئلة لتحقيق الفهم*

  .أجرأة ألاحداث* 

  .(استعمال لغة املنشأب)عن أحداث مشابهة دلتعبير الشفوي غير املقيّ ا*

 د  31
العمل مع بقية الصيغ  ويكون استخراج الصيغة والتنويع في استعمالها ، :  دراسة الصيغ * 

 .ذات الداللة نفسها 

 12ة الحصّ 

 أشاهد وأقرأ

 

د 45  
العمل عليها باالرتكاز على مهارات الوعي و ة، من ذات القصّ استخراج الجملة املراد دراستها * 

  (أنظر النموذج املرفق) .إلى غاية استخراج الكلمة فقط مع التطابق الحرفيّ  ،الصوتي

 13ة الحصّ 

 
ّ
 ل أشك

ّ
 طوأخط

 د 31
وحة، وصوال إلى استعمال كرّ  العمل على تشكيل الرموز بالعجينة، على الرمل،* 

ّ
اس على  الل

 .  موذج عليهنتّم رسم ي أن القسم ، بعد

 
 ألاسووع  على مهيديةألانشطة الت زمنتوزيع  -2

  أشاهد وأقرأ  اسمع وأتحّدث النشاط 
ّ
 أشك

ّ
 ط ل وأخط

 55 55 55 عدد الحصص 

 35 45 د 05  زمن الحّصة 

 أسبوعيا  352h أسبوعيا 3h 45  أسبوعيا ساعات 5  املجموع

 ساعة  11.15 حصة  15 املجموع العام 
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 ( تغطي المقطع األول العائلة والمدرسة)مهيدية الت فترةبرنامج ال -3
  ( د 45)أشاهد وأقرأ  (د 01)أتحّدث اسمع و  ام ألايّ  11املقطع 

ّ
 (د 31 )ط وأكتبأخط

 ألاشكال  الجمل  الصيغ  النّص 

 11ألاسووع 

 ا أجلس سويّ  ...ي ، أخي  ، أختي أبي  ، أّم :  صور +كلمات  ...ي ، أخي  ، أختي أبي  ، أّم : ألاشخاص (ستئناسلال ) صور  ألاشخاص 11اليوم 

 اس يأعرف كرّ  ...بيت، مدرسة ، شارع ، ،: صور +كلمات  ... بيت، مدرسة ، شارع ، سوق ، محّل :  ماكنألا  (ستئناسلال ) صور ألماكن 12اليوم 

م ، مدير ، صيدل: املهن (ستئناسلال ) صور ملهن 13اليوم 
ّ
م ، مدير ، صيدلي ،  :صور +كلمات  ....ار ، نّج  ّي ـــمعل

ّ
 رفقوضع امل ....معل

 يف املدرسة 14اليوم 
 مسك القلم أهال وسهال بكم ، صباح الخير، مساء  الخيرعليكم السالم: ةالتحيّ 

 الخطوط العلم يرفرف عاليا ....مرحبا،  ،أهال وسهال: ألفاظ الترحيب 15اليوم 

 12ألاسووع 

 أصدقائي اجلدد   10اليوم 
 تشكيل بالعجينة نلعب كرة القدم شكرا، أحسنت ؛: الشكر والاستحسان

  قضيت وقتا ممتعا  ..هنيئا، مبارك ،،  التهنئة: ألفاظ 10اليوم 

 10اليوم 
   في الّساحة 

  فخرجنا إلى الساحةدّق الجرس   نعم، ال: الجواب

العلمعند سارية تعالوا لنلعب  ... معذرة. عفوا،: الاعتذار 10اليوم    

 أدوايت املدرسية 11اليوم 
 
ّ
مة على املصطبة ميني، يسار، بني: جاهالات

ّ
  وقفت املعل

 13ألاسووع 

  تنقصك الكتب وألاغلفة أنا، نحن،  هو ، هي  :الضمائر 11اليوم 

 12اليوم 
 حارس املدرسة

  الشوارع نظيفة وجميلة  هذا ، هذه ، هؤالء:  1شارة لا 

خفيفةها إنّ  ،احملوا ألاكياس ، أوو، ثّم : العطف . 13اليوم    

مت املدرسة مباراة في كرة القدم   صيغة ما أفعله: بالتعّج  . مباراة في كرة القدم   14اليوم 
ّ
  نظ

  كانت حمامة تعيش مع فراخها  ....قّدام ، فوق ، تحت ، خارج ، داخل: ظرف املكان 51 الحمامة والثعلب 15اليوم 

 14ألاسووع 

  سأحمل فراخي وأطير بعيدا ...، الغد املساء األمس، ،اليوم : ظرف الّزمان 52 الحمامة والثعلب 10اليوم 

 بسيطة أشكال لحروف السمك الكبير في صناديق من الخشبيضع   الباء ، الكاف، الالم:   حروف الجّر    51عّمي زياد  10اليوم 

 أشكال لحروف بسيطة تتنّفس السمكة في املاء بخياشيمها ....من، إلى ، على ، في ، عن:  حروف الجّر    52عّمي زياد  10اليوم 

 أشكال لحروف بسيطة شهّيامنه عسال  يجمع الرحيق ليصنع أين، متى ، كيف،  من ، ماذا، ما  : الاستفهام  51حديقة املنزل  10اليوم 

 أشكال لحروف بسيطة سأستخرج العسل من الّزهر مثل النحل هنا ، هناك:  2الاشارة 52حديقة املنزل   21اليوم 
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 المقترحة  النصوص -4
أسرع، نحن :ما شاء هللا، وهنا ناداني أبي وقال بسم هللا،: تقول أسرعت إلي أمي فرشتني بالعطر وقّبلت جبيني، وهي . لبست ثيابي، وحملت محفظتي الفارغة بعدما رتبت فراش ي" 

 .في انتظارك

 في املدرسة    
 .صباح الخير، أهال وسهال بكم: املدير قائالفرّحب بنا دخلنا فناء واسعا، 

مة باب القسم وأدخلتنا بهدوء، و قالت
ّ
متكم ، : وقفنا نسمع النشيد الوطنّي، والعلم يرفرف عاليا، وبعدها فتحت املعل

ّ
 ... اسمي رحابالسالم عليكم ، أنا معل

مةنظرت 
ّ
 ؟ما اسمك   : إلي و قالت املعل

أصدقائي  ( .الكّل يقّدم نفسه بصوت مرتفع... )سنوات ،  0وأنا هدى ، عمري ... بالل، نلعب كرة القدم معا في الحّي ،  أنا اسمي أحمد، وهذا  صديقي :قلت

مة تقول لكّل واحد فينا إذا أتّم  الجدد  
ّ
 "شكرا ، أحسنت "  :كانت املعل

 .قضيت وقتا ممتعا مع رفاقي ، وفي املساء عدت إلى البيت فرحا مسرورا  

 دّق الجرس فخرجنا إلى الّساحة لنستريح 

 .تعالوا لنلعب عند سارية  العلم: أحمد  
 في الّساحة   

 اعتذر ، حذائي يؤملني، ال أستطيع الجرّي  : قال بالل

 ال عليك ، سنلعب لعبة الخاتم : أحمد

مة على املصطبة وقالت 
ّ
 .أخرجوا أدواتكم يا أوالد ، وضعوها على املنضدة  :وقفت املعل

 بالل
ّ
مة منه، ومسحت على رأسه وقالت له . عرض الجميع أدواتهم إال

ّ
أدواتي   .انظر يمينك، تلك هي أدواتك، فخذها: اقتربت املعل

 أنا عندي كّراس ، ولوحة،  وأقالم ملّونة : أحمدقال  املدرسية  

مة 
ّ
 . تنقصك الكتب وألاغلفة :قالت املعل

مـــــــا إن وصـــــــلنا عنــــــــد بـــــــاب املدرســــــــة . فـــــــي طريقـــــــي إلــــــــى املدرســـــــة، كـــــــان ظــــــــل  ألاشـــــــجار العاليـــــــة يغطــــــــي ألارصـــــــفة ، وحركـــــــة والســــــــيارات قليلـــــــة، فـــــــال  ــــــــجيج يســـــــمع، وال مزاميـــــــر ترفـــــــــــــع

ف الساحة مّما سقط فيها من أوراق ألاشجار ، 
ّ
 حّتى رأينا عّمي مسعود ينظ

حارس 

 املدرسة 
منا عليه وأردنا أن نساعده فقال لنا

ّ
 .ثّم  ضعوها في تلك الّدالء الكبيرة ،  أّنها خفيفة. اجمعوا  أكياس البالستيك: ذهبنا نحوه ، وسل

ما . الكرة بصدره، ودفها إلى ألامام، وانطلق كالسهم يجري أوقف الالعب ألاسمر ... أبناء الحّي، كانت رائعة جدا في كرة القدم بين  عند عودتي إلى البيت ، توقفت ملشاهدة مباراة
ّ
فل

  !فقلت لرفاقي ، ما أجمل أن نمارس هذه الّرياضة مثلهم  .فسّجل هدفا  ،اقترب من املرمى قذفها بقّوة

مواراة في كرة 

 القدم  
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 :جائع تحت الشجرة وصاح في أحد ألايام، وقف ثعلب .تطعمهم وتعتني بهم كانت حمامة تعيش مع فراخها في عش جميل،

 صعدت الشجرة فأكلتكم جميعا !أّيتها الحمامة 
ّ
 .ارم لي فرخا آلكله، وإال

 .فغذاؤك ليس هنا، بل هناك وسط الغابة ارحل عّنا، ،أرجوك  أّيها الثعلب: ية كابقالت الحمامة 

الحمامة 

 11والثعلب 

علب يصرخ بأعلى صوته
ّ
 صعدتأرم ...أنا جائع: في الغد عاد الث

ّ
 .الفرخ وإال

رت الحمامة قليال ثم قالت
ّ
 .أتحسب نفسك ذكّيا ؟ هّيا اصعد الشجرة إن استطعت ، وسأحمل فراخي وأطير بعيدا: فك

 .خجل الثعلب من نفسه، فتركها وانصرف بسالم 

الحمامة 

 12والثعلب 

ـــــبكة رمــــــي أو  املــــــزّين بــــــألوان العلــــــم، ركــــــب كــــــّل ليلــــــة قــــــاربيأ : يحكي لنــــــا مغامراتــــــه فيقــــــول زيــــــاد صــــــّياد مــــــاهر،جارنــــــا عّمــــــي  ـــــرالصــــــّيد شـ ـــي البحـ ــ ــــ   .فـ ـــين تمتلــ ـــمك أوحـــ ــ جّرهــــــا نحــــــو بالسـ

ل بالباقي وأ ،سوق الفي  هبعضأبيع . في صناديق من الخشب، وأعيد السمك الصغير إلى املاءير ضع السمك الكبأ .الشاطئ
ّ
 ،هنا في الحيّ دل

   11عّمي زياد 

 .شفق عليها من حين إلى حين ببعض ألاسماكفأني أينما ذهبت ،تتبع :نسأله وماذا عن القطط، فيقول 

 ؟املاءتعيش ألاسماك في كيف : نسأله دائما ، عّمي زياد 

 .تتنّفس السمكة في املاء بخياشيمها، وتنتقل من مكان إلى آخر بواسطة زعانفها  وذيلها : :فيقول 

    12عّمي زياد 

ت أّمي من نافذة البيت وقالت 
ّ
 في فصل الخريف  ها قد تفّتحت أزهار ألاقحوان في الحديقة ، وصنعت لوحة جميلة ألالوان :أطل

 ي إلى النحل كيف ينتقل من زهرة ألخرى انظري يا أّم : فقلت 

 إ: قالت 
ّ
 ه يجمع الرحيق  ليصنع منه عسال شهّيا  ــــن

 طعمه يا... أمممم: فقلت 
ّ
  ! يأّم  ما ألذ

حديقة 

  11الويت 

ه حتى صاحت بي أمي . قحوان ، وأحضرت مهراسا ، ووضعت فيه الزهر ألامن زهر ا كبير  اأصنع عسال مثل الّنحل، فقطفت عددأردت أن 
ّ
 ماذا تفعل؟  : وما إن بدأت أدق

 .هنا يصنع العسل... أنظر : وأمسكت نحلة من جناحيها وقالت  ... حكت .تخرج العسل من الّزهر مثل النحل سأ: قلت لها 

حديقة 

 12الويت 

 : مالحظة
 مين،النصوص املقترحة هي لالستئناس ، يمكن استودالها أو الّزيادة فيها أو تغير بعض مرادفاتها، أو الاكتفاء بجمل بسيطة ، حسب مستوى وطوي

ّ
التوقيت املحدد للحّصة  ولحجم عة املتعل

 . كما تّم إدراج املفاهيم املتناولة في مادتي التربية لاسالمية والتربية املدنية ضمن ّسياقات ذاتها .بشرط الحفاظ على الصيغ املدرجة فيها (.د 45)

  و  حدى الصيغ املراد دراستها،إاملقترحة  من النصوص نّص  كّل يحتـوى 
ّ
دراسة بقّية الصيغ املرافقة لها  ب على استعمالها في مواطن مختلفة، ومن ثّم تتّم يل الجملة الحاملة لها للتدر ـــتستغ

عرف عليها فحسب
ّ
 .بهدف الت

  ق،تكتب الجمل املدروسة خالل ألاسووع في لوح كوير
ّ
 .ويتّم تجديدها كل أسووع للقراءة،يعود إليها ألاستاذ بين الفينة وألاخرى  وتعل
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