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يعتبر الدعم مكونا أساسيا من مكونات عمليات التعليم و التعلم، إذ يشغل  وظيفة ترشيد تلك 
و تتحقق . المنشودةالعمليات، من أجل تقليص الفارق بين مستوى تعلم التالميذ الفعلي و الكفايات 

 هذه الوظيفة بواسطة إجراءات و أنشطة و وسائل و أدوات تمكن من تشخيص مواطن النقص أو
  . ثم فحص  نجاعتها ،و تنفيذها  ، دعم  التعثر لدى المتعلم، و تخطيط وضعيات 

   
. ةتكميلية أي أعمال إضافيأنشطة تدخل بيداغوجي يتكون من إجراءات وآ  : يمكن تعريف الدعمو 

وهو بمثابة التــــقوية أو اإلسناد أي تقديم إضافة لمستوى معين من التملك ليصبح أآثر متانة و 
، و تفادي اإلقصاء و  من أجل الرفع من مردو دية وجودة العملية التعليمية ــ التعلمية صالبة

  .التهميش و تعزيز فرص النجاح و محاربة الفشل الدراسي
  

  و دعم عالجيدعم وقائي : الدعم نمطان 
  نشاط واع يقوم به المعلم أثناء التعلمات و في محطات تسبق التقييم                            : Préventif الدعم الوقائي 
تدخل مباشر و صريح  يحتل حيزا زمنيا خاصا و يرد بعد التقييم و تبّيـن :   Curatif الـدعم العالجي

  .ين وجود ثغرات هامة في التكو
 فهو  نشاط  هيكلي يتصّدى لضعف مستفحل لدى المتعلمين  و يروم سّد ثغرات آبيرة في أما العالج

  التكوين، حيث يتولى المعلم القيام بتدخالت  للخروج  بمنظوريه من حالة اإلخفاق بعد التقييم
  
  :  فيلعالج  واو يمكن تحديد اإلجراءات و األنشطة و الوسائل و األدوات المستعملة في الدعم 

؟ فنعمل على تشخيص ذلك من )السلبية(حيث يمكن التساؤل لماذا هذه النتائج : التشخيص) 1(
  ...خالل اعتماد بعض الوسائل آاالختيارات و المقابالت و االستمارات

حيث نعمل على خطة للدعم و تحديد نمطه و أهدافه و آيفية تنظيم وضعياته، و : التخطيط) 2(
  ... األنشطة الداعمة

  .إذ يتم تنفيذ ما خطط له سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه: التنفيذ) 3(
مدى نجاعة ما خطط له في تجاوز الصعوبات و التعثرات، و مدى تقلص مراقبة : الفحص) 4(

  . الفوارق بين المستوى الفعلي للتالميذ و بين األهداف المنشودة
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   : مفهوم الخطأ

  
  . يعتبر الخطأ  حالة غير طبيعية  من  وجهة نظر البعض  ، بل الوضعية المثلى  هي انعدام الخطأ

والخطأ يلصق دائما بالمتعلم   ،   والواجب  أن  يصلح نفسه  إما بإعادة  التعلم  أو بقبول الحل 
  .  هالصحيح  من  قبل المعلم  ،  وبالتالي يعاتب  على آل خطإ  يرتكب

واألصل الصحيح  أن ينطلق المعلم من أخطاء التالميذ  فيحللها  ليبني  مع التلميذ  واعتمادا عليها  
  .المعرفة الصحيحة 

وال يفسر الخطأ بالجهل  أو الصدفة  أو انعدامك  .  والمدرسة تعزز  التلميذ  في ضوء  الخطإ  
  . ة  فقدتها  اآلن تبعا للجديد اليقين  بل هو نتيجة لمعرفة  سابقة آانت تتمتع  بأهمي

  
  أنواع الخطإ     

                                                                 
   :الخطأ العائد إلى المعرفة-
فالطفل  يعيد التاريخ باختزال  نفس المسار ونفس .  وهو  يتعلق  بالمعرفة الواجب تعلمها  

  .ها العلماء  مثل النظام العشري ونظام الترقيم الصعوبات  واألخطاء التي وقع في
  :الخطأ العائد إلى  المعلم  -

طرق التدريس ، استراتجيات التعلم العقيمة ، ثغرات في العقد التربوي الذي يربط المعلم بالمتعلم  
  .. ) الحل الوحيد هو حل المعلم / التلميذ  يجيب أآثر عن سؤال المعلم (  

  -  ....   المستوى الذهني  ،   نظرة  المتعلم للمعرفة : المتعلم  الخطأ العائد إلى
  

 الخطأ   فرصة لبناء التعلم  إذا ما تم 
 

  االعتراف بحق التلميذ في ارتكاب الخطأ •
 االنطالق منه ساعيا إلى هدمه وتعويضه بالمعرفة العلمية الجديدة،  •
 تحديده  بدقة •

  
  "أ فالحقيقة ستبقى خارجهإذا أوصدتم بابكم أمام الخط: " يقول طاغور-

".الحقيقة العلمية خطأ تم تصحيحه: " يقول باشالر -  

    :تشخيص األخطاء
  

  :هو المرحلة  الوسطى من  التمشيات الثالثة   التشخيص-
  العالج          التشخيص                      التقييم  

  
  :يقوم على مراحل ثالث   و -
 تعريف األخطاء  •
 تصنيف األخطاء •
 عرف مصادر األخطاء  ت •
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 التمشي التشخيصي .

  
دور المعلم في هذه األنشطة يتمثل في التعرف إلى  أخطاء تالميذه التي من شأنها أن تعـــــــيق 

 و تفسيرها  ثم إعـــداد التمارين ،  و  تصنيفها حسب تواترهــــا و أولوياتها  ،تعلمهم الالحق  
  العالجية المناسبة  

   
ى إثر  اختبار في الرياضيات  يجريه المعلم على تالميذه  يجرد األخطاء الشائعة عل :  1 مثال

ويصنفها ، ويضع فرضيات حول مصادرها ، ثم يمكن المخطئيـن من التمارين المناسبة التي 
  .تساعدهم على تجــاوز أخطائهم 

  

 
  جـــدول تعــــيين أخطــــاء  :  2مثال 

  
  أسماء  مصادر الخطإ  المعيار  الخطأ

  يذ     التالم

  
  الطرح

  
  التأويل المالئم

   التعامل مع الطرح آأنه جمع-
 عدم السيطرة على العالقة بين -

المطروح  في مستوى آتابة العملية  
  وفقا للوضع العمودي

   استعمال الخاصية التبديلية للطرح-
   آما هو الشأن  مع الجمع 

     عدم الترآيز-

  

التصرف في 
  القطع النقدية 

االستعمال 
صحيح لوحدات ال

  القيس

   ال يعبر عن قيمة مبلغ بكتابة جمعية -
 نقص في السيطرة على القطع النقدية -

  المدروسة 

  

3410  
4800 –  
4390  

  

سحب تبديلية الجمع على الطرح    -  آلية الطرح
   يرفض الطرح ألسباب نشوئية-
   عدم اآتساب المهارة -
   عدم إيفاء التعلم اآللي حقه-

  

     
        

  التالميذ  المصادر  الصنف  الخطأ  المعيار
 عدم التمييز بين المعلوم -   

  والمجهول
    :قيمة القسط الواحد 

  
  

981×12=81.75  
  :  الجواب الصحيح  1 معـ

981 :12=81.75  

  
  

  التأويل  قراءة متسرعة لنص المسألة 
عدم التدرب على ربط عالقات -

بين المعطى اللفظي والمعطى 
  العددي
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  فرضيات حول مصادر األخطاءال
  أصنافها  مصادر األخطاء

  
  
  

  
   نسق سريع  للتعليم-
   تخير غير مناسب لألنشطة-
لوسائل-    عدم تنويع الطرائق  وا  متصلة بالمدرس
   عدم القدرة على التواصل-
   انعدام التوازن الوجداني-
   تصور سلبي للهوية المهنية-
   تصور سلبي للمتعلم-
  

  
  
  

 بالم

  
   قلة االنتباه-
   ضعف الدافعية-

   عدم القدرة على التواصل-  تعلمالمتصلة
   ضعف في المدارك الذهنية-
   مرض-
   حالة اجتماعية متوترة-
  

  
  

 بالمعرفة

  
    تجاوز المستوى  الذهني للمتعلم-

   عدم التالؤم مع  ميوالت المتعلم-  المتصلة
   صعوبة المعارف-
  

     
 أهم مصادر الخطأ  في الریاضيات  

 
 عدم السيطرة على نظام الترقيم 
  انعدام العالقة بين المكتسبات المدرسية  والواقع 
 عدم التمكن من اللغة 
 عدم السيطرة على المفاهيم الرياضية 
 تحكم غير آاف في اآلليات 
 صعوبة التأويل  
 أخطاء مرتبطة بفهم التعليمات 
 أخطاء ناتجة عن  عادات مدرسية  
 تأويل خاطئ لالنتظارات 
 اء متعلقة بالعمليات الذهنية أخط 
 أخطاء متصلة بالتمشيات  
 أخطاء ناشئة عن حمولة ذهنية عالية تتجاوز الذاآرة 
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 أخطاء مصدرها مادة دراسية  أخرى 
 أخطاء ناتجة عن مستوى المادة المرآب  

 
  :مصادر الخطأ في اللغة 

 :محدودية التشرب اللغوي 
 مشكل في النطق 
 تداخل لغتين أو لهجتين 
 اء الزاد اللغويعدم ثر 
 عدم مالءمة المكتوب للمسموع 
 أخطاء في النحو والصرف 
  أخطاء مرتبطة بعدم فهم التعليمة  

  
      مثال تطبيقي لكيفية تشخيص األخطاء في الریاضيات   

    هذه أخطاء ارتكبها تالميذ عند إنجاز عمليات طرح : تشخيص األخطاء 
   

  فرضيات لمصادر الخطأ  العملية
   عدم تملك مفهوم الطرح 

   الخلط بين المطروح والمطروح منه 

83  
        ــ27        

  ــــــــــــ

  64    سحب تبديلية الجمع على الطرح عند االصطدام بحاجز 

    عدم الترآيز 

304  
         ــ156        

  ـــــــــــــ
258  

  
   الخلط بين المطروح والمطروح منه

  5-0   عوضا عن  5 = 5-0

  عدم الترآيز*  
  عدم فهم آلية الطرح* 

37  
        ــ69       

  صعوبة االنتقال من المنطوق إلى المكتوب* 
  ــــــــــــــ

  الخلط بين المطروح والمطروح منه* 
32  

  سحب الخاصية التبديلية للجمع على الطرح* 
   عدم فهم اآللية 
  دم تملك خاصية الطرح ع 

304  
  ــ  156    

   ــــــــــــــ
248  

   السهو 
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   جدول تعيين األخطاء    

  
أسماء   مصادر الخطأ  الخطأ  المعيار

  التالميذ
  نمط النشاط

  
20  

  
  عالج

   مجموعات4
  
  

  
5  

  
  دعم

    مجموعة1
  
  

  

  

  

  1مع  

  

  
*

  
تعرف  عدم تملك المفاهيم *  

المحطة الضمنية 
  لسؤال رئيسي

  السهو  والنسيان* 
عدم التمييز بين المعلوم * 

    والمجهول
عدم التدرب على ربط *  *  

العالقات بين المعطيات 
  اللفظية   

تفريع السؤال
الرئيسي   

واختيار العمليات 
عدم التدرب  على اعتماد *    التأويل  المناسبة 

    التمشيات المنهجية 
 بين * 

  المالئم
التمييز

سؤال ذي 
حلتين وسؤال مر

 ذي مرحلة واحدة 

    عدم الترآيز * 
5  

  
  تميز

    مجموعة1
  
  

الخلط بين الجمع  *. 
  والطرح

 مع والضربالخلط بين الج*

  

  
א א א  א

 
 :المقابلة البيداغوجية  1 – 

 
ماذا فعلت لتصل إلى ) آيف توصلت إلى النتيجة  ؟ )  ( آيف فعلت هذا ؟ : ( يسأل  المعلم 

)  النتيجة ؟  
لمتعلم إلى وصف أسلوب عمله  لفهم منطقه  واستراتيجياته التي يعبئها  ويوظفها أي ندفع ا  

.  مما يضمن تشخيصا أسلم  وأقرب من واقع المتعلم   
 

 االختيار من متعدد :   2 -  
 

  : تساوي 6000 من   %  20هل : عماده الفرضيات المتوقعة  مثال  
  ) فقط 20يضرب في : الفرضية    ( 120000

    )20يقسم  على   (         300
   )5يقسم على  ) / ( 100 ويقسم  على 20يضرب في (        1200

   )20 ويضرب في 100يقسم على (      30000
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؟ א א א א מ
  

  
  نتائج اختبار ریاضيات في نهایة ثالثية  

  
لتملك   1معــ     انعدام ا  المعيار  تملك أقصى  ىتملك أدن تملك دون األدنى 

 
  

15 % 20 %  70 %    
  2معــ 

  

 30%   70 %      
  3معــ 

  

 30%     70 %    
  4معــ 

  
  

15%    60 % 
  

25 %    

   % 30  % 70      5معــ 

  
    3 و 1 صعوبات  لدى جل التالميذ متعلقة بالمعيار  – 1
ولئن آان الفشل في ) الدقة( عيار التميز  آل التالميذ فشلوا في تحقيق نتائج مقبولة في م– 2

هذا المستوى ال يعيق مواصلة التعلمات بصورة طبيعية فإنه من الضروري اتخاذ تدابير 
  لتحقيق تقدم يستفيد منه المتميزون على األقل 

  
   :استراتيجية  الفعل

  
  تشخيص األخطاء و تأويل مصادرها * 
    3  و  1اوز الصعوبات المتعلقة بالمعيارين ضبط خطة عالجية عاجلة تراعي الفوارق لتج* 
  ) التأويل  ( 1ضبط استراتيجة آجلة لتذليل الصعوبات الخاصة بالمعيار * 
   5تخصيص أنشطة خاصة بالمتميزين على مستوى معيار * 
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א   אמ א א
  −2007 

    :1السند 
 ذه مدخرات األطفال  الثالثةه •
 

  مدخرات سلوى  مدخرات نبيل  مدخرات خالد
   د1د  1 د   1
   د2/1 د2/1 د 2/1د  2/1
  
  

   مي5د  2/1د   1د 1د 1
  مي100مي 100مي 100
   مي10مي   100مي 100

  

  د2/1د 2/1د 2/1د  1د 1
مي 50مي 50مي  100
  مي50مي  50

  4800  4005   مي5000
  

  :1التعليمة 
  بلغ المالي الذي أملكه آل طفل من األطفال الثالثة وأآتبه في المكان المناسب أحسب الم

 

  
  3معــ 

- - +  

   :2السند   
  
  :بعد تفحص المعروضات قرر األطفال شراء ما یلي   
  

  مشتریات خالد  مشتریات  نبيل   مشتریات سلوى
 مي 1860آتاب ریاضيات  ب  
  مي 1550 صور ثمنها 3 -

واحدة   قصص ثمن ال4 -
  مي 805

   مي 765 قصص ثمن الواحدة 5
 أشرطة الصقة ثمن الشریط 3

  مي250الواحد 
  

    أحسب2.1التعليمة 
  ثمن القصص التي اشتراها خالد  •

      765 ×   5 =  3835   
 ثمن األشرطة التي اشتراها خالد   •

250+3 =760     
  أحسب المبلغ المتبقي لخالد : 2.2   
   المتبقي لنبيل أحسب المبلغ : 2.3   
  أحسب المبلغ المتبقي لسلوى  : 2.4   

  الحل
  مي4585= 750+3835: ثمن مشتریات خالد  
   425= 4585 -5000:  المبلغ المتبقي لخالد 
   3260 = 4×805:  ثمن مشتریات نبيل  

    مي215=  3260+ 4005:  المبلغ المتبقي لنبيل 
    3410=  1550+1860: ثمن مشتریات سلوى   

  مي1 390= 3410 -4800: لمبلغ  المتبقي لسلوىا
       

   
  1معـــ

- + 
  
  2معــ

- - 
  
  

  
  

  1معـــ
- - + 

  
  2معـــ

+ - -  

   : 3السند 
  .طلبت سلوى من أخيها خالد أن یعطيها شریطا الصقا لتحيط به صورها فأعطاها أطول األشرطة

  هذه أقيسة األشرطة الالصقة-
  

قيس طول الشریط 
 الثالث

يس طول الشریط ق
 الثاني

قيس طول الشریط 
 األول

 صم8دسم و7 م و2  دسم8م  و 2  صم8م  و  2
  صم 278   صم208  صم 280

  

  
 
 

 3معـ 
- - + 
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  وهذه الصور التي اشترتها سلوى 
  
                     

    
                      

  

  جدول إسناد األعداد

  

  
  20/7العدد المسند 

  

   :3التعليمة
  

   أآتب قيس طول آل شریط بوحدة الصم3.1
  : أتم ما یلي 3.2

  
  أعطى خالد أخته الشریط الذي طوله 

  280 < 278صم<  صم208ألن  
  

3.3 
 

  
  
  
  
  
 

   أحيط یقلم ملون محيط آل صورة

 4معــ
- - + 

 
  
 
 
 
 

 5معــ
   

   :4 السند 
  

 مي ، قرروا شراء صور حيوانات              1610جمع األطفال ما بقي لهم من مال فتحصلوا على 
  .  مي ليهدوها ألختهم الصغرى 1160ب 
  

  4التعليمة 
   

    أطرح سؤالال مناسبا لمعطيات الوضعية  وأآتبه4.1
  . ما هو المبلغ المتبقي  لهم بعد شراء الصور 

  
  :  أجيب عن السؤال الذي طرحته 4.2

.............................................  
  

  
 
  
  
 
 

 5مع  
   

  معيار التميز  معــــایــــيــــر الحـــــد األدنـــــــــــــــــــى  المعــــایـــيـر 

  5معـــ   4معـــ  3معـــ  2معـــ  1معـــ   مستویات التملك

  0  0  0  0  انعدام التملك

  1  1.5  1  0.5  1  0.5  2  1  تملك دون األدنى

  2  2  2  4  لك أدنىتم

  3  3  2.5  3  2.5  6  5  تملك أقصى

1  
1.5  

 2  
2.5  
3.5  
5  

 

 حمایة المحيط

208 
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      مـــعایير التقــــييم
  

  التأویل المالئم لمعطيات وضعية   : 1معـ      
 اختيار المعطيات المناسبة لإلجابة عن سؤال ذي مرحلتين  أو ذي مرحلة  •
  لتين  أو ذي مرحلةاختيار العمليتين المناسبتين لإلجابة عن سؤال ذي مرح •
مع      :صحة الحساب  : 2 ـ
 إنجاز عملية طرح بالزیادة  •
 )احد العددین ذو رقم واحد ( إنجاز عملية ضرب  •

 االستعمال الصحيح لوحدات لقيس األطوال    : 3  ـمع   
 التصرف في القطع النقدیة •
 التصرف في العالقة العشریة  بين وحدات قيس الطوال •

 ل خاصيات األشكال الهندسيةاستعما  : 4ـ ـمع   
 تحدید محيط مضلع •
     :الدقة في   : 5 ـمعـ
 طرح سؤال مناسب لمعطيات تتطلب اإلجابة عنه إنجاز عملية واحدة  واإلجابة عنه   •
 صياغة أجوبة وجيهة  •

  
  اإلنتاج المنتظر 

  المعایير التعليمات  الحل 
  مي5000: قيمة مبلغ      خالد    1  3معــ

   مي 4015 : قيمة مبلغ      نبيل 
  

  3معــ
  مي3800: قيمة مبلغ   سلوى

  یقبل   عدم التنصيص على وحدة المليم على أن یقع تشخيص هذا الخطأ
  3معــ

   مي3825: ثمن شراء قصص خالد   1.2  2معـــ  
   مي 750: ثمن شراء األشرطة   

  ال یقبل أي خطإ جزئي في العملية 
  2معـــ

  4575= 750+3825 :ثمن مشتریات خالد بالمي  2.2  1معــ  
  2معـــ  425= 4575 -5000: المبلغ المتبقي بالمي   
  3220 = 4×805: ثمن مشتریات نبيل بالمي   3.2  1معــ  
  2معـــ  795 = 3220- 4015: المبلغ المتبقي بالمي   
  3410 = 1550 + 1850: ثمن مشتریات سلوى بالمي   4.2  1معــ  
  390=  3410 -3800: المبلغ المتبقي بالمي   

   مهما آان حداها2تقبل آل عملية طرح تمكن من تقييم المعيار 
  2معـــ

  3قيس طول الشریط   2قيس طول الشریط   1قيس طول الشریط    1.3  /3معـ/3معـ
  3معــ     صم208  صم280   صم278

 208>278>280:  صم  ألن  280أعطى خالد أخته الشریط الذي قيس طوله   2.3  5معــ 
  5معــ  +التحویل وآانت إجابته منطقية تسند إليه  عالمة إن أخطأ في  

  )المحيط( یجب أن یكون  التلوین ألضالع الشكل فقط   3.3  /4معـ/4معـ
  4معــ
  5معـ  هو المبلغ المتبقي بعد شراء الصور ؟ ما - هل یمكن لهم شراء صور الحيوانات ؟-  1.4 

  1160>1610 نعم یمكنهم شراء الصور ألن -  2.4  5معـ 
  5معــ  450= 1160-1610: أو المبلغ المتبقي لهم بالمي  
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        جدول إجمالي لنتائج تالميذ قسم 

 

  2006/2007 :  السنة الدراسي
  السنة الثالثة              : القسم  

  تقييم مكتسبات التالميذ في نهاية 
  5.الوحدة التعليمية 

  :  المدرسة   

معيار التميز    یير الحد األنىمعا   االسم واللقب ر/ع
  5معــ   4معــ   3معــ    2معــ    1معــ  

1    - - -  - -+   - - -  - -+   0  
2    + + -  + + -  + + -  + + -    
3    - - -  + + -  - - -  + + -    
4    - - -  - -+   - - -  - -+     
5    - - -  + + -  + + -  + + -    
6    + + -  + + -  + + -  + + -    
7    - - +   - -+   - - -   + + -    
8    - - -  + + -  - -+   + + -    
9    - -+   + + -  + + -  + + -    
10    - -+   + + -  - -+   + + -    
11    + + +  + + +    + + +    
12    - - -  - - -  - -+    + + -    
13    - -+   + + -  + + -  + + -    
14    - - -  - -+   - -+   - -+     
15    - - -  - - -  - -+   - - -    
16    - -+   + + -  - -+   + + -    
17    + + -  + + -  + + -  + + -    
18    - - -  - - -  - -+   - - -    
19    - - -  - - -  - -+   - - -    
20    - - -  + + -  - -+   + + -    
21    - -+   + + -  - -+   + + -    
22    + + -  + + -  + + -  + + -    
23    - -+   + + -  - -+   + + -    
24    - -+   + + -  - -+   + + -    
25    - -+   + + -  - -+   + + -    
26    + + +  + + +  + + +  + + +    
27    - - -  - -+   - - -  - -+     
28    - -+   + + -  - -+   + + -    
29    - -+   + + -  - -+   + + -    
30    - -+   + + -  - -+   + + -    

    0  23  9  21  6   الحد األدنىمن حققعدد 
  %0  %75  %30  % 70 %20  النسبة المئویة
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א א א

:الهدف  من العالج   
 

:يستهدف العالج  
  تعديل مستوى المتعلمين  الفردي أو الجماعي -
  تمكين أفراد الفصل من مواصلة  التعلمات  الالحقة دون عوائق-

 
א     א א מ א מ

 
 

  : اد محاور العالجإعد
  

 تحديد األخطاء التي وقع تشخيصها -
 الصعوبات األساسية المطلوب تذليلها -
 أو بشكل فردي يراعي الفروق الفردية /   بشكل جماعي  : اختيار العالج   -

  
 الجهاز العالجي 

  :يتم تحديد مستوى التدخل   :   إذا آان العالج  جماعيا-
 )التقييم تعثرا لدى عدد هام من المتعلمين حين يعكس :  ( عالج فعلي -
مجموع تالميذ الفصل  يبدون تعثرا  يعيقهم عن استيعاب ( إعادة التعلم  بنسق جديد   -

 التعلمات الالحقة 

  
  :تتم مراعاة الفروق الفردية  باعتماد تقنيات  ثالث   :  إذا آان العالج فرديا- 
  
يع التالميذ إلى مجموعات  حسب النقائص  بتوز:  العمل حسب مستوى آل مجموعة – أ 

  ويدعى آل تلميذ إلى إنجاز العمل بمفرده ثم يقارن نتيجة عماه بنتائج عناصر المجموعة
   

يختار تلميذ لم يتملك الكفاية تلميذ ا متميزا  ليساعده على تجاوز    :  العمل بالتعاون  – ب 
  )ال يقدم األجوبة للتلميذ المعان ( الصعوبات    

  
  يعقد التلميذ اتفاقا مع المعلم إلنجاز عددا من التمارين  في وقت محدد  :   العمل بالتعاقد – ج 
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  متى  ؟/ العـــــــــــــالج     
  

  :يتم في القسم  أو خارجه 
 

 يتم من قبل المعلم  والتالميذ   :   في القسم -1
 :  يتم من قبل خارج القسم  -2
  
 المعلم نفسه  •
 معلمون آخرون •
 / ...صديق له / التلميذ نفسه: التالميذ  •
 يساهمن بمجهود في سبيل دعم قدرات منظوريهم: األولياء   •
 ....في ميدان التربية وعلماء النفس : مختصون  •
  

     ؟  : آيف یتم العالج أثناء الدروس
  

*      بداية التعلم
  )عند ظهور صعوبات ( خالل التعلم  * 

  في نهاية وحدة تعلم/ في نهاية دراسة مفهوم(  فترة مبرمجة   *         
  
  

   أدوات الــــــعالج
 

بطاقات عمل فردية غير مرفقة باإلصالح*   
بطاقات عمل مرفقة باإلصالح*   
تمارين عالجية جماعية*   
  وضعيات  إلعادة التعلم بنسق جديد * 

سوق يستغل المعلم مدونة القسم إلى جانب  الوثائق الموازية المتوفرة في ال - 
 

: المتابعة وتقييم العالج     
 

 يتحقق المعلم من أن آل تلميذ غنم حدا أقصى من العالج وأن يقيم النتائج على إثره   
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  التقنيات الثالث للعالج الذي یراعي الفروق الفردیة
  

 
 تمش عالجي في الریاضيات

 
     :  الطرحالخطأ

 ر   : التأويل المالئم / صحة الحسابالمعيا
ر  : التعامل مع الطرح آأنه جمع / عدم السيطرة على العالقة بين المطروح ومنه المصد

....  عدم تملك مفهوم الطرح / والمطروح    
  

 :أنشطة عالجية 

    325،635  / 208،105:  يقترح المعلم  أزواجا من البطاقات  العددية  من قبيل  -
   ويطلب من التالميذ  آتابة عمليات طرح  وفقا للوضع العمودي ثم ينجزها 

  

   يقترح المعلم عمليات طرح  ليقوم التالميذ بتعويض  آل نقطة برقم مناسب -

 30                  .   234  . . .   943  

103  -              12   .-  132 -    . . . -  

  

   يدعو المتعلمين إلى  إنتاج وضعيات حول الطرح  انطالقا من سندات -
   تمكين المتعلمين من  ممارسات حول البيع والشراء  أو إحصائيات-

العمل حسب مستوى 
  آل مجموعة

  العمل بالتعاون
  

  العمل بالتعاقد

  
يجلس تلميذ متميز بجانب تلميذ لم 

 على 

  
يتم توزيع التالميذ 

حسب مجموعات ثالثية 
أو رباعية  حسب 

النقائص المالحظة 
ى آل تلميذ على ويدع

العمل الفردي ثم مقارنة 
عمله بنتائج عناصر 

  المجموعة

يتملك بعد الكفاية ويساعده
تجاوز صعوباته  ولكي يتح قق 

تعاون ناجح  ينبغي احترام قاعدتين  
:  
 أن يختار التلميذ المعين والتلميذ -

  .المعان بعضهما  بعضا 
يقدم المعين األجوبة للتلميذ  ان ال -

المعان لكنه يفسر له بعض عناصر 
الدرس فيساعده على الوصول إلى 

  الجواب  الصحيح
  

  
 آل تلميذ يعقد اتفاقا مع المعلم 

فيحدد  له هذا األخير عددا 
من الوضعيات إلنجازها في 

  وقت محدد
مذآرتان  في الرسم  : مثال  

وأخرى  في قواعد اللغة  لمدة 
  .أسبوع 
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א א מ
  

 950 تلميذة  و850يؤم المعهد  حاليا .  تلميذا 1850رة معهدا  يمكن أن يتسع  لـ  بنت الوزا-1
  آم يمكن يستوعب  من تلميذ آخر . تلميذا 

 
 ل 1575 ل ثم صب فيه 2780صب فيه صاحبه  . ل من النفط 5000 يتسع صهريج  لــ -2

  فما هي الكمية اإلضافية التي يمكن  صبها في هذا الصهريج  ؟
 

 آغ بثماني رحالت في نقل  جزء من بضاعة  آتلتها 950شاحنة  حمولتا   قامت -3
 ما هي الكتلة البضاعة المتبقية  ؟   وآم تلزم من رحلة  أخرى  لنقلها . آغ8000

 مي     وآيلوغرامين اثنين  من التفاح  ب 2550 آغ    من البرتقال  ب 3 اشترى أبي -4 
  رجع للبائع ؟ آم ي.  دنانير 5دفع أبي  .  مي   4780

  
 مي                           1500 مي  وقدم للتاجر  740 مي  وشايا ب 570 حضر حريف   وطلب سكرا  ب -5
                 ماهو المبلغ الذي سيرجعه  للحريف  ؟                                                                 -
العبارة العددية التالية ألعرف المبلغ الذي سيرجعه التاجر  آمل العدد الناقص  وأحسب -

   ( ..................+.................) = ...................– 1500للحريف   

  مي  و قطعة  صابون   1250   وهذا العم محمود  يطلب آيسا  من مواد التنظيف  ثمنه  -6
   دنانير   ويقف ينتظر الباقي 5ية  ذات   مي  ويقدم  للتاجر قطعة  نقد1190ثمنها  

أآتب العبارة العددية المناسبة  وأحسبها ألعرف المبلغ الباقي الذي سيسلمه التاجر للعم  * 
  محمود 

  
                .            مي 485 مي  وصحنا من الفخار ب 375  اشترى هشام  مروحة  من سعف ب -7
   مي 350 مي   ومشموما من الفل  ب 470  ب     اشترت منى عقدا من الياسمين-

- أ .أحسب المبلغ الذي يملكه آل من هشام  ومنى   
                              ألحسب المبلغ المتبقي  لكل منهما    –ج .أحسب ثمن ما شراه آل منها     - ب
 نقود       أراد هشام  ومنى االشتراك في شراء مشموم  من الفل ألبيهما  بما تبقى لهما من -ج 

  هل أمكنها  ذلك  ؟  لماذا   ؟ 

  أآمل تعمير الجدول  التالي -8

  
    عدد  المقاعد بالمدارج   .......  4750  3900
    عدد  المقاعد المحجوزة  3450   .......  3000

    1500  4700   ......  عدد  المقاعد الشاغرة
لشاغرة  وعدد المقاعد المحجوزة  أتوقع عدد  المقاعد ا . 3900وإذا آان عدد المقاعد بالمدارج 

  …+…+ 2000 /       /  .....+...../…… +2500     /+...... 800   :في آل مرة 
 100....+    + ..... /  3200....+ / 1500.....+ /.......+......   ....+  
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عمال  ينشط مجدي و سعيد في نادي التربية التشكيلية ،يريد الطفالن إعداد لوحات باست- 9

 األصداف

  . هذا الجدول يوضح عدد األصداف التي جمعها آل منهما من البحر يوم عطلة 
 

  سعيد    مجدي
  396  345  صباحا

  مساء  337  287
 

 ماعدد األصداف التي جمعا آل طفل ؟ •
 أآتب في آل فراغ اسم الطفل االمناسب وأعلل إجابتي  •

  ............ا هأآثر من األصداف التي جمع.....األصداف التي جمعها 
  

  هذا الجدول يوضح  عدد األصداف التي استعملها  آل طفل .بعد أسبوع  أتم  آل طفل  لوحاته 
 

  مجدي سعيد

 عدد األصداف التي يملكها   ........ ..........
 عدد األصداف التي استعملها 450 576

  
  أتم تعمير الجدول * 
  طفل أحسب عدد األصداف التي لم يستعملها آل  * 
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מ
  

  رياضيات :   النشاط  
  سنة  رابعة  :   السنة  
  
   ال يقدر على تعرف المحطة الضمنية  لسؤال رئيسي   - :  الخطأ 

   عدم القدرة على التمييز بين سؤال ذي مرحلة وسؤال ذي مرحلتين -            
  حلة  وسؤال ذي مرحلتين أميز بين سؤال ذي مر: الهدف   
  

  
لحل المعطى 

  مجهول

المعطى 

  معلوم

  المسألة المعطيان المطلوبان

 لإلجابة عن السؤال

  ا

 46 ولدا و 48تضم مدرستنا  

  .بنتا بالسنوات الرابعة 

ما عدد تالميذ السنوات  -

  الرابعة  ؟

  

1......................(.  

2.......................(  

  
.........  

........  

  
........  
.........  

  
.................

..  
.................

..  

  

 46 ولدا و 48تضم مدرستنا 

ارتقى .  بنتا بالسنوات الرابعة 

   ما عدد الراسبين  ؟- .76منهم 

  

1........................(  

2........................(  

   

  

.........  

 ........  

  

.........  

.........  

   

  

.................

..  

.................

..  

   

 مي 975شريت قصة ب 

نسيت ثمنها فدفعت  . ومجلة 

 ما ثمن المجلة   ؟ -   مي1625

  
1.......................(  
2.......................(  

  
.........  
.........  

  
.........  
.........  

  
................  
................  

 مي  975شريت قصة ب 

 مي من 265فخفض لي الكتبي 

آما اشتريت مجلة نسيت . ثمنها 

 1910ثمنها فدفعت في الجملة 

  ما ثمن المجلة ؟ - مي 

  

1.......................(  

2.......................(  

  

.........  

.........  

  

.........  

.........  

  

...............  

..............  
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  رياضيات:    النشاط  
   سنة رابعة:    السنة   
  دعم القدرة على اإلجابة عن سؤال ذي مرحلتين   :    الهدف

  
يحتفظ  من اإلنتاج .  ل حليبا 23 بقرات حلوب تعطي الواحدة يوميا معدل  6يملك فالح   -1

 . مي للتر الواحد 630 ل  ويبيع الباقي ب 45اليومي ب 
  مي 680 الفالح آمية الحليب المحتفظ بها إلى لبن ويبيع اللترالواحد منه ب يحول

 . ابحث عن ثمن بيع آمية الحليب اليومية  -
 .   أبحث عن دخله اليومي  من بيع إنتاج بقراته -
    

  فمدنا آتبي بهذه   .  مجموعات من القصص 4اتفقنا على شراء . تلميذا 38 بقسمنا – 2 
  :يرية   القائمة التقد

  
 قائمة تقديرية باسم مدرسة االمتياز   مكتبة النجاح 

جملي  بالمي   الثمن ال  عنوان الكتاب  عدد النسخ  ثمن النسخة الواحدة
  .......  605  26  الصياد الماهر
  عروس ا  .......  575  34لبحر
  ........  840  19  جزيرة  النور

  .....  720  29  األخوات الثالث 
  الثمن ال  .......جملي بالمي
  7120 مقدار التخفيض بالمي

  
لغ قدره هذه القائمة  بمب

  ..................................احرفي
.................................         

  

  المبلغ الصافي بالمي  .......

     
   أتم بيانات هذه القائمة التقديرية –    أ 

  .       وتكلفت جمعية العمل التنموي  بمدرستنا بدفع باقي المبلغ مي 1250 ساهم آل تلميذ  ب –    ب 
 .            أبحث عن قيمة المبلغ الذي تكفلت بدفعه جمعية العمل التنموي    *  
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א א
  

   األسلوب المباشر االنتقال من األسلوب غير المباشر إلى:           القدرة المستهدفة 

  :أنشطة  مقترحة لتخطي الصعوبة 

  

   على المدى القصير    

  

 ..) قال، اقترح، عارض، سأل ، أمر، استنكر (  إضافة أفعال قول  

  ، و»   «  .... ! ؟:    .  إضافة التنقيط المناسب  

  أجاب الطفل قائال  أنا موافق  سألبي طلبكم 

  إلى األسلوب المباشر  مع تغيير فعل القولتحويل جملة من األسلوب الغير مباشر 

 تحويل فقرة من األسلوب الغير المباشر إلى األسلوب المباشر   

 إغناء فقرة  بحوار  

  :الطويل المدى  على 

 إنتاج حوارات خالل حصص التواصل الشفوي  

 التدريب على إنتاج الحوارات خالل حصص القراءة  

 ) استثمار المشاريع ( إنتاج مسرحيات    

  استغالل حصص قواعد اللغة إلنتاج حوارات  

א מ א א אא א

 
 التكثيف من األنشطة الكتابية  خالل حصص  القراءة واإلنتاج الكتابي  •
 التواصل باللغة العربية   •
 العالج الحيني   لألخطاء  •
 إبداء الرأي حول أفكار / تلخيص مقاطع من القصة : استثمار  قصص  المطالعة  •
 تشجيع على التراسل بين التالميذ  •
 استثمار المشاريع لفائدة اإلنتاج الكتابي  •
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 التعاقد مع التالميذ المتعثرين إلنجاز تمارين  آتابية خارج المدرسة  •
 )إنتاجات  آتابيةجماعية/ تذليل صعوبات(تشجيع العمل التعاوني بين التالميذ   •
لذاتي  بواسطة جهاز بيداغوجي يعده المعلم  في الفصل ليستفيد منه تدريب على اإلصالح ا •

 المتعلمون إلصالح أخطائهم ذاتيا 
 ) التلخيص واالختزال (استثمار النصوص  بمحاآاة بنيتها   •
إيالء حصة اإلنتاج الكتابي المزيد من العناية بتكثيف األنشطة  التدريبية  ومتابعة عملية  •

التشطيب وإعادة البناء من جديد   واإلثراء  بالصيغ ( ذوي الصعوبات اإلنتاج مع الترآيز على 
 . المناسبة التي يقترحها المتعلمون  وأخرى يعدها المعلم 

إعداد  معاجم  متنوعة يبنيها المتعلمون بمساعدة المعلم  بالرجوع إلى المصادر اللغوية    •
 ...المناسبة   
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  אא
 

السنة الثانية :  المستوى      
سرديا  متوازن األقسام ا ينتج نص:  الكفاية         
المالءمة :   المعيار        
خلل جزئي بالتوافق بين المنتوج والسند :  الخطأ          

 

نماذج من األنشطة المادة

التعبير عن  ثالثة مشاهد تؤلف تمشيا سرديا 
صيرة تمت دراستها إعادة سرد قصة ق

تأليف قصة انطالقا من مشخصات  

التواصل الشفوي

   ربط السند بالجملة المعبرة عنه--بي
   ربط آل سند  بجملة  للحصول على نص سردي-
   انتقاء ثالثة مشاهد تكون قصة  من بين مشاهد مقترحة -
   ترتيب مشاهد مشوشة  والتعبير عنها  آتابيا -
 ة  تعبر عن مقام  من مقاماته الثالثة تكميل نص بإنتاج جمل-

اإلنتاج الكتا

تحويل  سند مكتوب إلى سندات بصرية :  ألعاب -
 تعيين الجملة المعبرة عن صورة المرافقة لنص القراءة-
 إنتاج جمل وفق سندات مصورة -
 تخير جمل موافقة لسند مصور وحذف الجمل غيرالمتوافقة-
د المناسب  آتابة آل جملة أمام المشه-

 القراءة

  
א

  
  الرابعة    السنة  : القسم  

  
  ال يقدر على تعرف المحطة الضمنية  لسؤال رئيسي    - :  الخطأ

   عدم القدرة على التمييز بين سؤال ذي مرحلة وسؤال ذي مرحلتين -              
  
  :لضمنية لسؤال رئيسي ذي مرحلتينأتعرف المحطة ا : الهدف  

 
   1التمرین   

 
 ل من الزيت 150 ل  وببرميل 20 صفائح مملوءة بزيت الزيتون  سعة الواحدة  5تزود تاجر ب  

 .النباتي
   أبحث غن آمية الزيت التي تزود بها - 
 .......................................................................................سأبحث أوال  عن  •
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 ..........................................................................................سأبحث ثانيا عن  •
   أجيب عن السؤال المطروح 

 
  2التمرین  

  
 مرات لكنه أحس    4عليه أن يقطع المضمار .  م250 شارك أحمد في سباق على مضمار طوله  

   م 135ي رجله  فتوقف عن الجري قبل خط الوصول  ب بوجع  ف
 ..............................................................................سأبحث أوال عن  •
 ..................................................................................سأبحث ثانيا عن  •

  ...........................................................................طروح أجيب عن السؤال الم
  

   3التمرین   
  

  . د من ثمنها الجملي 21 د الواحد  فخفض له البائع 35 آراسي ب 4اشترى أبي 
  .أبحث عن ثمن شراء الكراسي 

 ..............................................................................سأبحث أوال عن  •
  ..................................................................................سأبحث ثانيا عن  •

  .أجيب عن السؤال المطروح 
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א א מ א )א(א

  اإلنتاج الكتابي  القراءة
מ :א מ :א

מא :א
א− א:א
א

מ :א
א

א א
א א−:א

א−:
א א

א−
א/א/א−:א /א
א/א−א א א א −אא

א
א א א:−:א א

א:א− א א−:א א−א א

  المحامل/ الوسائل   الوضعيات  المراحل
  

  التهيئة والترغيب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بناء أول للمعاني -  
  
  
  
  
  
  

 عرض صورة غالف القصة مكبرة والدعوة للتواصل -
 وتنبؤ بأسرار القصة  (معها بالتعبير عن األحداث الممكنة 

  صورة
  
  

:قصة
المتعلمين للترغيب في مطالعتها   توزيع القصص على -

الغالف   / الرسوم  /تصفح األوراق( واستثمارها 
  ...)واستكشاف  المضامين  واألحداث 

  الذئب والبئر
  
  

: نص 
(....)  توزيع نص قصير  مستمد من القصة  صفحة -

على المتعلمين  والدعوة  الآتشاف سر اجتماع الحيوانات  
  صامتة  بقراءة النص قراءة

  اجتماع حيوانات
      الغابة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ة ما جرى  تعالوا نتعرف على حقيق( 
   قراءة صامتة-
قراءة الدليل قراءة (  استدراج لالستدالل بالقرائن الدالة -

  )  جهرية 
    
 استكشاف المضامين المتصلة بمكونات السرد  بالترآيز -

  حيوانات الغابة ( على الشخصيات 
  حيوانات  طيور 

  ذئب  بطة
  بقرة    جدول على السبورة

  األرنب   
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  القراءة الصحيحة
  تذليل الصعوبات( 

  )الخاصة  باإلشباع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تذليل صعوبة المقطع 
  الساآن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    لشخصيات المحدد ل قراءة الدليل  -
  
  
  
  

  تحديد األقوال  التي صدرت عن الشخصيات   -

  الذئب ! سأقتلكم جميعا إذا لم تقدما لي طعاما
  ؟ ماذا سنفعل مع هذا الذئب الكبير  البقرة
  جدول على السبورة  ! أنا أعرف ماذا يجب أن نفعل  األرنب
  البطة

  
 جهرية-

    ! ن نتخلص من هذا الذئبأال بد 
  
  
  
  

   قراءة األقوال قراءة
  

  ماذا قالت البطة ؟ 
  لوحة مكتوبة على ورق  الذئب ؟  ماذا   مع  لسنفع  هذا

     تقديم الكلملت مشوشة-
   سنفعل   مع   الذئب ؟   ماذا   هذا  قصاصات فردية

-       
  
  
  
  
  

   ترتيب  المفردات للحصول على الخطاب
   قراءة الجملة -

    عرض الكلمتين -   هذا  ماذا 
  )األلف(  تحديد حرف متكرر- 
   مالحظة اإلشباع والتصريح بذلك-
  اجتماع/ اتحيوان( البحث عن مفردات بها إشباع الفتح -

   تكوين مقاطع من جدول الحروف وتأليف آلمات-  جدول الحروف
  
  
  
  
  
  

 

   
  ف  ت  س  م  عـ   سا  وا  طا

  هـ  جـ  ك  تا  با  قا  ال  ما
  م  د  نا  را  عى  ء ضا  ب
  غ رى  قـ  شى  وى  ج  ش  ل

  : إمالء جملة -
  ."َتَعاَلَيا : " قال سامي  "   جدول على السبورة

  
  
  

   قراءة الكلمات التي بها إشباع الفتح في النص-
   
  انات عندما اجتمعت  ؟  آيف آانت حالة الحيو-

   عليها  يظهر الخوف    جدول المقطع الساآن
  )لوحة    ( يل -

  
  
  
  

   قراءة الدل
    ما وجه الشبه  في هذه المفردات   ؟-
   تحليل الكلمات و تحديد المقطع الساآن -
  

  ُف  َخْو   الـْـ
  ُر  َيْظ  هـَ   مشخصات/وبرية

  اَهع  َليـْ  ـَ
  
   البحث عن مقاطع  في النص وتحديدها-
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  تذليل صعوبة
  التضعيف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توظيف القراءة   
  المنغمة والصحيحة

  
  
  

  إنتاج آتابي      
  
لتصرف في النص ا 

  بإعادة  آتابته  
  
  

    وف  قراءة مقاطع وتكوين آلمات  من جدول الحر-
  
  
  
  
  

 

  ف  مْر  لْو  اْق
  ٌة  غْر  َك  َب
  ٌح  َر  َت  ٌب

     
  : تعرف سمعي  لمقطع ساآن انطالقا من  آلمات-

يكتب المتعلم المقطع  ( مسلسل / مترجم / تكاثرت / مرفأ 
  على األلواح 

الترآيز على األآثر
  تعثرا

  نص القراءة  َيْكُتُب َمْجِدي  ُجْمَلةً :      إمالء جملة  -
    :إتمام جمل بمفردات تشتمل على مقاطع -

  
  

  )دغفال/ قردا..... (و.... لحيوانات شاهدت في حديقة ا* 
  ) موزا/سفرجال......       (و..... اشترى أبي * 

   
- 

  على السبورة
    .....  من حضر االجتماع  ؟

  
  
  
  
  

  لوحة  معجم 
ة

   تعيين الجملة وآتابتها على السبورة   -
  الّطيور  يضّم   آّل 

  )التضعيف.......(  تحديد وجه الشبه -
   قراءة الجملة-
   تحليل  -

  
  

  ِر  ُيو  الطُّ
   الترآيز على التضعيف  المصاحب ألل الشمسية -
  -...)الساحة / الليل/ الصيف/ الربيع(  قراءة الكلمات -
   تحديد الكلمات التي بها تضعيف  في النص -
   إمالء مفردات-
  والّشمس وضحاها/ والّنهار إذا جّالها  :   إمالء جملة -
  رداتها على التضعيف       قراءة الجمل التي تشتمل مف-
  
 قراءة النص في إطار مسابقة بهدف ترآيز القراءة  -

  ) القراءة الصحيحة ( المنغمة وتوظيف المكتسبات 
  والتأآد من تملك التعلمات المستهدفة بالدراسة 

  والتفكير في أنشطة آلية عند ظهور صعوبات طارئة 
  ) باستعمال األلواح( 
   
  رتب هذه األحداث .  الحيوانات   هذه أعمال قامت بها -

                 خافت الحيوانات
                 أبدى األرنب استعداده  للتخلص من الذئب

                 جاء ذئب  وهدد الحيوانات  بالفتل 
                 اجتمعت لتبحث عن حل 

  

  الروابط الزمني  ُآـــلَّ  
مُّ     ُض  يـَ 

  فریق ینتج جملة بسيطة*
  فریق ینتج جملة ثریة * 
  
  
  

   ثالث جملفریق ینتج 
  النص آامالفریق ینتج * 
  

  لوحة معجم 
  الروابط اللغویة
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التصرف في النص
  باإلغناء

  
  
  
  

  
  

  إنتاج نص سردي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تشویق لمطالعة بقية 
  القصة
  
  

  اإلمالء الذاتي
  
  

   قراءة الجمل  من قبل التالميذ  األآثر تعثرا -
  
  متعلمين إلى استعمال أدوات الربط وتكوين نص دعوة ال-
  )األوصاف / المكان / الزمان (  إثراء النص -

     غير المكان باالعتماد على رصيد معجمي :   المكان
   

عند   عند طلوع  صبيحة  ذات 
  یوم

یوم
  الفجر  .....یوم  المساء  األحد

  وبعد وقت  عندما أقبل الليل  بعد الزوال قصير  

*   معت ، اجتمعت الحيواناتذات يوم اجت
عند المساء ، اجتمعت حيوانات الغابة للتشاور في * 

  أمرالذئب
  
  ماهي األعمال التي قمت بها هذا الصباح : يسأل المعلم -
  :  يجيب المتعلم  على األلواح -

/ لبست مالبسي/ أفطرت/  غسلت أطرافي/ قمت باآرا* 
  قصدت المدرسة / أعددت محفظتي

 إلى إنتاج نص سردي باستعمال أدوات   دعوة المتعلمين-
  ربط مناسبة 

  
  الواو   الفاء  حتى  ثم
  وإذا   لذا     إذ  لكن

  
    
  تصفح القصة   -
  

دعوة التالميذ إلى حفظ النص بهدف إجراء نشاط في اإلمالء 
  )علي النحو التالي(الذاتي خالل الحصة المقبلة 

  ) أسطر3( فریق یحفظ الجزء األول * 
  )  أسطر4(لجزء الثاني  فریق یحفظ ا* 
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אמ א

א מ א א א

  
א−1 א
  
  حدد المطلوب   : 1تدریب عدد  1-1

  
صف     . زرت المدينة فإذا هي  عمارات شاهقة  وشوارع فسيحة  وواجهات  عصرية :  المطلوب 

  . ما شاهدت  من مظاهر  التطور والنمو الحضاري 
  

  :. ................................................................................................هو المطلوب  
  
  ميز بين المعطى والمطلوب  في المواضيع     : 2  التدریب عدد 1-2
  

  .   قمت برحلة إلى القيروان  فتوفرت لك فرصة زيارة  جامع عقبة  
  . ثم صف الجامع  مبرزا قيمته الدينية       ارو بعض  ظروف الرحلة 

  
  : ................................................................................................المعطى 

  :................................................................................................المطلوب 
  

اذآر آيف احتفلتم به، ثم بين مشاعرك  .  قتربت  مناسبة عيد األضحى، فاستعددتم  القتباله ا* 
  إزاء  هذا العيد   

  
  

  : ................................................................................................المعطى 
  ............................................................. :...................................المطلوب 

   
  بمناسبة  اليوم الوطني للبيئة ، دعتك إدارة المدرسة أنت  ومجموعة  من زمالئك  إلى التعاون  

  . مع البلدية لتجميل منطقتكم 
  . اذآر  األعمال التي  قمتم بها مبينا أثر ذلك في نفوسكم 

   
  ............................................................................................: ....المعطى 

  :................................................................................................المطلوب 
  

 3-1   : 3التدریب عدد
  

  :ا  لنص الموضوع  ثم أتمم النص اختر من  الوضعيتين  واحدة تصلح  طلب
  .صف ما  شد انتباهك  أثناء الرحلة :   الوضعية األولى -
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  .صف ما رأيت  من مشاهد :    الوضعية الثانية -
  

................................................ قمت برحلة  إلى الجنوب التونسي:  نص الموضوع 
................................................................................................................. 

  
   : 4 تدریب عدد 1-4

  . صغ  المعطيات  المناسبة لهذه المطلوبات للحصول على مواضيع إنشائية  متكاملة  
  
  

   اذآر ما قمتم به  خالل هذه المناسبة  -: الطلب 
  رسالة اآتب  ما قلته في هذه ال-    
    تحدث عما قام به آل واحد -    

  
  : ................................................................................................المعطى 

................................................................................................               
   

    :5 التدریب عدد1-5
  

 المعطى والمطلوب :أعد ترتيب العبارات التالية حتى تحصل على  نص موضوع إنشائي بقسميه 
  

  . صف     -  حضرت  مقابلة رياضية  -  انقل  وقائع هذه المقابلة -  شارك فيها فريقك  المحبوب 
     مشاعرك  عند  نهاية المباراة

  
  ................................................................................:  ................الموضوع  

................................................................................................................   
  
 
א−2 מ/א/א א
  
     :1دد التدریب ع2-1
  

  : ميز ما يصلح من الفقرات  ليكون وضع بداية  وما يصلح ليكون وضع ختام 
  

وأخيرا  وجد مجدي   صديقه وبيده هاتفه الجوال  وأخبرا أمه بمكان وجوده ، وما هي إال دقائق  *  
  .  حتى  توقفت سيارة  خرج منها  أبو مجدي وأمه  وهما في حالة يرثى لها 

  
  شجرة خضراء وارفة الظل تجتمع على أغصانها عصافير مزقزقة  تمأل  الجو آانت في حديقتنا* 

  .................غبطة وانشراحا 
   

سكنت الرياح ،  وهدأ الجو ، و غابت ثورة األمواج  ، وإذا بالمراآب تعود  من حيث انطلقت *  
  . أعماق البحار تبتلعهم محملة  بصيد وفير ،  والبحارة في شوق إلى  رؤية  اليابسة بعد أن آادت 
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  وضع ختام  وضع بداية
  
  

  

  
  

  

                                                                            
 
      2 تدریب   عدد2-2
  
  :و وضع ختام )  وضع بداية ( أآمل النص التالي  بمقدمة  

.........................................................................................................................
..................................................................................................................  

في الثقب  وضغط  تقدم مجدي  من جهاز الهاتف  اآللي  ورفع السماعة   ثم أدخل قطعة النقود 
ماذا حدث يا ليلى ؟  الجهاز بلع القطعة  وما سمعت : " انتظر قليال ثم قال . على األزرار  المرقمة 

أعاد مجدي " . ضع قطعة نقود أخرى  و حاول من جديد :  " قالت ليلى " .  إال رنينا  متواصال
 ". د بلع نقودي غريب أمر هذا الجهاز ، لق: "  الكرة مرات ومرات ثم قال  متعجبا 

............................................................................................................  
.............................................................................................................  

  
  3تدریب عدد  2-3
  
بعد : عندئذ : مل النص التالي بسياق تحول يحوي أحداثا متسلسلة تربط بينها روابط زمنية مثل  أآ

  ....حتى  ،  وفي األخير ، الفاء  ،  ثم  ،  الخ .......ذلك ، ما إن
  

  النص 
  

................................................................................................ ....................
    ......................................................................................................................  

  
وآانت  الكرة تنتقل من  جهة إلى أخرى   بسرعة قصوى ، وفجأة . وابتدأ اللعب في منتهى الحماس 

 ، فراوغ  منافسيه حتى اقترب من المرمى، فصوبها  نحو الزاوية اليمنى تلقى مهاجم تونسي  الكرة
  .  ، ولكن الحارس تصدى لها  بكل مهارة 

  .تكررت المحاوالت  بدون جدوى  إلى أن انتهى  الشوط األول بالتعادل 
 وفي بداية الشوط الثاني هجم الفريق التونسي بكل عناصره وسجل اإلصابة األولى 

............. ..................................................................................................
...............................................................................................................  

.................................................................................................................  
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א−3
  
  1 تدریب عدد  3-1
  

  اذآر ما فعلتم     . شاهدت أطفاال يلعبون فاتفقت  معهم على صنع  لعبة :     نص الموضوع 
  .وعبر عن إحساسك إثر ذلك   

  
   والمطلوب  واجعلها في إطار اختر  من العناصر التالية  ما يتماشى  -

  
  

                                                العناصر                     المطلوب 
  

  .......   اهتممت ب-                   

 اذآر ماذا فعلتم 
     أحضرنا المواد  األولية-                                                             

  .......  صنع فالن -                
 ..... اهتم فالن ب-                
  أحسست بفرح-                
  اجتمعنا في حديقتنا -                
   أحضرنا أدوات العمل -                

  
   رتب عناصر التحرير- 

    
                وضع الختام                       وضع البداية                         وضع التحول

  
  
  
  
  
   : 2التدریب عدد  3-2
  

التحقت بهم ولكنهم  وزعوا األدوار ...اجتمع األطفال أمام ساحة اللعب  ليلعبوا :  نص الموضوع 
  آيف تم ذلك  . ولم يبق لك دور لمشارآتهم  وببعض الجهد استطعت أن تشارآهم اللعب 

  
                  العناصر األساسية   لوب                           ال    مط

  
  
  
  
  
  
  

 .......................................   التحقت باألطفال بعد توزيع األدوار-
 .....................................   محاولة إقناع األطفال بالمشارآة في اللعب-
-.............................................  ...................................... 

.......................................  -.............................................  
-.............................................                        
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   3التدریب عدد  3-3 
  

أبصرت أطفاال  صغارا يلعبون وسط الشارع ، فحذرتهم  أخطار الطريق :  نص الموضوع 
  .اآتب  نصائحك لهم  . ،وأقنعتهم  بالتحول  إلى مكان  مناسب  يجعلهم في مأمن 

  
  .................................................................:............................المطلوب 

...............................................................................................              
  

  :العناصر األساسية 
-................................................   
-......... ......................................  
-................................................   
  
   4 التدریب عدد 3-4
  

  صف ما وقع  وتحدث عن فرحة األطفال  خالل هذه   . شارآت أصحابك اللعب : نص الموضوع 
  .            الحصة   

  
  
  
  

  العناصر مرتبة   العناصر  غير مرتبة 
1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6-  
7-  
8-  

  ر بعض األلعاب ذآ-
   وصف األطفال وهم يستعدون للعب -
   محبة األطفال للعب-
   موقف األطفال المنتصرين-
   موقف األطفال المنهزمين -
   فرحة األطفال باللعب -
   اللعبة المختارة-
   موقفي وشعوري أثناء اللعب -
  

  رتب العناصر في الجدول * 
  
4−
  

  : تستعمل في المكان المفتوح  وسائل لغوية  متنوعة 
  ... )هنا ، هناك ، فوق، تحت، غير بعيد،  على مقربة من (  الظروف المكانية -
   النعوت  و التفضيل والتشبيه-
  ...) رأى، الحظ ، مس، تحسس ، ذاق ، تأمل ، شاهد (  أفعال اإلدراك -
  
  عمر الجدول   :  1تدریب عدد  4-1
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منهم من يسير بخطوات  هادئة . تظ الشارع بجماهير غفيرة من الناس يمشون وحدانا  وجماعات يك

هذه ساحة االستقالل  الفسيحة بنخلها  الباسق ، وهذه واجهات  المغازات الكبرى . متأمال فيمل حوله
لتقليدية  ، وقد عرضت فيها مالبس  للرجال والنساء  واألطفال  في نظام جذاب ، و هذه الصناعات ا
ببهوها العريض ، وقد  زينت بمختلف  المصنوعات  التونسية  من زرابي  وأطباق نحاسية 

آأنها مناظر .  وهذه دور السينما  وقد علتها  الفتات زاهية  األلوان . مزخرفة  وأدوات منزلية 
  . فتانة  يستمتع بها المتفرج  وال يمل النظر  إليها

   
  موقعه   صفته    الموصوف

          

  
  

  :صف مكانا مفتوحا آخر  مستندا إلى الروابط التالية 
  ...............  وقد.................، وهذا ..............بـ......................، و هذه ................ هذا 
  ............................آأنها................وهذه

  
  : 2  تدریب عدد4-2
  
  :ثم أجيب عن األسئلة  أقرأ النص -
  

توسطت الشمس آبد السماء ، وجعلت ترسل  أشعتها المتأججة على رصيف المحطة  الذي استحال  
أمواجا من المسافرين تتدافع متباينة األشكال واألزياء ،مختلفة أشد االختالف ، تنتظر بنافذ صبر 

  . قدوم القطار
تجولين يرفعون أصواتهم مشيدين بما يحملون  وخالل تلك األفواج   تندس  شرذمة من الباعة الم

فهذا بائع الصحف يجهر برواية األحداث، و ذاك بائع التحف الرخيصة من الحلى الباقة  . من سلع 
  ) محمود تيمور....                                                     (يعدد محاسنها 

    
   عمر الجدول-

  اللغويةالوسيلة   موقعه  صفته  الموصوف
استحال أمواجا من   المحطة 

  المسافرين
  )مرآب موصولي(النعت    الرصيف 

  
  
  

      

  
  .بين ذلك .  تدرج الوصف من الكبير إلى الصغير-
  : تصرف في المقطع الثاني مستعمال الروابط التالية-

، وعن يمين ............ ...، وذاك...............................فهذا .......................   وخالل تلك
  .........ما آان مخصصا  لـ ............. ومن هذه ........................... الشارع ، وعن شماله 
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   3 التدریب عدد 4-3
  

  .طفت بشوارع المدينة  ثم اتجهت إلى محطة القطار أو محطة الحافالت 
/ قدام/ وراء/ أمام :  روف المكان مثل اذآر المحالت  والمؤسسات التي مررت بها  ، مستعمال  ظ

/ المواجه  / بجوار / تحت / فوق / وسط / حيث / على يمين آذا / غير بعيد عن / على مقربة من 
  / .... خارج / داخل / المقابل 

  
 4 -4   4 التدریب عدد

  
  :حرر في الموضوع التالي  حسب التصميم المقترح 

  
  .لة إلى  مدينة من المدن التونسية  ، راقتها فيها أشياء                           قمت برح

  .                         حدثنا عن هذه الرحلة  واصفا مميزات هذه المدينة 
  

:م التصمي  
  :   وضع البداية 

  المناسبة، أطرافها :  ظروف تنظيم الرحلة -
   الوصول -
   التجوال -
  

  :الجوهر  : التحول
  : وصف ما شاهدت -1
   عبارات اإلعجاب – أنواعها - مواقعها -ناظر طبيعيةم
  : وصف  ما شاهدت من بناءات -2

  األسواق – الحرآة في الشوارع – الشوارع - أشكال البناءات– نوع البناء –ارتفاع 
  )التعبير عن الشعور باإلعجاب ( ما راقك فيها 

  
   : وضع الختام

   فوائد الرحالت  -  مزايا الرحالت 
  

א−5 א
  
من اليسار إلى اليمين أو :  يخضع  وصف المكان المغلق إلى أنماط  آثيرة  من التنظيم  مثل-

  من األمام إلى الخلف والعكس / من األسفل إلى األعلى والعكس / العكس 
   تكثر في الوصف الظروف المكانية  ومختلف الحواس -
النعت والحال والمفعول المطلق  والفعل الوصفي   تستعمل  مختلف  الوسائل اللغوية  مثل ، -

  .والتشبيه والمقارنة 
  ) عناصره(  لكل مكان مغلق  مكونات وصفية -
  
   1التدریب عدد  5-1
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   استخرج من النص  العناصر الوصفية  والصفات التي أسندت إليها -
  

وغبار الفحم الذي تعاقد  إنه دآان صغير للحدادة ،أرضه تراب ، وجدرانه مكسوة  بالدخان األسود  
  .أما السقف  فليل أدهم  حالك ال ترى  فيه بصيصا  من نور  أو بياض . طبقة آثيفة  فوقها 

 وفي وسط الدآان يقوم آور النار المصنوع من الطين يتصل به منفاخ حديدي أسود  لكنه يشتغل 
جج النار في الكور حمراء  بالكهرباء ، فما أن تضغط على الزر حتى تدور مروحته السريعة ، فتتأ

يتطاير  منها الشرر غزيرا  متدفقا ، بينما  يقف الحداد يراقب قطعة الحديد التي دفنها  في جوف 
  ]ابراهيم بن صالح [.          الفحم الملتهب بواسطة ملقط حديدي طويل 

                                                               
  الصفـــــــات   فيةالعناصر الوص

   تراب  أرضه  
    
    
    
    
  
   2  التدریب عدد5-2
  

  عمر الفراغات بما يناسب من العبارات  التالية
    فوق- هناك– تحت – قبالة - تعلوها- خلفه-جانب

  
قبة  عظيمة ،  فيها  عدة  طوابق ، آل طابق  يترآب  من ............ المسرح  هو قاعة فسيحة 

مقاعد  المتفرجين  .......... من القاعة  و ........... وفي .  القبة  من الداخل ........... .......غرف  
و . محل  يسمى  الرآح  وهو المصطبة  التي  تؤدي  فوقها  المسرحيات  ويغني  المطربون ......  

روقة  توجد ويتصل  الرآح  بأ. هذه المصطبة  يوجد  محل خاص  بالعازفين  ................... 
  .توضع فيها  سائر آالت العزف  وأدوات التمثيل .................. 

  
 3-5  3 التدریب عدد

  
  . انتهى بنا السير  إلى مجزرة العم  سعيد  الذي اعتدنا  شراء اللحم منه 

 آان الدآان غاية في النظافة ، تتصدره ثالجة آبيرة، ذات أبواب عديدة  وبرآن  منه وضم ضخم ، 
وبالجانب اآلخر رخامة آبيرة ، عليها عدد من السكاآين  ، والسواطير، . م على أربعة أعوادمقا

وفي فضاء الدآان  قضبان  غليظة  من الحديد ،  مثبتة  بالجدران  من أطرافها ، . وميزان مرقوم
  ...  علقت بها أآتاف  وأوراك عظيمة حمراء ، وعلى الرخامة البيضاء قلوب وأآباد  وآلى

  
  ) جمل اسمية تقدم فيها الخبر على المبتدأ ( حدد  أنواع الجمل المستعملة في الوصف  -
  ...)النعوت :  (  حدد الوسائل اللغوية  المستعملة  -
برآن  ، بالجانب اآلخر ،  في فضاء : مرآبات ظرفية للمكان  (  ما نوع الظروف المستعملة ؟    -

  ) .، على الرخامة 
على اليمين ،  أمام ، في رآن من   ، : مال جمال اسمية وظروفا للمكان  صف مكانا آخر مستع-

  ........................ على مقربة من ، 
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دآان عطار ، دآان خباز،  دآان خياط  أو خياطة ، دآان نجار، دآان خضار ،  :  أماآن مغلقة -
  ......  دآان حداد ،  قاعة اإلعالمية ، مكتب ، مسرح

  
  4 عددالتدریب  5-4

  حدد العناصر الموصوفة  و صفاتها ثم انقلها في الجدول   

هي حجرة صغيرة مربعة الشكل ال .   وأخيرا دخلت ردهة االستراحة]قصر الحمراء[ أ  5-4  
يزيد طولها عن خمسة أمتار، فيها إيوانان متقابالن يبلغ طول اإليوان نحو مترين، وهو ذو قنطرتين 

هنا آان الملك والملكة يأويان لتناول . آلها من الفسيفساء الباهرةعلى عمود واحد، وجدرانها 
وفي وسط القاعة فوارة بسيطة ولكنها آالنور . المرطبات، وسماع شيء من الموسيقى بعد الحمام

وقد بني في أعلى الحجرة شرفة أعدت للمغنين والعازفين وآانوا عميانا آيال يروا نساء . من العين
  .األمير

  وسائل الربط   صفات ال  الموصوف
       
       
       
       
  
واجتمعت األسرة، قبيل المغيب في الصالة بالدور األول حيث تحيط   ]حجرة الجلوس [    ب5-4

بها حجرات نوم اإلخوة واالستقبال، وقد فرشت بالحصر الملونة  ، وقامت في أرآانها الكنبات 
ير يشعله مصباح غازي في مثل حجمه ، ذوات المساند والوسائد، وتدلى من سقفها فانوس آب

وآانت األم تجلس على آنبة وسيطة بين يديها مدفأة آبيرة ، وإلى يمينها خوان وضعت عليه صينية 
  .صفراء صفت عليها الفناجين ، يجلس األبناء حيالها 

  
  وسائل الربط   الصفات   الموصوف

       
       
       
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 35



 

   6-5ألمكنة  التالية وصفها مستعينا بالمعاجم المصاحبة  تخير صورة من صور ا5-5 
  

  
  

..........................................................................................................      
...................................................................................    .......................  

..........................................................................................................      

..........................................................................................................      
......    ....................................................................................................  

  
  
מ5−6
  
   :  معجم الخياطة-
  

،  آبة صوف  ، )pelote à épingles(  آلة خياطة ،  قماش ،   قطعة قماش،  وسادة دبابيس 
( ، مقياس  شريطي ،  دمية عرض المالبس )  motif(ع رسم ،  موضو)  patron( نموذج 

mannequin   ( دبابيس ، شلة ) ( écheveau آشتبان) dé à coudre  ( خياطة ،  فضلة ،
بكرة خيوط ،   إبرة )   canette(، مكب )  canevas de tapisserie ( قماش،  شبكة نجود 

  )agrafes(الحبك ،  ٍبكََـل 
  

  معجم المعلوماتية 
  

تغذية آهربائية ،  لوحة التوجيه ،  صندوق  الوحدة المرآزية ،  صندوق االسطوانة الصلبة ، آبل 
، آاسيت،  مفاتيح رقمية ، اسطوانة ، شاشة ،  )cartouche(الربط ،  بطاقة الكترونية ، آارتريدج 

،  مؤشر ) moniteur(طابعة ، طابعة بالليزر، لعبة فيديو ،  قارئ  األشرطة الممغنطة ،مرقاب 
)pointeur  ( مأخذ بيريتل)prise péritel (قاعة الكمبيوتر ، ماسح )scanner   (   ، فأرة ،
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  نجار ، حداد ، دهان : يدویة معجم األعمال ال

  
محك )  étau(منضدة ،  ملزمة ) escabeau( ،  مرقاة  ) écrou(،  حزقة ) crochet(آالب 

)grattoir ( شفرة ، مبرد ، مقبض ، نصل أو مثاقب ، )mèche ( مقياس قابل للطي ،  مثقب ،
)perceuse ( ريشة ، زردية ،)pince ( ، مكبس ، مسامير،  مصقل ، أوعية دهان)presse(  ،

، ) tournevis(،مفك براغي ) tenailles(، بكرة طالء ، منشار، نشارة ،آماشة)râtelier(مسند 
، قطع خشب ، سكين ، علبة )  clé à molette(،  برغي  ،  مفتاح انكليزي )  valet( قامطة

آوس ، آور ، سندان ،  ) ciseau(فرشة للغراء ، وعاء ، إزميل  )  boulon( أدوات ،  مزالج
 pied à(، مقياس ) masse(، مطرقة ضخمة )  fraiseuse(موقد ، مفرزة ) forge(الحدادة 

coulisse  ( مسحاج  ،)rabot  ( مبشرة  ،)râpe(  
  
  

  معجم الكهربائي  والسمكري
  

،  لفافة ) collier (،  طوق تثبيت) chalumeau( قارورة غاز ، رصاص، موقد لحام 
)enrouleur (ت،  قابس ،  شرارا) fiche  ( سلك معرى ، غالف  ،)gaine  ( مفتاح آهربائي  ،
)interrupteur  ( نظارة اللحام  ،)lunettes de soudeur (  ملقط التعرية ،)pinces à 

dénuder  (مأخذ التيار،) prise  de courant (   لحام  ،)soudure  ( مقياس،)pied à 
coulisse  ( 

      
  معجم المكتب  

  
، روزنامة حائط ،  مشك ) boites à archives(خزانة ملفات ،  صناديق محفوظات  

،   )  classeur(،  إضبارة ) chemise (،  خزانة بأدراج ،  حافظة أوراق)  agrafeuse(سلكي
 ،    intercalairesقلم لبدي ،علبة رصاص ،  بطاقات ، ممحاة ، ساعة رقمية ، أوراق فاصلة 

،  قلم حبر ) stylo  à billes(،  حامل أقالم ،  قلم حبر بكرية) marqueurs(ةأقالم لبدية شفاف
،  ) sous- main(،  مرفقة ورق) trombone(، مشبك) tampon(،ختم)  tiroir(بريشة ، درج 

،  ) relieuse(،دليل هاتف ،  آلة تجليد) rétroprojecteur( مقعد دوار ، جهاز إسقاطي علوي 
 étiquette(، ناسخة  فوتوغرافية ،  آلة آاتبة ،  بطاقات لصوقة) punaise(مسمار خرائط 

adhésive (دبوس ،)épingle ( جهاز طبع التاريخ ،)dateur( حبر التصحيح،)correcteur (  ،
،   ) badge(سلة ورق ،  آلة حاسبة ،  علبة اسطوانات ،  دفتر ورق ،  دفتر مكتب ،  شارة 

   agenda،  مفكرة ) archives(محفوظات
  

  :معجم المسرح والسينما 
  

ممثلون ،  حجرة العرض ،   الشرفة ،  آواليس ،  ديكور ، شاشة ،  آراسي ،  بكرات الفلم ،  
ممشى ،  صفوف أمامية ،  مكان الجوقة ،  شرفة عليا ،  مقصورة ،  مشغل اآلالت ،  دمية 

 ،  جهاز إسالط  ،  عارض متحرآة ،  محرك الدمى ، مخرج ،  مضيفة السينما ،  ردهة المسرح
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א−6
  
  : تستعمل األفعال  الوصفية الدالة على الحرآة ، مثل -

  ...بهتداع الطين بيديها فتهرسه و تجسه و تتناول    
منضدة ،  ملزمة ، (  مثل أدوات الحدادة : مل معجم صناعي  مناسب  لنوع العمل  المؤدى  يستع-

  ........)محك ،  شفرة، مبرد ، مقبض،  نصل ، مسامير ،  مصقل
  )ضاحكا مرتاحا،  وحبات العرق تتصبب من جبينه (  وصف أثر العمل في العامل -
   تنظيم الوصف  في ضوء تقدم  العامل في عمله  -
  
  1تدریب عدد  6-1

                                                                                                               
   أقرأ النص  وأعمر الجدول 

  
  .  فتح عبد الحميد دآانه  على مصراعيه  ، وتهيأ لصنع صندوق من الموبيليا 

أخذ علبة الغراء وانهمك . نضدة طويلة ، وشرع في عمله أخذ  غطاء الصندوق ، ووضعه  فوق م
آان يدخل فرشاة صغيرة  إلى العلبة ،  ثم يمر بها  على الخشب البني  اللون  . يطلي باطن الصندوق

ولما أتم طالء آامل الخشب ، أخرج صندوقا من  الورق  المقوى  من الخزانة  ، ففتحه ، .  الثمين 
من الحرير األحمر ، ألصق  ظهرها  بجوانب الصندوق  الداخلية  بحذر وأخرج منه  حشايا رقيقة  

  .، دون أن يلطخ وجهها  بما يفسد جمالها 
بعد ذلك مسح يديه  في خرقة ، ونظر بإعجاب  إلى الحرير األحمر  اللماع ، وهو يكسو باطن 

، ثم ألصق  به حشية الصندوق ، ثم أخذ القطعة الثانية  من الصندوق ، وشرع يطلي  باطنه بالغراء 
  . الحرير الرقيقة 

عند ذلك جذب باب .  نظر إلى الساعة في معصمه، فرآها تشير إلى الساعة الواحدة بعد الزوال
  .دآانه  خلفه ، وأقفله بالمفتاح 

  
لعامل    )صانع صناديق  الحلي ( ا  الموصوفات

  .......طالء الصندوق، حشو باطن الصندوق  األعمال 
طلى الصندوق، ألصق حشايا الحرير ،  ة على الحرآة األفعال الدال طلى باطن 

  ...الصندوق
  الفرشاة، علبة الغراء، صندوق، حشايا الحرير،  منضدة  أدوات العمل

  اإلعجاب، الرضا، االفتخار  أحاسيس الموصوف  
  
   رتب األعمال التي قام بها العامل -
  لكعند ذ/ لما / ثم/ ف/ و:   حدد الروابط اللغوية -
   حرر فقرة باالعتماد على  األعمال المرتبة مستعمال  روابط  لغوية -
  . عبر عن أحاسيس ومشاعر العامل وهو يمارس عمله وفي نهايته -
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     2التدریب عدد   2- 6   
  

ارتدى شعبان مئزرا صوفيا  ، ثم  بسمل و  أمسك مدقة  من خشب ، وانهال  على  قطع الطين 
  .رسها  ثم يسقيها ماء  ملحا  و يرفسها  طويال اليابسة  يكسرها ويه

وحين انتهى من تطهير العجين الطفلي مما خالطه من حجر وحصى،أخذ قطعة من الطين الالزب  
. شرع في تحريك آلته برجليه وأدارها، ثم تناول آتلة من الطين المعجون. وانتصب وراء دوالبه
صاعد وتتصاعد ثم تتفتح ، والخزاف يتابع  رأيت زهرة  من الطين تت!وفجأة حدثت العجيبة 

ومن حين آلخر يغمس أصابعه في إناء مملوء . ارتفاعها  ويعانقها  تارة ويداعبها بأنامله أخرى 
  .بالوحل المائع، ثم يالمس اآلنية حتى استوت في صورة تسحر العين

  
  صانع الخزف وهو الفخار :  الخزاف  -
    الذي يلصق باليد الطين المتماسك:  الطين الالزب   -
   ما هي المراحل التي يمر بها الطين ليصبح آنية  ؟-
   ما هي األدوات المستعملة في صناعة اآلنية ؟ -
  ../ ) وحين / من حين آلخر (  استعمل الكاتب روابط زمنية ؟ اذآرها   -
  . حدد مظاهر تفنن  العامل في عمله -

   األعمال الوصفية  لصناعة اآلنية الخزفية   أنتج على آراسي نصا في عشر جمل تلخص فيه -
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