الحبيب حمداوي

منهجيت تدبير حصص مكىن القراءة بالسنت الرابعت (النص الىظيفي)

مدمػ تأىيل أساتذة التعميؼ األولي واالبتدائي
مجزوءة التدبير

السادة المغة العربية وديداكتيكيا

المكون :القراءة
المستوى :الرابع االبتدائ
إعداد :د .الحبيب حسداوي

 .1تؾزيع مكؾن القراءة حدب أسابيع الؾحدة والحرص األسبؾعية
أسابيع الؾحدة

األسبؾع األول

األسبؾع الثاني

األسبؾع الثالث

نؾع الشرؾص

نص وعيفي1

نص وعيفي 2

نص وعيفي 3

األسبؾع الرابع
نص شعري

نـــــــص مدتـــــــــــــــرســــــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
عدد الحرص

 4 -حرص لمشص الؾعيفي

األسبؾعية5 :

4-

الذعري

 -حرة واحدة( )01لمشص السدترسل

حرص

 -حرة

 .2تنفيذ الحصص األسبوعية لمكون القراءة ومراحلها
نؾع الشص الحرص
الشص

الؾعيفي

السراحــــل

1

التييئة ،السالحغة والتؾقع ،القراءة ،التقؾيؼ والدعؼ.

2

وضعية االنظالق ،القراءة ،تشسية السعجؼ ،التقؾيؼ والدعؼ.

3

وضعية االنظالق ،القراءة ،الفيؼ والتحميل ،التقؾيؼ والدعؼ.
1

تقؾيؼ حريمة الؾحدة

لمشص األولى :نص قرائي
تقؾيسي

واحدة( )01الرعؾبات

لمشص السدترسل
الغالف الزمشي لمحرة الؾاحدة 30 :دقيقة

األسبؾع الخامس

التعمسات.

لترفية
وتعسيق
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الشص

الذعري

4

وضعية االنظالق ،القراءة ،التركيب والتقؾيؼ.

1

التييئة ،السالحغة والتؾقع ،اإلنذاد ،التقؾيؼ والدعؼ.

2

وضعية االنظالق ،اإلنذاد ،تشسية السعجؼ ،التقؾيؼ والدعؼ.

3

وضعية االنظالق ،اإلنذاد ،الفيؼ والتحميل ،التقؾيؼ والدعؼ.

4
الشص

السدترسل

الحبيب حمداوي

وضعية االنظالق ،اإلنذاد ،التذوق ،التقؾيؼ والدعؼ.

1

التييئة ،السالحغة والتؾقع ،القراءة ،الفيؼ والتحميل ،التركيب والتقؾيؼ( .الجزء 1مؽ الشص)

2

التييئة ،السالحغة والتؾقع ،القراءة ،الفيؼ والتحميل ،الركيب والتقؾيؼ( .الجزء )2

3

التييئة ،السالحغة والتؾقع ،القراءة ،الفيؼ والتحميل ،التركيب والتقؾيؼ( .الجزء )3

4

التييئة ،السالحغة والتؾقع ،القراءة ،الفيؼ والتحميل ،التركيب والتقؾيؼ( .الجزء )4

2

منهجيت تدبير حصص مكىن القراءة بالسنت الرابعت (النص الىظيفي)
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منهجية تدبير الحصص األربع لمكون القراءة بالسنة الرابعة االبتدائية

 .1الشص الؾعيفي
الحرص

تدبير األنذظة التعميسية التعمسية

السراحل
مؽ أنذظتيا:

التييئة لمقراءة  -أتعاقد مع الستعمسيؽ حؾل أىداف الحرة وطريقة العسل...

 أستدرج الستعمسيؽ إلى السؾضؾع الجديد عبر أسئمة يجيبؾن عمييا. -أعرض عمييؼ مؾضؾع الدرس.

السالحغة
والتؾقع

مؽ أنذظتيا:

 -أدعؾ الستعمسيؽ لسالحغة السذيد /الرؾرة وتأممو؛

 -يق أر الستعمسؾن عشؾان الشص و/أو جزء مؽ أجزائو ،ويربظؾنو بداللة السذيد؛

 -يتؾقع الستعمسؾن (بسداعدة السدرس(ة)) ما سيتحدث عشو الشص انظالقا مؽ

العتبات التي الحغؾىا وتأممؾىا (العشؾان ،السذيد)...؛
 -يكتبؾن تؾقعاتيؼ ويقرؤونيا.

 -أق أر فقرة مؽ الشص قراءة نسؾذجية جيرية سميسة ومعبرة...

 -يتابع الستعمسؾن والستعمسات قراءتي باإلشارة بأصابعيؼ إلى الكمسات التي

الحرة
األولى

القراءة

أقرؤىا؛

 -يقرؤون باقي فقرات الشص بالتشاوب قراءة جيرية سميسة ومعبرة؛

 -يقرؤون الشص قراءة ميسؾسة وسميسة (فردية أو ثشائية أو في مجسؾعات

صغيرة)؛

أمر بيؽ الرفؾف ألتأكد مؽ قراءتيؼ ،وألقدم السداعدة السسكشة لمستعثريؽ مشيؼ
ُّ -

التقؾيؼ

 -أطرح سؤاال أو سؤاليؽ حؾل مزسؾن الشص؛

 يجيب الستعمسؾن والستعمسات شفييا عؽ الدؤال أو الدؤاليؽ؛ -التحقق األولي مؽ التؾقع؛

 ِّأقؾم الظالقة مؽ خالل قراءة الشص قراءة سميسة.
الحرة
الثانية

وضعية

االنظالق
القراءة

 يختار السدرس(ة) الشذاط الذي يراه مشاسبا لمتسييد (أطمب مؽ الستعمسيؽالتذكير بعشؾان الشص و/أو ِّ
يذكرون بالسزسؾن العام لمشص بالجؾاب عؽ سؤال أو
سؤاليؽ أطرحيسا عمييؼ.

 -أق أر فقرة مؽ الشص قراءة نسؾذجية جيرية سميسة ومعبرة.

 يتشاوب الستعمسؾن والستعمسات عمى قراءة فقرات الشص قراءة جيرية مع مراعاة3
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شروط القراءة الدميسة.

 -يقؾم الستعمسؾن والستعمسات أداءىؼ القرائي بأنفديؼ (تقؾيؼ ذاتي وتقؾيؼ

بالقريؽ).

أساعد الستعمسيؽ والستعمسات عمى:
الحرة
الثانية

تشسية السعجؼ

 تحديد معاني الكمسات الرعبة أو الجديدة حدب سياقيا في الشص؛ -أطالبيؼ بتركيب بعض الكمسات التي يذرحؾنيا في جسل مفيدة؛

 -أساعدىؼ عمى استثسار بعض استراتيجيات السفردات التي أراىا مشاسبة ،مع

مراعاة مدتؾىؼ العقمي (يسكؽ االستعانة باألنذظة الؾاردة في الكتاب السدرسي).
يتؼ التركيز عمى:

 -الظالقة خالل قراءة الشص؛

 -مراعاة الدياق عشد شرح السفردات؛

التقؾيؼ والدعؼ  -التسكؽ مؽ التركيب الرحيح لبعض الكمسات السذروحة في جسل مفيدة؛
 -االستثسار الدميؼ الستراتيجيات السفردات؛

 أساعد مؽ يحتاج إلى السداعدة ،مع معالجة التعثرات.وضعية

االنظالق
القراءة

لمتذكير بأىؼ مزاميؽ الشص.

 -أق أر فقرة مؽ الشص قراءة جيرية وسميسة ومعبرة؛

 -يتشاوب الستعمسؾن والستعمسات عمى قراءة الشص قراءة جيرية؛ (يسكؽ اعتساد

القراءة السيسؾسة الفردية أو الثشائية).

 -أحرص عمى أن يرحح الستعمسؾن والستعمسات أخظاءىؼ القرائية (ترحيح ذاتي

الحرة
الثالثة

 -يختار األستاذ(ة) الشذاط التسييدي الذي يراه مشاسبا كظرح سؤال أو سؤاليؽ

وترحيح بالقريؽ).

الفيؼ والتحميل أوجو الستعمسيؽ والستعمسات إلنجاز أنذظة "أفيؼ" و"أحمل" ،مؽ خالل إقدارىؼ
عمى اإلجابة عؽ أسئمة السرحمة.

 -فحص التؾقعات التي اقترحيا الستعمسؾن خالل الحرة األولى ومشاقذتيا؛

التقؾيؼ والدعؼ  -القراءة الدميسة لمشص ،ويسكؽ االستعانة بالقراءة الثشائية (متعمؼ(ة) متقؽ
لمقراءة مع متعمؼ(ة) يؾاجو صعؾبات قرائية)؛
 -أطرح أسئمة لمتأكد مؽ فيسيؼ لمشص.

الحرة
الرابعة

وضعية

االنظالق
القراءة

 -يختار األستاذ(ة) الشذاط التسييدي الذي يراه مشاسبا كظرح سؤال أو سؤاليؽ

لمتذكير بأىؼ مزاميؽ الشص أو أفكاره.

 أق أر فقرة مؽ الشص قراءة جيرية وسميسة ومعبرة؛4
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 -يتشاوب الستعمسؾن والستعمسات عمى قراءة الشص قراءة جيرية؛ (يسكؽ اعتساد

الحرة
الرابعة
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القراءة السيسؾسة الفردية أو الثشائية).
التركيب

والتقؾيؼ

 -أوجو الستعمسيؽ والستعمسات إلنجاز أنذظة "أركب وأقؾم" ،مؽ خالل إقدارىؼ

عمى اإلجابة عؽ أسئمة السرحمة.

التقؾيؼ والدعؼ  -أساعد الستعمسيؽ والستعمسات عمى تشغيؼ معمؾماتيؼ والتعبير عشيا تعبي ار سميسا؛
 -أدعؾىؼ إلى إبداء آرائيؼ ومؾاقفيؼ بسؾضؾعية مع الحرص عمى التعميل.

ممحؾعة:

يدتحدؽ في نياية كل حرة أن يدون األستاذ(ة) مالحغاتو حؾل تدبيره لمحرة واقتراحاتو لالرتقاء
بسسارستو السيشية وتظؾيرىا تخظيظا وتدبي ار وتقؾيسا.

المراجع
 دليل المفيد في اللغة العربية للسنة الرابعة االبتدائية؛ دليل المنير في اللغة العربية للسنة الرابعة االبتدائية؛ دليل الواضح في اللغة العربية للسنة الرابعة االبتدائية. -مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم االبتدائي (ماي .)2102

5

