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 اإلنتاج الكتابي في السنة الثالثة

 المنهجية   

 :   مظاهر عدة  وفق أنماط التعلم تأخذ أنشطة اإلنتاج الكتابي  

   :  أنشطة تدرب – 1 

  أن   كوي  ذلاصل الشفالتو أثر التعلم  في القراءة و  فرصة  لتوظيف  األنشطة التدريبية  تمثل هذه

حدة  يلة الوطلمعلمون  عايشها ا القيم المدارية  التي ينها  من قي مضامتتس اإلنتاج الكتابي أنشطة 

تحليال   تالميذعها المنصوص القراءة  ذات البنية السردية  التي تعامل   د جانبها الشكلي  مننوتست

 وتأليفا .

لمين المتع تدريب  حيث يقعمن جديد بواسطة المحاكاة عن طريق أنشطة تدريبية  وتتم إعادة البناء 

ة ا بصورستثمارهامتدرجة الصعوبة  يتم ى االستعمال الواعي الكتابي بواسطة وضعيات متنوعة  عل

 منهجية تفضي إلى تطوير القدرات اإلنتاجية بواسطة االستعمال الكتابي 

 : يفظأنشطة التو:  -  2

ذلك  و  اة(ب ) المحاكأنشطة التدري ) التمثل ( و  أنشطة القراءة  بتوظيف القدرات المكتسبة خالل  

 باإلنتاج الفعلي بصورة صريحة حيث يتم توظيف المكتسبات بصورة إدماجية 

علم الت  لال عليها خالالتي تم االشتغ  توظف من خاللها المحتويات:  ) إدماجية (أنشطة تأليفية – 3

 المنهجي 

 : بتقييم القدرات المكتسبة خالل الوحدة تقييم  الوحدة  -4

 طة عالجية تنطلق من نتائج التقييم و تشخيص األخطاء : أنشدعم وعالج   -5

 التمشي البيداغوجي

 ( صةنهاية الق ) ينتج نصا باالستناد إلى زمن القصة / 189: مثال  ص حصة التدرب 

 

ة لترفيهيا نشطة بالتواصل شفويا حول مظاهر فصل الصيف وأوجه األ : تهيئة وجدانية و معرفية* 

صيد اسطة رئل بولبحرية بالتعبير عن كيفية االصطياف  وتحديد الوسا( والتركيز على المظاهر ا

ستعدادا راءة اي القفمعجمي  يحدد في جانب من السبورة أو جاهزا  تم إعداده خالل التعلم المنهجي 

 لدرس اإلنتاج الكتابي 

مات سيع،(نيل بدمثال : الشاطئ/ الصنارة/ المظلة/ البحر/ األمواج/ الرمال / جمال الطقس) جم

 (5) البحر اللطيفة /السباحة/ االستمتاع/ .....

 

 : يتصل ببنية النص السردي التي تم تمثلها خالل أنشطة القراءة ) نهاية النص  * استحضار معرفي

أو االنطالق من نص تمت دراسته  لرجوع إلى نصاأو الوضع الختامي(  بالتذكير بمواصفاته وذلك ب



2 

 

بنيته على مستوى الوضع الختامي   على السبورة ليتم اكتشاف يعده المعلم ويعرضه جديد  قصير

 دق(5وتحديد مواصفاته  ) 

 

ألتحصل  3ى إل 1ن : أشطب مما يأتي المشهد الزائد ثم أرتب المشاهد م اقتراح الوضعية األولى* 

 على حكاية عنوانها " مخلص ينقذ المظلة " 

تصوروا  .شكلة مإلى الشاطئ ولكن وقع في  يقدم المعلم الحكاية : مخلص طفل نجيب رافق أخته -

 ماذا وقع له؟

 استعراض التصورات  - 

لة/ ) مخلص وأخته تحت المظلة/هبت ريح فطارت المظ مشوشةالمصورة  عرض المشاهد  -

 مظلة(بالعود صد البحر/ مخلص يقفز في الماء ليلحق بالمظلة/ مخلص ييقصنارته و مخلص يحمل 

 تواصل شفوي بالتعبير عن المشاهد المشوشة  -

 الدعوة إلى حذف المشهد الزائد -

 

 ا زاد م: تحديد المقاطع المكونة للحكاية  وشطب  الدعوة إلى إنجاز النشاط الثاني *

 الدعوة إلى كتابة الحكاية على كراس  اإلنتاج الكتابي في صيغته األولى -

  اء : تب األحداث  على السبورة  وإصالح األخطمناقشة النتائج : كتابة النص المر -

 تحديد المقطع المناسب لوضع الختام -

  

ض اقش بعرين وتنالتالميذ مقطعا آخرال يتجاوزسط ينتج: إثراء النص باقتراح وضع ختامي جديد *

 العينات 

 كتابة الوضع الختامي على كراسات القسم   -

 

 الممارسات:   

 ق الكتابة  تحرير المتعلمين من عوائ 
    الرغبة في الكتابة وبعث الدافعية 
 / ب..( ب أساليراكيت  مشاركة المتعلمين  إنتاجهم بتوجيههم إلى  األدوات المناسبة )معجم 
    التدريب على الكتابة  بمنح  فرص الشطب واإلصالح  والمراجعة 
  االنطالق من مقامات  تخلق الحاجة للتواصل الكتابي 
 قييم الذاتي   أو التبادلي إتاحة الفرصة للت 
 يب سالاستغالل حصص القراءة  للتدريب على اإلنتاج )تصرف في النص ، محاكاة األ

حصص زة  لالمتنوعة  باعتبار التكامل بين بنية   نصوص  القراءة  واألهداف الممي
ع قي صالح ة ) اإلالقدرة المستهدفة  بالدراسعلى    التركيز عند اإلصالحاإلنتاج الكتابي

 و الدعم والعالج ( خالل التعلم المنهجي والتعلم اإلدماجي 
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 تدرج األهداف المميزة  والمحتويات عبر الوحدات

  

دة
ح

و
ال

 

مكون 

 الكفاية
 المحتويات زالهــدف الممـــــــــي          
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يتصرف في األحداث  من حيث 

 ترتيبها
اإلطار الزماني/ اإلطار  أدوات الربط)و،ف،ثم(/ -

 المكاني(

حيث يتصرف في األحداث  من  2

 ترتيبها
 أدوات الربط : قبل أن/ بعد أن/ بينما -

نائه ـيتصرف في النص بإغ 3

 بأقوال
الوصف بالجملة االسمية /الوصف بالنعت/الوصف  -

 بالحال والمفعول المطلق 
 نائه ـيتصرف في النص بإغ 4

 أقوالب
 /األفعال الدالة على القول في درج السردالقول و -

 قول  ة للعالمات التنقيط المميز

ط تنقيعالمات ال األفعال الدالة على القول في الحوار/ -
 المميزة للحوار

 ! ؟نقطتا التعجب  -
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باالستناد إلى ينتج نصا سرديا 

 زمن القصة

 بنية النص السردي:

  بداية الحكاية -وسط الحكاية  -نهاية الحكاية  -
باالستناد إلى ينتج نصا سرديا  6

 القصة زمن

 بنية النص السردي:   

 وضع الختام -اق التحول  يس -وضع البداية  -
 النص السردي:   مغنى بالقولينتج نصا سرديا  7

 األفعال الدالة على القول -

  عالمات التنقيط -
مغنى بالقول ينتج نصا سرديا  8

 و/ أوالحوار

 النص السردي:

 قيطوعالمات التناألفعال الدالة على القول  في الحوار   -

 القول وعالمات التنقيط  في الحوار   -

 النص السردي المغنى بالحوار أو القول   -


