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األهداف:
-

تربي حصص مكون إالتستتذع وإمتحرث؛
يتعرف إلتستذ(ة) إمتترب لى ر
يتعرف لى إمترإحل إمتنهجية متربيس مكون إالتستتذع وإمتحرث؛
ر
تربي مقذطع أو حصص من مكون إالتستتذع وإمتحرث بذحيإم إمخطوإت
يكون قذدبإ لى ر
إمتنهجية إمتحرد).
يحلل متذبتسذته إمتربيسية ومتذبتسذت زمالئه وزميالته.
يعرل متذبتسذته إمصفية لى ضوء إمتغذية إمرإجعة.
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تدبير مكون االستماع والتحدث

تذكت:
ر
اختت(ي) معارفك
ر
ر ن
بالسنتي األوىل
 )1كم عدد الحصص األسبوعية لمكون االستماع والتحدث
والثانية من التعليم االبتدائ؟
ن
الزمن لحصة الحكاية؟
 )2ما الغالف
ن
الزمن لحصة الوضعية التواصلية؟
 )3ما الغالف
ن
 )4كم حكاية ف كل وحدة دراسية؟
ن
 )5كم وضعية تواصلية ف كل وحدة دراسية؟
 )6كم حصة دراسية يستغرق تعليم وتعلم الحكاية الواحدة؟
 )7كم حصة دراسية يستغرق تعليم وتعلم وضعية تواصلية واحدة؟
ن
ر ن
السنتي األوىل والثانية
تدبت مكون االستماع والتحدث ف
 منهجية ر
.I

الحكاية

رن
إمسنتي إلوىل وإمثذنية ،تقرم حكذيتذن إثنتذن خالل كل وحر) دبإتسية ،ويستغرق
خالل
ن
ؤنجذزهذ ر
رن
أتسبولي ،أي  5حصص يػ كل أتسبوع.
لش ة 01حصص موزلة لى
1
وتربر إمحكذية وفق إمتنهجية إمتذمية:
إمترإحل وإلنشطة

الحصص
(مدة
الحصة33 :
دقيقة)

1

 تمهيد :إختيذب وتنظيم إمفضذء إمتنذتسب متقريم إمحكذية ةإمقسم ،إمسذحة،
إمسقيفة ؤن وجرت، ...
 المالحظة وبناء التوقعات:
 قرإء) لنوإن إمحكذية روشحه  -مالحظة إمصوب) ؛

1
إالبترإئ ص ،67 :ودميل إلتستذ(ة) مكتذ
إس ملتعليم
ي
 ينظر ،مستجرإت إمتنهذج إمرب ن يمكتذئ يػ إملغة إمعربية ملسنة إلوىل ص.70 :
 .018 -77ودميل إلتستذ(ة)
ي

2
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(التوقع  -بنذء إمتوقعذت ةيكون في البداية شفهيا ،ثم يعتمد المدرس(ة) المخطط
الشمسي عندما اكتساب المتعلمين المفاتيح األولى لقراءة الحروف .
والمصادقة عىل

التوقعات)

 التسميع:
 تستيع إمحكذية (يقرأها المدرس(ة) قراءة مسموعة ومتأنية باحترامأسلوب السرد ،وباالستعانة بالتعبير الجسدي واإليماءات ،و باحترام قواعد
الوقف والتنغيم .

2

رن
ملتتعلتي بطرح أتسئلة قليلة حول مضتون إمحكذية؛
إمستذع
 إختبذب إمفهمي
ن
إمتتعلتي من توقعذتهم
 المصادقة عىل التوقعات :إمتحقق بتعيةر
ةفرضيذتهم ومنذقشتهذ.
 تمهيد:
إمتذكي بسيذق إمحكذية؛
ر
 اكتشاف عنارص الحكاية:
رن
إمتتعلتي وإمتتعلتذت ،لي أتسئلة ،متحرير لنذرص إمحكذية:
 توجيهإمشخصيذت زمن إلحرإث ،أمكتنهذ  ،إلحرإث...
 توجيههم ؤىل بنذء وتركيب لنذرص إمحكذية من خالل تحرير خريطةإمشتس .ةيكون في البداية شفهيا ،ثم يكتبها
إمحكذية بذالتستعذنة بذمتخطط
ي
المدرس(ة) على السبورة عندما اكتساب المتعلمين المفاتيح األولى
للقراءة)

(اكتشاف
رن
إمتعبي لن
إمتتعلتي وإمتتعلتذت لى
 تقويم ودعم :يسذلر إمتربسة)
ر
عنارص الحكاية)
ن
بعض أحرإث إمحكذية بجتل بسيطة تتضتن إمصوت إمتستهرف يػ مكون
إمقرإء)ةد ،م ...،مذ أمكن.
تمهيد:
3
اكتشاف
بنية الحكاية

رن
إمتذكي بعنذرص إمحكذية؛
إمتتعلتي ؤىل
 توجيهر
رن
إمتتعلتي وإمتتعلتذت مالتستتذع ملحكذية.
تهيء
ري
رن
إمتتعلتي لى إكتشذف إمبنية إمشدية
 اكتشاف بنية الحكاية :مسذلر)
ملحكذية لي مقذطعهذ إمختسة :ةإمبرإية ،إمتحول ،إمعقر) ،إمحل ،إمنهذية
من خالل:
 تستيع إلتستذ(ة) متقطع إمحكذية إلول ةمقطع إمبرإية  ،ثم مطذمبةرن
إمتتعلتي بتحرير جتلة برإيته وجتلة نهذيته ،وتوجيهم بأتسئلة ؤىل
إمتعبي لن مضتونه.
ر
ر
بذػ مقذطع إمحكذية وإحرإ وإحرإ بذمتتذبع.
 يكرب إلنشطة نفسهذ مع يرن
إمتتعلتي مشد إمحكذية من خالل:
 تقويم ودعم :ؤلرإد
رن
إمتتعلتي ربيتيبهذ حسب أحرإث
غي مرتبة ومطذمبة
 لرض صوب إمحكذية ر .ن
ر
ةػ إنتظذب اكتساب
إمحكذية؛ أو مطذبتهم بيتيب جتل حسب أحرإث إمحكذية ي
المتعلمين المفاتيح األولى للقراءة يمكن للمدرس(ة) النطق بجمل غير
مرتبة ،ثم ينتدب مجموعة من المتعلمين بعدد تلك الجمل ،كل واحد يردد
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جملة واحدة ،ثم يطلب من عناصر المجموعة ترديديها بحسب ترتيب تبعا في
الحكاية).

ن
ن ن
ر
 مكن تنظيم مسذبقة ر نوػ إتستخرإج بعض
بي
ر
إمتتعلتي نيػ هذإ إميتيب ،ي
إمكلتذت إمتتضتنة ملصوت إمتستهرف يػ مكون إمقرإء) ةد ،م ، ...،مع ؤمكذنية
كتذبة بعض تلك إمكلتذت لى إمسبوب) ،وتروين إمتقذطع إمتتضتنة ملحرف
موضوع مكون إمقرإء).

 تمهيد:
ر
رن
إمتتعلتي وإمتتعلتذت لى إتسيجذع لنذرص إمحكذية؛
 مسذلر)ر
 مسذلرتهم لى إتسيجذع إمبنية إمشدية ملحكذية؛رن
إمتتعلتي مستذع إمحكذية ةإختيذب وضعية إمجلوس إمتنذتسبة ،إختيذب
تهيء
 ريإمفضذء إمتنذتسب...
 تسميع الحكاية:
 تستيع إمحكذية ر نمرتي،
 طرح أتسئلة إختبذب إمفهم إمستذع ر نمتي إمحكذية.
ي
إمتعجم ملحكذية:
 إتستثتذب إمرصير
ي
رن
إمتتعلتي متقذطع من إمحكذية ةيسذلرهم إمتربسة) لنر
 شد بعضن
إمضوب) ببعض إإليتذءإت وإإلشذبإت ،أو إمكلتذت إمتفذتيح أو بذمصوب أو
بخريطة إمحكذية...
إمتعجم ملحكذية ،وإمعتل لى تقريب
 طرح أتسئلة التستخرإج إمرصيري
ن
رن
ملتتعلتي وإمتتعلتذت ةيتكن إالتستعذنة لنر إمضوب) بذمصويرإت ،أو
معذنيه
ن
رن
إمتتعلتي .؛
معذئ إمكلتذت من
إمتشخيص ...متقريب
ي
ن
رن
رن
إمتتعلتي وإمتتعلتذت من توظيف إمتعجم وترويجه يػ تسيذقذت
تتكي
ن
ن
مشذبهة ملتحكم فيه.
إمتتعلتي لى تروي ج إمتعجم إمتستهرف إمذي
ةمتحفي
ر
ر
رن
إمتتعلتي ؤىل أن
يتم رشحه يعتل إلتستذ(ة) لى طرح أتسئلة  ،كتذ يوجه
4
يتسذءموإ فيتذ بينهم ،وغذية هذه إلتسئلة تروي ج إمتعجم لي ؤجذبذت إمتالميذ
(استثمار وإمتلتيذإت.
ويركز إمتعجم إمتروج لى :أتستذء إلشيذء ،أتستذء إلمكنة ،إلفعذل،
معجم الحكاية)
إمشخصيذت ،أوصذف....ؤمخ.
 توظيف ر
إتسيإتيجيذت إمتفردإت:
إمرالىل ملتفردإت ؛
 شبكة إمتفردإت ةإمحقلي
 لذئلة إمكلتة :مشتقذتهذ؛ خريطة إمكلتذت :تحرير نوع إمكلتة ةإتسم ،فعل ،مرإدفذتهذ ،أضرإدهذ،...مع تركيبهذ ن يػ جتل.
 تقويم ودعم:
 يقرم إمتربسة) نشذطذ ملتقويم وإمرلم ،مثل :ينطق إمتربتسةة)4
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رن
إمتتعلتي بذمنطق
جتلة تنقصهذ كلتة من معجم إمربس ثم مطذمبة
بذمجتلة كذملة .كتذ يتنه مطذمبتهم ربيكيب معجم إمربسةإمكلتذت
إمتروجة ن يػ جتل تتضتن إمحرف إمتستهرف ن يػ مكون إمقرإء).

 تمهيد:
ن
ةتذكي شبكة
إمتعجم ملحكذية
إمتتعلتي من إمرصير
 تشخيص مكتسبذتر
ر
ني
بعض إمكلتذت ،و/أو لذئلتهذ ،و/أو خريطتهذ – تركيبهذ يػ جتل...
رن
إمتتعلتي مشد إمحكذية.
تهيء
 ري رسد الحكاية
5
 تستيع إمحكذية؛رن
إمتتعلتي متقذطع من إمحكذية ةيسذلرهم إمتربسة) لنر
(استثمار  -شد بعض
ن
الظواهر
إمضوب) ببعض إإليتذءإت وإإلشذبإت ،أو إمكلتذت إمتفذتيح أو بذمصوب أو
بخريطة إمحكذية...
اللغوية)
 استثمار الظواهر اللغوية
ر
 طرح أتسئلة التستخرإج جتل متضتنة ملظوإهر إميكيبية وإمضفيةإمتستهرفة؛
ر
ن
إمتتعلتي وإمتتعلتذت بإتتذم جتل يقرمهذ إمتربسة)  ،أو بيكيب
 مطذمبةر
جتل يوظفون فيهذ تلك إمظوإهر إملغوية ،متتكينهم من إتستضتذبهذ.
 تقويم ودعم
ن
إمتتعلتي بإنجذز
 تقريم جتل ؤضذفية من إمحكذية أو من خذبجهذ وتكليفر
إلنشطة (إتهذ؛
 يشخصون ويعيون ويتحذوبون موظ ر نفي جتال تتضتن إمظوإهر إملغوية
إمتستهرفة.
 تمهيد:
ّ
 يذكر إمتتعلتون بتضتون إمحكذية؛ن
 يركبون بعض إمجتل مستثترين إمظوإهر إملغوية إمتربوتسة يػ إمحصةإمسذبقة...
 الرسد
 يشد إمتربسة) إمحكذية بذتستعتذل إإلشذبإت وإإليتذءإت إمجسريةوإمتلوينذت إمصوتية؛
ر
متعلتي ر ن
رن
 شد إمحكذية بذمتعذون ر نإثني أو أكي ،بعر تقسيم إمحكذية ؤىل
بي
مقذطع توزع بينهم.
رن
إمتتعلتي فرإدى ،مع مسذلر) إمتربسة)
 شد إمحكذية من قبل بعضر
ملتتعيين بذلتسذميب إمتذكوب) تسذبقذ.
6
 استثمار القيم
5
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رن
إمتتعلتي وإمتتعلتذت ،لي إلتسئلة ،ؤىل إتستخرإج إمقيم
 قيذد) إمتربسة)ن
إمتروجة يػ إمحكذية؛
(استثمار
وإمتتعلتي لى إتستحسذن قيتة أو ر
رن
رن
رن
أكي من إمقيم
إمتتعلتي
تحفي
القيم)
إإليجذبية وتتثلهذ ،وتنبيههم ؤىل خطوب) إمقيم إمسلبية وتحذيرهم منهذ ،كل
(مك ن يػ لالقذتهم بتحيطهم.
إمتتعلتي ر ن
رن
حي يتبنون موإقف ؤيجذبية من قيتة من إمقيم إمتروجة
 تشجيعن
ن
رن
إمتتعلتي ،كتذ يستحسن وضعهم يػ
إميوم .ةتطرح أتسئلة لى
يػ تسلوكهم
ي
ن
وإمتحى بهذ ،مثل ةهل تحب ......؟
متبي موقف من قيتة مذ
ي
وضعية ترفعه ي
مو أنك ...........هل..
 تقويم ودعم
ن
إمشخص؛
إمتتعلتي بشد إمحكذية بذلتسلو
 تكليف بعضر
ن ي
 يعيون لن موإقف تجسر إمقيتة أو إمقيم إمتروجة يػ إمحكذية. تمهيد:
ن
ر
ن
إمي تم ترويجهذ يػ إمحكذية ،ثم
 فتح نقذش معر
إمتتعلتي وبينهم حول إمقيم ي
تعبيهم لنذهذ ن يػ موإقف معيشة.
ر
ن
إمتتعلتي مشد إمحكذية.
تهيء
ر
 ري الرسد
تشذبك ملحكذية ةإلتستذ(ة) وجتذلة إمفصل بذتستعتذل إإلشذبإت
 شدي
وإإليتذءإت إمجسرية وإمتلوينذت إمصوتية؛
ر
متعلتي ر ن
رن
 شد إمحكذية بذمتعذون ر نإثني أو أكي ،بعر تقسيم إمحكذية ؤىل
بي
مقذطع توزع بينهم.
رن
إمتتعلتي فرإدى ،مع مسذلر) إمتربسة)
 شد إمحكذية من قبل بعضر
ملتتعيين بذلتسذميب إمتذكوب) تسذبقذ.
 التشخيص/لعب األدوار
7
 اإلعداد للتشخيص
 يشد إمتتعلتون وإمتتعلتذت مقذطع إمحكذية بذمتتذبع وإمتعذون بينهم؛ن
 رؤشإكهم يػ ؤلرإد إمفضذء وإموتسذئلرن
إمتتعلتي وإمتتعلتذت حسب شخصيذت إمحكذية،
تشخيص  -تشكيل مجتولذت من
الحكاية
ومسذلرتهم لى توزي ع إلدوإب بينهم.
 التشخيص
(لعب
األدوار) ( - )1تنذو إمتجتولذت لى تشخيص مقذطع إمحكذية ،مع تقريم إمتسذلر)
لنر إمحذجة.
رن
وإمتعبيإت إمجسرية أثنذء
تحفيهم لى إتستعتذل إإليتذءإت وإمحركذت
ر
إمتشخيص.
 تشجيع كل مجتولة شخصت إمحكذية إلصلية أو مقطع منهذ. القويم والدعم
ن
رن
رن
 فتح نقذش ر نةإالميإم بتضتون
إمتتعلتي حول أدإئهم يػ إمتشخيص
بي
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ر
ملتعبي لن إمتوإقف
إمصوئ ومغة إمجسر
إمحكذية ،تسالمة إملغة ،إمتلوين
ر
ي
وإلحذتسيس ..؛
ن
ملتعبي لتذ ألجبهم وأضحكهم يػ تشخيص إمحكذية.
 فسح إمتجذل أمذمهمر
متوظيفهذ نػ إمجزء إمثذئن
 يتكن مطذمبتهم بإحضذب وتسذئل ؤضذفية ومفير)ي
ي
من تشخيص ةإمحصة إمتوإمية .
 تمهيد:
ن
 يسأل إمتربسة) إمتالميذ لن بعض مذ ألجبهم يػ إمتشخيص إمسذبقإمي ن
ر
ينبغ تحسينهذ؛
متقذطع إمحكذية ،ولن بعض إلموب ي
ي
إمتهيء متشخيص إمحكذية كذملة.
ري
 الرسد
8
تشذبك ملحكذية ةإلتستذ(ة) وجتذلة إمفصل ؛
شد
ي
ن
إمتتعلتي متقذطع إمحكذية ،مع مسذلر) إمتربسة) مهم لنر إمحذجة؛
تشخيص  -شد
ر
الحكاية
 التشخيص
 اإلعداد للتشخيص
(لعب
 يشد إمتتعلتون وإمتتعلتذت مقذطع إمحكذية بذمتتذبع وإمتعذون بينهم؛األدوار) ()2
ن
 رؤشإكهم يػ ؤلرإد إمفضذء وإموتسذئلرن
إمتتعلتي وإمتتعلتذت حسب شخصيذت إمحكذية،
 تشكيل مجتولذت منومسذلرتهم لى توزي ع إلدوإب بينهم.
 التشخيص
 تنذو إمتجتولذت لى تشخيص مقذطع إمحكذية ،مع تقريم إمتسذلر)لنر إمحذجة.
رن
وإمتعبيإت إمجسرية أثنذء
تحفيهم لى إتستعتذل إإليتذءإت وإمحركذت
ر
إمتشخيص.
 تشجيع كل مجتولة شخصت إمحكذية إلصلية أو مقطع منهذ. القويم والدعم
ن
ر
ن
رن
 فتح نقذش ر نإمتتعلتي حول أدإئهم يػ إمتشخيص ةإالميإم بتضتون
بي
ر
ملتعبي لن إمتوإقف
إمصوئ ومغة إمجسر
إمحكذية ،تسالمة إملغة ،إمتلوين
ر
ي
وإلحذتسيس ..؛
ن
ملتعبي لتذ ألجبهم وأضحكهم يػ تشخيص
فسح إمتجذل أمذمهم
ر
إمحكذية.
 تمهيد:
ن
ر
إمي تم تشخيصهذ؛
 قيذد) جتذلة إمفصل ؤىل ؤبرإء إمرأي يػ إمحكذية يرن
إمتتعلتي إلنتذج حكذية جرير) لى غرإب إمحكذية موضوع إمربإتسة؛
تهيء
 ري7
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تذكيهم بخريطة إمحكذية إلصلية.
ر
 الرسد
تشذبك ملحكذية ةإلتستذ(ة) وجتذلة إمفصل ؛
 شدي
 يعيرون شد مقطع إمحكذية إلصلية إمذي تسيعير إمتتعلتون ؤنتذجهةمقطع إمبرإية مثال  ،مع مسذلر) إمتربسة) مهم لنر إمحذجة؛
 اإلنتاج
9
 اإلعداد
رن
إمتتعلتي وإمتتعلتذت إلنتذج حكذية جرير) لي مقذطع متتذمية؛
 تشويقر
إمي تسيتم ؤنتذجه؛
 تحرير إمتقطع /نأو إمتقذطع إمبريل يإنتاج
إمحكذئ إمترإد ؤبرإمهذ؛
 تحرير إمعنذرص يػ إمتقطعي
حكاية جديدة  -تنظيم لتلهم إمجتذع ،ومسذلرتهم لى ر
إقيإح إمبرإئل بذمتربج من خالل:
ي
أو مقطع بديل
تغيي مكذن إمحكذية إلصلية بتكذن آخر؛
 ر
تغيي إمزمن؛
من مقاطع
 ر
ر
 إقيإح شخصيذت بريلة؛
الحكاية األصلية
تغيي إلحرإث حسب مذ يتخيله إمتتعلتون وإمتتعلتذت.
 ر
إمجتذع ،ومسذلرتهم من خالل:
 اإلنتاج :تنظيم لتلهم
ي
تغيي لنذرص إمحكذية ةإلحرإث ،إمشخصيذت،
 مسذلرتهم لى
ر
إمزمن ،إلمكنة ؛ ةؤنتذج نص موإز متقطع من مقذطع إمحكذية ةإمبرإية أو
إمنهذية مثال يتكن أن يكون لن طريق إإلبرإل ،أو إإلضذفة ،أو إمحذف،
أو ملء إمفرإغ...
 ؤنتذج مقذطع إمحكذية لي جتل ر
ميإبطة بذتستثتذب إمتعجم وإمظوإهر
إملغوية إمتكتسبة؛
 الرسد
ن
 يشد ويردد إمتتعلتون وإمتتعلتذت مذ أنتجوه ةيكون إإلنتذج يػ إمبرإيةشفهيذ ،لى أت يرون إمتربسة) جتل تلك إمحكذيذت إمتنتجة لى إمسبوب)
لنر تتكنهم من مفذتيح إمقرإء) ؛
 التشخيص:
رن
إمتتعلتي متكوين مجتولذت ومسذلرتهم لى توزي ع إلدوإب
 توجيهبينهم؛
 تتنذو إمتجتولذت لى تشخيص مذ أنتجته. التقويم والدعم
ن
جتذع يبري يػ
تقويم موجه بأتسئلة بعر كل شد فردي أو
 يفتح نقذشي
ي
ن
إمتتعلتون وإمتتعلتذت آبإءهم يػ مذ شد لليهم ،وفيتذ تم تشخيصه
من قبل زمالئهم من حيث تسالمة إملغة ومغة إمجسر وإمتلوين
ر
إمصوئ....
ي
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رن
إمتتعلتي وإمتتعلتذت نصذ موإزيذ متقطع من مقذطع
تخصص إلنتذج
إمحكذية ةإمبرإية أو إمنهذية لن طريق إإلبرإل ،أو إإلضذفة ،أو إمحذف ،أو ملء
إمفرإغ...

13

(تتمة
اإلنتاج)





تمهيد
ن
ر
 يسيجع إمتتعلتون وإمتتعلتذت مذ أنتجوه يػ إمحصة إمسذبقة؛رن
إمتتعلتي وإمتتعلتذت مشد إمحكذية
تهيء
ري
الرسد
التشخيص
التقويم والدعم.

 .IIالوضعية التواصلية
تربي إموضعية إمتوإصلية إموإحر) أتسبولذ وإحرإ من ختس ة 5حصص .وتقرم
يستغرق
ر
ر
حصة إموضعية إمتوإصلية بعر حصة إمحكذية مبذش) لنهتذ لنضإن متكون وإحر هو مكون
إالتستتذع وإمتحرث.
تربي إمحصص إمختس ملوضعية إمتوإصلية
منهجية ر
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إمترإحل إمتنهجية وأنشطتهذ

ةمر) إمحصة:
 05دقيقة

إمحصة 0

إمتالحظة
وإمتستيع

إمحصة 2
ر
إميدير

إمحصة 7

إمتشخيص

إمحصة 4

 إمتالحة وإالكتشذف
رن
إمتتعلتي وإمتتعلتذت ؤىل مالحظة لنذرص مشهر إموضعية
 توجيهةمالحظة حر) أو مالحظة موجهة بأتسئلة وتسيطية مثل :من هذإ؟ -أين
يوجر؟  -مع من يتحرث؟....
ر
رن
إمحكذئ من إمحكذية
تتعلتي لي أتسئلة ؤىل إتسيجذع إمتقطع
 توجيه إمي
إلصلية وإمذي يتضتن لفعذل إمكالمية (إت إمصلة بتوضوع إموضعية
فعى إمتحية وبدهذ – يقرم نفسه/تقرم نفسهذ ...؛
إمتوإصلية ةإكتشذف ي
 إمتستيع
ر
 يستع إمتربسة) إمحوإب ر نمرتي محيمذ أتسلو إمحوإب ،ومستعتال
تغيي مكذنه
إمتلوينذت إمصوتية إمتعي) ،وقوإلر إمتنغيم .ةيتكن ملتربس ر
رن
وهو يستع ر ن
تخطيطي لى إمسبوب)
ميبي معبه أدوإب إمتتحذوبين ،أو يرتسم
رن
إمشخصيتي ،فيقف بجذنب كل شخصية لنر شده حوإبهذ .
يتثالن
ن
تسؤإمي.
إمستذع بسؤإل أو
 إختبذب إمفهمر
ي
إمتتعلتي وإمتتعلتذت لى ر
رن
إتسيجذع إمتقطع إمحوإبي
 تتهير :مسذلر)
َّ
إمتتضتن ملوضعية إمتوإصلية موضوع إمتربتسة؛
ر
 طرح أتسئلة متربجة يركز كل تسؤإل منهذ لى جزء من ن
مي إموضعية؛
 يردد إمتتعلتون كل جزء فرإدى وجتذلذت ميتتكنوإ منه.
 رن
بي إمتتعلت ر ن
مي إموضعية كله لي حوإبإت ر ن
تحفيهم لى تردير ر ن
ي ةدون
تشخيص .
ر
رن
إمتتعلتي وإمتتعلتذت لى إتسيجذع نص إموضعية
 تتهير :مسذلر)
إمتوإصلية؛
 مسذلرتهم لى إمتنذو لى تشخيص إموضعية بتقتص شخصيذتهذ،
مع تجسير إمحركذت وإمتالمح إمتنذتسبة.
ر
رن
إمي تعي لنهذ إموضعية
 يفتح حوإبإ مع
إمتتعلتي حول أهتية إمقيتة ي
رن
إمتتعلتي وإمتتعلتذت.
ةتحية إآلخر مثال من أجل ترتسيخهذ مرى
ر
 تتهير:
إلصى
إمحكذئ
يسيجع إمتتعلتون وإمتتعلتذت إمتقطع
ي
ي
رن
إمتتعلتي لى ؤلذد) تشخيصه.
إمتتضتن ملوضعية إمتوإصلية ومسذلر
 يخلق إمتربسة) موإقف توإصلية جرير) مشذبهة مسيذق إموضعية
ن
إلصلية إموإبد) يػ إمحكذية؛
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رن
إمتتعلتي وإمتتعلتذت لى توظيف إلفعذل إمكالمية إمتروجة
 مسذلر)
ن
ن
ر
يػ إموضعية يػ إمسيذقذت إمجرير) إمتقيحة لليهم ،مع مطذمبتهم
بتشخيصهذ.
ن
 تتهير:
إمتذكي بأفعذل إمكالم إمتستهرفة يػ إموضعية إمتوإصلية ،ثم
ر
ر
رن
إمتتعلتي تسيذقذت توإصلية جرير) يوظفون فيهذ
يقيح إمتربسة) لى
تلك إلفعذل إمكالمية.
رن
إمتتعلتي وإمتتعلتذت ةلرد
 يطلب إمتربسة) من كل مجتولة من
ن
إمتفكي يػ وضعية توإصلية
أفرإدهذ بحسب لرد إمشخصيذت إمتتحذوب)
ر
ن
ر
يوظفذن فيهذ إلفعذل إمكالمية إمتستهرفة إمتروجة يػ إمحكذية.ةييك مهم
ملتفكي وإمترب لى إمحوإب وإتستعتذل إإلشذبإت وإمحركذت
مهلة
ر
وإمتعبيإت إمصوتية إمتنذتسبة .
إمجسرية
ر
 تتشخيص إمتجتولذت للتذمهذ.ةيترخل إمتربسة) لنر ن
إمضوب)
متقريم إمتسذلر) وإمتوجيهذت إمالزمة .

ن
الزمن لمكون االستماع والتحدث
 الغالف
إمتستوى إلول:
  5حصص؛  45دقيقة ملحصة71 :دقيقة ملحكذية  05 +دقيقة ملوضعية إمتوإصلية.ن
إمثذئ:
إمتستوى ي
  5حصص؛ 4حصص 71 :دقيقة  +حصة وإحر)  45دقيقة.ن
إمزمي
 توزي ع إمغالف
ي
 حصة  45دقيقة 71 :دقيقة ملحكذية و  05دقيقة ملوضعية إمتوإصلية. حصة 71دقيقة 21 :دقيقة ملحكذية و  01دقذئق ملوضعية إمتوإصلية.ن
إمزمي ملحكذية ،و 0/7ملوضعية إمتوإصلية .
ة 2/7من إمغالف
ي
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المراجع
إالبترإئ ةمذي  2109؛
إس ملتعليم
ي
 مستجرإت إمتنهذج إمر نب يإالبترإئ؛
كتذئ يػ إملغة إمعربية ملسنة إلوىل من إمتعليم
ي
 دميل إلتستذ(ة)  :ين
إالبترإئ.
كتذئ يػ إملغة إمعربية ملسنة إمثذنية من إمتعليم
ي
 دميل إلتستذ(ة)  :ي-
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