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یرد استجابة لما یسمع:مركبة الكفاءة                 الحیاة المدرسیة                                                     :المقطع التعلمي  

یتفاعل مع النص المنطوق                                                                             )1ح(فھم المنطوق والتعبیر الشفوي:المیدان  

)حسن االستماع،فھم المعننى العام للمنطوق(اإلصغاء:مؤشرات الكفاءة                   انتھت العطلة                                                     :النص المنطوق  

یجیب عن أسئلة تستھدف المعنیین الظاھري (الفھم            ا                  یفھم خطابات منطوقة یغلب علیھا النمط التوجیھي ویتجاوب معھ:الكفاءة الختامیة
)والضمني  

یعتز بلغتھ العربیة،ینمي قیمھ الخلقیة والدینیة والمدنیة:القیم  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

مع من تلتقي وأنت عائد إلى 
 المدرسة؟

 
عدت في المساء إلى البیت وتحدثت 

 مع والدیك،ماذا قلت لھم؟

نص الوضعیة المشكلةاألنطالقیة األم:السیــــاق  
مشھد:السند  

محاورة التالمیذ حول نص المشكلة األم الستخراج المھمات والتركیز على المھمة :التعلیمة
 األولى

 المھمة01:حدث والدیك عن عودتك للمدرسة وصف لھم كل ماجرى؟

 مرحلة األنطالق

 یستمع إلى النص ویبدي اھتماما
 
 

ینتج جمال بسیطة تترجم المعنى 
 العام للنص

من طرف المعلم وأثناء ذلك یجب التواصل البصري  )انتھت العطلة(قراء النص المنطوق 
.الحس حركي والقرائن اللغویة والغیر لغویة بینھ وبین متعلمیھ مع األستعانة باآلداء  

:فھم المنطوق  
 عم یتحدث النص؟ماھو عنوانھ؟

ومشاھدة الصورة 9فتح الكتاب ص   
 ماذا تشاھد في الصورة؟

 تتحدث األم مع ابنتھا،ماذا تقول لھا؟
 تجزئة النص المنطوق قراءة واإلجابة عن األسئلة؟

....)حذف،إضافة،تغییر الصیغة(تعدیلھااألسئلة مرفقة بالنص المنطوق،یمكن للمعلم   
ماذا تتعلم في المدرسة؟:طرح السؤال  

 اإلجابة عن األلواح إن أمكن

 فھم المنطــــوق

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

بناءأفكار جدیدة تدعم ماورد في النص 
 المنطوق

تفویج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة:أتأمل وأتحدث  
 

 
 
 
 
 

إلى أین تذھب البنتان؟:ماذا ترى ففي الصورة؟             الصورة الثانیة:1الصورة  
تخیل الحوار الذي یدور بین التلمیذتین؟                           بم توصي األم ابنتھا؟  

تسجیل أحسن التعابیر وقراءتھا               تدوین أحسن اإلجابات وقراءتھا  
 

ئلة حول الصورتین معا وتسجیل الملخص وقراءتھطرح أس  

 التعبیـر الشفوي

 التدریـــب واالستثمـــــــــــــــار

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

یتواصل مع الغیر:مركبة الكفاءة                     الحیاة المدرسیة                                                 :المقطع التعلمي  

یفھم حدیثھ                                                                                                                        

ناسبة،یستخدم النبرات الصوتیةیوظف الروابط والصیغ الم:مؤشرات الكفاءة                                                    )2ح(تعبیر شفوي:النشــــــــــــــــاط  

المالئمةویستخدم الكلمات المناسبة للتوجیھ واإلرشادي       یقدم توجیھات انطالقا من سندات متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة                   :الكفاءة الختامیة  

في الحیاة الثقافیة للمدرسةساھم وی یبحث عن المعلومة ویوظفھا في التعبیر الشفوي،یساھم في العمل الجماعي:القیم  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 متى تذھب إلى المدرسة؟
 ومتى تعود؟

)انتھت العطلة(العودة إلى النص المنطوق  
مرحلة  طرح أسئلة التي تعني اكتشاف الصیغ

 األنطالق

األسئلة،یكتشف الصیغ یجیب عن 
 ویوظفھا

 إعادة قراءة القرة التي تحتوي على الصیغة المستھدفة
.............في مساء آخر یوم من العطلة،قال  

 متى سأل علي أمھ؟
)المساء(تسجیل إإجابة المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوین الصیغة المستھدفة  

أو توظیفھا مباشرةتوظیفھا في وضعیات مختلفة عن طریق طرح أسئلة   
 ماذا قالت األم البنیھا؟

)الصباح(تسجیل إجابات المتعلمین على السبورة وتلوین الصیغة المستھدفة  
 توظیفھا في وضعیات مختلفة عن طریق طرح أسئلة أو توظیفھا مباشرة

 ترجت لیلى أباھا،ماذا قالت لھ؟
)أرجوك(المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوین الصیغة المستھدفة تسجیل إإجابة  

 توظیفھا في وضعیات مختلفة عن طریق طرح أسئلة أو توظیفھا مباشرة

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

یتدرب على استعمال الصیغ في 
وضعیات مشابھة ویستثمرھا في 

 وضعیات جدیدة

ة باستعمال الصیغ المكتشفةیطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجاب  
 العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمارین

 التدریـــب واالستثمـــــــــــــــار

 

 

 

 

 

 

 



 

 

یتواصل مع الغیر:مركبة الكفاءةالحیاة المدرسیة                                                                      :المقطع التعلمي  

یفھم حدیثھ                                                                                                                        

فھم تسلسل األحداث في النصالمنطوق ویبني علیھا:مؤشرات الكفاءة                                                  3ح)    إنتاج شفوي(تعبیر شفوي:النشــــــــــــــــاط  

ینظم أفكاره ویعبر عنھا تعبیرا سلیمایقدم توجیھات انطالقا من سندات متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة                          :الكفاءة الختامیة  

ویساھم في الحیاة الثقافیة للمدرسةیبحث عن المعلومة ویوظفھا في التعبیر الشفوي،یساھم في العمل الجماعي :القیم  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 اذكر األعمال التي تقوم بھا داخل المدرسة یذكر بعض األعمال مراعیا الترتیب
 

مرحلة 
 األنطالق

یعبر عن الصور مستعمال الصیغ 
)الصباح،المساء،أرجو(السابقة  

)ماكان یسمى سابقا بالتعبیر التلقائي(مالحظة الصور كلھا قصد التقاط المجال العام لألحداث  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10ماھو الموضوع الذي تعبر عنھ ھذه الصور؟كتاب التلمیذ ص  
 حدد شخصیة الصور

 تركیز انتباه التالمیذ على الصورة األولى والتعبیر عنھا
 تسجیل أجمل التعابیر على السبورة إلثارة جو التنافس

 التعبیر عن الصورة الثانیة وتسجیل أفضل التعابیر 
)إدماج جزئي(مطالبة التالمیذ بسرد األحداث في الصورتین  
 التعبیر عن الصورة الثالثة وتسجیل األحسن

)إدماج جزئي(مطالبة التالمیذ بسرد األحداث في الصور الثالث  
)إدماج كلي(ل مع الصورة الرابعة یلیھ العبیر عن أحداث القصةنفس العم  

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

ینتج نصا شفویا أصیال یرتب فیھ 
 استعن بأحداث الصور السابقة وتحدث عما یفعلھ الفالح من الصباح حتى المساء أفكاره

 التدریـــب واالستثمـــــــــــــــار

 

 

 

 

 



 

یفھم مایقرأ ویعید بناء المعلومات الواردة في النص:مركبة الكفاءة                    الحیاة المدرسیة                                                  :التعلميالمقطع   

یستعمل استراتیجیة القراءة ویقیم مضمون النص المكتوب                                    فھم المكتوب                                                            :المیدان  

یؤدي آداء منغما مناسبا للمقام،ویحتروعالمات الوقف:مؤشرات الكفاءة                                       4ح)   الیوم نعود إلى المدرسة(قراءة إجمالیة:النشـــــــــــــاط  

یجیب عن األسئلة ویحدد فكرة النص    صا بسیطة قراءة سلیمة ویفھمھا یغلب علیھا النمط التوجیھي                    یقرأ نصو:الكفاءة الختامیة  

یتحكم في اآللیات األولیة للقراءةوینضبط مع الزمن المخصص للنشاط:القیم  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.التقیت بزمالئك تحییھم  
 ماذا تقول لھم؟

 السیاق:رافقك أبوك في أول یوم إلى المدرسة
 السند:صورة مدرسة أو مایراه المعلم مناسبا

 التعلیمة:
 في أي شھر تعود إلى المدرسة؟ ومع من تلتقي؟

 مرحلة األنطالق

 یكتشف الشخصیات ویعبر عنھا
 یعبر عن الصور

قراءة معبرةیقرأ النص   
 یجیب عن األسئلة

 یوظف الكلمات الجدیدة في جمل
 یستخرج القیم ویتحلى بھا

ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 11فتح الكتاب ص   
 ماذا ترى في الصورة؟ 

 الى ماتشیر البنت؟
 تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص

 قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم مستعمال
 اإلیحاء لتقریب المعنى

 ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة
یبدأ بالمتمكنین حتى(مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة  
 الیدفع المتأخرین إلى ارتكاب األخطاء

 تذلیل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجدیدة 
 وتوظیفھا في جمل

.ظاھري لھ باألسئلة المناسبةمناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى ال  
 األسئلة مرافقة للنص

 طرح أسئلة أخرى
 متى استیقظت لیلى؟ولماذا؟

 ھي تلمیذة مواظبة،ھل تحب أن تكون مثلھا؟إذن ماذا تفعل؟
.إعادة قراءة النص والوقوف عند القیم الواردة فیھ قصد التحلي بھا  

......)مواظبةالنھوض المبكر،غسل الجسم،األلتحاق المبكر بالمدرسة،ال(  
 

 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

 یجیب عن األسئلة
یقدم أفكارا أخرى استنادا إلى 

 تصوراتھ
 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع

 إنجاز التمارین في دفتر األنشطة

 التدریـــب واالستثمـــــــــــــــار

 

 

 

 



یستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب:مركبة الكفاءةالحیاة المدرسیة                                                                       :المقطع التعلمي  

  فھم المكتوب                                                                                               :المیدان

یحدد القرائن اللغویة الممیزة للنص:مؤشرات الكفاءة                                        6ح)    الیوم نعود إلى المدرسة(قراءة وكتابة:النشـــــــــــــاط  

)كتابة ونطقا(یمیز بین الحروف المتشابھة    یقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ویفھمھا یغلب علیھا النمط التوجیھي                       : الكفاءة الختامیة  

یعتز بلغتھ ویوظف قدراتھ التعبیریة الشفاھیة والكتابیة:القیم والكفاءات العرضیة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

یتذكر أھم أحداث النص،والمعنى 
 العام لھ

.المقروء بأسئلة موجھة لتحدید األفكار األساسیةتلخیص النص   
 متى أیقظت األم ابنتھا؟

 ماألعمال التي قامت بھا لیلى بعد خروجھا من فراشھا؟
 بم أوصت األم ابنتھا؟

 مع من التقت في الطریق

 مرحلة األنطالق

 یقرأ النص
ینطق بالحرفین نطقا سلیما ممیزا 

 بینھما

.أراجع وأمیز  
)س،ز(بمعالجة ظاھرة لغویة وھي الحروف المتقاربة في المخرجیعتني النشاط   

 اإلدراك وعرض النموذج
 قراءة النص من طرف بعض المتعلمین

ماذا قالت.تكلمت لیلى عن األعمال التي قامت بھا  
ري ثم أخذت محفظتي الجدیدةزوارتدیت مئ سيغیرت مالب  

 كتابة الجملة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھا
ویمكنھ اإلتیان بجملة  12للمعلم الرجوع إلى الجملة الموجودة في كتاب التلمیذ ص  یمكن

 أخرى
 غیرت مالبسي وارتدیت مئزري ثم أخذت محفظتي الجدیدة
 استخراج الكلمتین المشتملتین على الحرفین المقصودین وتحلیلھما إلى مقاطع صوتیة

 مـ ـال بـ ـسي
 مئـ ـز ري

وقراءتھماتحدید الحرفین   
 األستجابة الموجھة

مع تكرار الصوت ِمْسـ،ِمْسـ)ِمْسمار(قراءة كلمة  
مع تكرار الصوت ِمْز،ِمْز)ِمْزمار(قراءة كلمة  

 یردد المتعلمون الصوت الذي ینطق بھ المعلم س،مع جمیع الحركات والمدود
 ثم النطق بكلمة كأن یقول سا،سا،سار
 نفس العمل مع حرف الزاي زا،زا،زار

مسمار،مزمار:ة الكلمتین معاقراء  
 اإلتیان بكلمات جدیدة تحوي الحرفین

 األستجابة المستقلة
 مطالبة التالمیذ باإلتیان بكلمات تحوي الحرفین

 التطبیق
 العودة إلى النص واستخراج كلمات تحوي الحرفین والتمییز بینھما

 أكتب جیدا
طریقة المناقشة یستخرج الحرفین یكتب المعلم كلمات تتضمن الحرفین وباتباع  

نقراءة الحرفی  
 كتابة الحرفین على األلواح وتشكیلھما بالعجینة إن أمكن

 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

 قراءة الكلمات وكتابتھا في دفتر األنشطة یقرأ وینسخ

التدریـــب 
 واالستثمـــــــــــــــار

 

 

 

 



 

یستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب:مركبة الكفاءة                      الحیاة المدرسیة                                                 :المقطع التعلمي  

                                     فھم المكتوب                                                            :المیدان

یقرأ النص ویقف عند الفاصلة،ینتج جمال اسمیة بسیطة:مؤشرات الكفاءة                                    8ح)        الیوم نعود إلى المدرسة(قراءة وكتابة:النشـــــــــــــاط  

،ینتج جمال بسیطة موظفا)خبر+مبتدأ(                   يیقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ویفھمھا یغلب علیھا النمط التوجیھ: الكفاءة الختامیة  

مع الماضي والمضارع)أنا،أنت،أنت،أنتما،أنتم(الضمائر                            یعتز بلغتھ ویوظف قدراتھ التعبیریة الشفاھیة والكتابیة:والكفاءات العرضیة القیم  

ـــــــــرحالوضعیات التعلمیة والنشاط المقتــــ التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

 لماذا أیقظت األم لیلى باكرا؟ یجیب عن األسئلة
 أوصت األم لیلى،ماذا قالت لھا؟

 
  
 

 مرحلة األنطالق

ینطق المتعلم بحرفي السین والزاي 
.نطقا سلیما  

 
یقرأ الفقرة الثانیة قراءة سلیمة 

 وكذا فقرة أحسن قراءتي
 
 

 یجیب عن األسئلة
 
 
 

ینتج جمال اسمیة بسیطة    
 
 
 
 
 
 

یوظف الضمائر أنت،أنِت مع 
 الماضي والمضارع في جمل بسیطة

 المرحلة األولى
.یعودالمعلم إلى النص المكتوب ویقرأه قراءة مسترسلة  

.قراءة جوھریة ویطلب من التالمیذ قراءتھا قراءة سلیمة الثانیةیعید قراءة الفقرة   
قراءة المتفوقین ویصحح أخطاء المتعثرین یثمن  

)أحسن قراءتي( 12قراءة الفقرة الموجودة في كتاب التلمیذ ص  
 

)أركب(استعمال الظواھر النحویة والصرفیة:المرحلة الثانیة  
المكتب ثقیل:یحمل المعلم المكتب ویتظاھر أنھ ثقیل ثم یقول  

الساحة واسعة......الساحة؟كیف ھي :یشیر المعلم إلى ساحة المدرسة،ویسأل  
القسم نظیف..........كیف ھو القسم:نفس العمل مع القسم  

)خبر+جملة اسمیة مبتدأ(یسجل المعلم اإلجابات على السبورة  
الصورة جمیلة.......خلق وضعیات مشابھة كاإلشارة إلى الصورة  

ةالشجرة طویل........الشجرة                                           
 ھاتوا جمال على نفس المنوال

وخرجت مسرعة.....غیرت مالبسي،وارتدیت مئزري:قالت لیلى :یقول المعلم  
 یطلب المعلم من تلمیذ الخروج إلى الساحة ثم العودة

خرج إلى الساحة.......ماذا فعل زمیلكم:یسأل المعلم  
أنت خرجت إلى الساحة......بما فعلھ.....أخبره یا  

َأْنِت خرجت إلى الساحة.......میذةاستبدال تلمیذ بتل  
 یكتب المعلم الجملتین على السبورة قراءتھما واستبدال الفعل خرج بفعل آخر

 یطلب المعلم من نفس التلمیذ الخروج وفي نفس الوقت من تلمیذ آخر إخباره بما یفعلھ
أنت تخرج إلى الساحة:الجملة  

أنت تخرجین........استبدال تلمیذ بتلمیذة  
لجملتین وتغییر الفعلكتابة ا  

في جمل مع الماضي والمضارع)َأِنَت،أنِت)مطالبة التالمیذ باستعمال الضمیرین  
 
 
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

یوظف التراكیب والظواھر 
 إنجازالتمارین في دفتر األنشطة المستھدفة

التدریـــب 
 واالستثمـــــــــــــــار

 

 

 



یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط للكتابة :مركبة الكفاءة                     الحیاة المدرسیة                                                 :المقطع التعلمي  

بالعربیة ویتحكم في مستویات اللغة الكتابیة                                                                                                                        

یحترم قواعد رسم الحروف والكلمات :مؤشرات الكفاءة                                                                             )7/9:ناالحصت(إمالء  :النشـــــــــــــــاط
 وتناسقھا

)المطة والنقطة كبدایة(یستعمل عالمات الوقف                                          ات وجمل                                   ینتج كتابة كلم:الكفاءة الختامیة  

یكتب حرفي السین والزاي في وضعیات مختلفة                                                        ویتحكم فیھ یوظف قدراتھ الكتابیة:والكفاءات العرضیة القیم  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

ھاتوا كلمات تحوي الحرف 
 زاي

ھاتوا كلمات تحوي الحرف 
 سین

ي الحرفین المكتشفین على السبورةیكتب المعلم كلمات تحو  
 قراءة الكلمات ثم مطالبة التالمیذ بقراءتھا

 ـــ حوط حرف الزاي في الكلمات التي تشملھ،نفس العمل مع حرف السین

 مرحلة األنطالق

یختار الحرف المناسب لكل 
 كلمة ویقرأھا

.تثبیت الحرفین  
.الناقصلتكملة الحرف )تعابیر،ألفاظ بطاقات،صور)انطالقا من   

 ٌس            ٌز       َسـ          َزا
 

 
 
 
 
 
 

ـبورة  فائــ                      غـ    ٌل            شـمـ                         
 

كلمة/تتم المناقشة جماعیا على السبورة كلمة  
بالحرف المناسبأكمل كتابة الكلمة .......یتم العمل الفردي على األلواح  

 مراقبة فتصحیح

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

یثبت الحرفین ویتعرف على 
.بدایة ونھایة كتابة الحرف  

یحرص على األبعاد والمسافة 
 لكل حرف

یملي المعلم حرفي السین والزاي بجمیع الحركات والمدود ویطالب التالمیذ 
 بكتابتھا على كراس القسم

 
 

اإلمالء في دفتر األنشطةإنجاز تمرین   

 التدریـــب واالستثمـــــــــــــــار

 

  
  



 

)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف:مركبة الكفاءة                       استعد للعودة إلى المدرسة                                    :المقطع التعلمي  

یجري علیھا عملیات الجمع،الطرح،الضرب                                    األعداد والحساب                                                        :المیدان  

یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                                عد كمیات صغیرة                                            :الدرس  

یعرف مبادئ التعداد العشري              یحل مشكالت بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد                                        :الكفاءة الختامیة  

لميیالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العا:والكفاءات العرضیة القیم  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

احسب عدد تالمیذ القسم واكتبھ 
 على لوحتك

دخلت مع زمالئك حجرة الدرس فشاھدتم نوافذ جمیلة،اتفقتم على عدھا:السیـــــــاق  
 

نوافذ القسم:السنـــــــد  
 

تتم المناوبة على العد،إذ یقول التلمیذ األول واحد والذي (قسمكمعدوا نوافذ :التعلیمـــة
 بجانبھ اثنان ثم الذي وراءه وھكذا حتى تتم العملیة

 مرحلة األنطالق

واحد/یعد عدد األشیاء واحد  
 یجمع ویستبدل بالعشرات

 ینجز األنشطة
 یكتشف أخطاءه ویصحح

باألفواجعمل .رحلة البحث واألكتشافم -  
ویقدم لكل فوج علبة جبن تحوي عددا من األشیاء) 4/5(تالمیذتھ إلى أفواجیفوج األستاذ   

عد عدد األشیاء الموجودة داخل العلبة-  
عشرة ثم /یجمعون األشیاء عشرة......واحد /یعد التالمیذ عدد األشیاء واحد:اإلجراءات-

 یضمون الباقي
میعرض كل فوج عملھ وتتم المناقشة رفقة المعل:العرض والمناقشة-  
یتم التصدیق على النتائج جماعیا بمعیة المعلم وكتابة النتائج على :التصدیق على النتائج-

.السبورة حسب المخطط  
4الفوج                       3الفوج                      2الفوج                   1الفوج  

....                      ..........                ...................                       ...  
:یتم العمل الفردي على الكتب:العمل الفردي  

:.....................احسب عدد العصافیر  
:.................كم من كتاب یوجد على الرف  

:مرحلة اإلنجاز  
.یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)التصحیح یكون بقلم ملون أخضر(التالمیذ مرحلیا تتم مراقبة أعمال   

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

 یقرأ االستنتاج ویعمل بھ
:یحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى  

ثم أجمعھا في رزم ذات عشرة وبعد ذلك أجمع العشرات  عندما أعد كمیات أعدھا واحد واحد
 التي وجدتھا مع العناصر المتبقیة

التدریـب 
واالست

ـا
 ر

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  

 

 

 



)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف:الكفاءةمركبة استعد للعودة إلى المدرسة                                                           :المقطع التعلمي  

الجمع،الطرح،الضرباألعداد والحساب                                                                                            یجري علیھا عملیات :المیدان  

یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                                                    - ،+جمع وطرح كمیات صغیرة واستعمال :الدرس  

یحل مشكالت بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد                                                      یعرف مبادئ التعداد العشري:الكفاءة الختامیة  

،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالميیالحظ ویكتشف:القیم والكفاءات العرضیة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

یعد مشافھة ویذكر العدد الموالي 
 لعدد معلوم

بداخلھا وقال واحد،ثم  أراد أخوك أن یعد قریصات فأحضر علبة ،وضع قریصة:السیــــاق
.20حتى توقف عند .....أخرى وقال اثنان  

قریصة وقریصات أخرى 20علبة بھا :دــالسن  
اكملوا العد :ـــةالتعلیم  

داخل العلبة ویطلب من تلمیذ ذكر العدد،فقریصة أخرى ومن تلمیذ  21یضع المعلم القریصة 
 آخر وھكذا

 مرحلة األنطالق

واحد/یعد عدد األشیاء واحد  
 یجمع ویستبدل بالعشرات

 ینجز األنشطة
 یكتشف أخطاءه ویصحح

یضم أشیاء المجموعتین ویكتب 
 الناتج

عمل باألفواج.مرحلة البحث واألكتشاف -  
.ویقدم لكل فوج علبتین في كل علبة عدد معین من األشیاء أقل من عشرة:تفویج التالمیذ-  
احسب عدد أشیاء العلبتین-  
واحد/شیاء العلبتین ویعدون واحدیضم التالمیذ أ:اإلجراءات-  

یعدون عدد أشیاء العلبة األولى ویواصلون بحساب عدد أشیاء العلبة الثانیة                
یعدون عدد أشیاء العلبة األولى ثم الثانیة ویحسبون الناتج                

تعرض كل مجموعة عملھا وتتم المناقشة بالطریقة المعتادة:العرض والمناقشة  
یتم التصدیق على النتائج جماعیا بمعیة المعلم وكتابة النتائج على :لتصدیق على النتائجا-

.السبورة حسب المخطط  
4الفوج                       3الفوج                      2الفوج                   1الفوج  

 .......                      ..........                .........                      ..........  
.یتم العمل الفردي على الكتاب مرحلیا:العمل الفردي  

 
 

:مرحلة اإلنجاز  
.یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)التصحیح یكون بقلم ملون أخضر(تم مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا   

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

 6األم أھدیك ألمك  في عید
أزھار 8أزھار،وأھدت لھا أختك   

 كم زھرة عند األم؟

:یحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى  
16كتاب التلمیذ ص .................عندما أضیف قریصات أو  

ا
لتدریـــب 

واالستثم
ـار

 

 

 

 



)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف:مركبة الكفاءةاستعد للعودة إلى المدرسة                                                           :المقطع التعلمي  

یجري علیھا عملیات الجمع،الطرح،الضرب  األعداد والحساب                                                                                          :المیدان  

یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                                                                       29متتالیة األعداد إلى :الدرس  

30یرتب أعدادا أصغر من  یقارن و                                   یحل مشكالت بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد                  :الكفاءة الختامیة  

یالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

عدد معلوم) سالف(سابقیذكر   

.قریصة،وبدأنا ننزع القریصات واحدة بعد األخرى 29لدینا علبة بھا :السیــــاق  
 

قریصة 29علبة بھا :السنـــد  
 

لنذكر القریصات المتقیة في كل مرة:التعلیمـــة  
 

في الحذف،ینزع واحدة وممن یلیھ ذكر  یطلب من تلمیذ ذكر عدد القریصات قبل األنطالق
 العدد وھكذا

 مرحلة األنطالق

.یقرأ شریط األعداد وأعداد البطاقات  
یضع بطاقة كل عدد في مكانھا 

 المناسب
 ینجزاألنشطة

باألفواج عمل.مرحلة البحث واألكتشاف -  
.الفارغة بھ  خانات فارغة وبطاقات بھا األعداد 30یقدم المعلم لكل فوج شریط أعداد حتى -  
.ضع كل بطاقة في خانتھا المناسبة-  
.یقرأ العدد المكتوب على البطاقة ویضعھ في خانتھ الفارغة:اإلجراءات -  

.یعرض كل فوج عملھ ویشرح طریقة عملھ:العرض والمناقشة  
ویضع المعلم رسومات لھا على یتم التصدیق على النتائج جماعیا :التصدیق على النتائج

.السبورة  
.1الفوج  

0 3 .. 7 12 .. 19 20 .. 24 28 .. 
 

بطاقات األعداد للفوج(1)     5        15      22        29 اقتراح أشرطة وبطاقات أعداد 
 لباقي األفواج

من كتاب التلمیذ 17النشاط ص  
:مرحلة اإلنجاز  

.یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد  
17یتم إنجازاألنشطة من كتاب التلمیذ ص   

إذا داھمك الوقت یمكنك مطالبة التالمیذ بإنجازاألنشطة من ىمرحلة أنجز خارج :مالحظة
 الصف على أن تراقبھا دوریا

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

تعلمت:عن طریق أسئلة یتم التوصل إلى نص اكتب العدد تسعة بالحروف  

التدریـــب 
 واالستثمـــــــــــــــار

 

 

 

 

 

 

 



 

األستظھار السلیم للقرآن الكریم والحدیث الشریف:مركبة الكفاءة                     الحیاة المدرسیة                                                  :التعلميالمقطع   

استعمال المحفوظ في مواقف سلوكیة                                                                                                             سورة المسد:الدرس   

القراءة السلیمة للمحفوظ:مؤشرات الكفاءة             تربیة إسالمیة                                                          :النشــــــــــــــــاط  

حسن االستعمال في الموافقف المتعلقة بالسلوكات                               صلیة ماحفظ من القرآن والحدیثیستظھر المتعلم ي وضعیات توا:الكفاءة الختامیة
 واآلداب

األعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري الوطني،نبذ العنف والتعامل بوعي ومسؤولیة:القیم  

ــــرحالوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــ التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

بتالوة سورة الفاتحة.......متعنا یا  

السیاق:في عطلة الصیف أخذك أبوك إلى الكتاب،عندما وصلت رأیت أطفاال یحملون ألواحا 
.ویقرؤون   

 السند:كتاب القرآن الكریم،مشھد أطفال داخل الكتاب
   التعلیمة:ماذا یفعل ھؤالء األوالد      یقرؤون القرآن 

الشیخ،الطالب،معلم (تنادي الرجل الذي یعلمك القرآن        إجابات حسب المناطقكیف 
....)القرآن،سیدي  

 مرحلة األنطالق

؟)ص(ھل تحب الرسول   
الرسول؟:ماذا تقول عند سماع كلمة  

 رتل على مسامعنا اآلیة األولى
 رتل على مسامعنا اآلیة الثانیة

 

یكشف األستاذ عن السورة وُیسمعھم آیات السورة :التالوة واالستماعمرحلة 
)حبذا لو یكون التسمیع بالصوت والصورة(مراتبالجھازالمناسب عدة   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

أبو لھب ھو (یقدم المعلم المعنى اإلجمالي للسورة):أفھم السورة(المعنى اإلجمالى للسورة
صلى اهللا علیھ وسلم وكان یؤذیھ،وكانت زوجتھ تضع الشوك في عم الرسول 

 طریقھ،وعقابا لھما أنذرھما اهللا 
)بالعقاب الشدید  

 محاورة المتعلمین حول المعنى اإلجمالي للسورة
 من ھو أبو لھب؟

 ماذا كان یفعل للرسول؟ومامصیره؟
 بماذا سمى اهللا امرأتھ؟ولماذا؟

 ھل تدخل الجنة؟لماذا؟
ة من الیؤمن باهللا؟ھل یدخل الجن  

 أتعلم
 كتابة ماتوصل إلیھ التالمیذ على السبورة وقراءتھ

یكتب األستاذ اآلیة األولى على السبورة ویؤطر كلماتھا:التحفیظ  
 تبت یدا أبي لھب وتب

یقرأ المعلم اآلیة ثم یطلب من التالمیذ التداول على قراءتھا،ویعمد في كل مرة إلى محو 
.كلمة  

 في األخیر یطلب من المتمكنین قراءة اآلیة ویحرص على حسن اآلداء وجودة الحفظ
 نفس العمل مع اآلیة الثانیة

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

بتالوة ماتحفظھ من .... متعنا یا
 سورة المسد

بالمتأخرین إلى  مطالبة المتعلمین بربط اآلیتین وقراءتھما ،یبدأ بالمتمكنین حتى الیدفع
.ارتكاب األخطاء  

 یتلو المعلم السورة كاملة ویطلب من التالمیذ تكرار قراءة اآلیتین خارج الصف

التدریـــب 
 واالستثمـــــــــــــــار

 تخصص الحصة الثانیة لتحفیظ مابقي من سورة المسد

 

 



 

الحیاة المدرسیة                                                                      :المقطع التعلمي  

یقرأ المحفوظةویحفظھا:مؤشرات الكفاءة)                                                                            5/11ح (محفوظات :النشـــــــــــــــاط  

یم التي تتضمنھا تج كتابة كلمات وجمل                                                                            یفھم معناھا اإلجمالي ویدرك القین:الكفاءة الختامیة  

ویتحكم فیھ                                                         الشفویةیوظف قدراتھ :القیم والكفاءات العرضیة  

 

تقویـــــــــــــــمال  المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح 

 یجیب عن األسئلة
؟أین تتعلم القراءة والكتابة  

 
 ھل اشتقت إلى مدرستك أثناء العطلة؟

مرحلة 
 األنطالق

 یكتشف المحفوظة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ینصت إلى قراءة األستاذ ،یدرك 
ویجیب عن األسئلةالمعنى اإلجمالي   

 
 
 
 
 

 یحفظ المقطع األول من المحفوظة

 مرحلة التقدیم وشرح المعنى األجمالي
یكشف األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمیل وواضح إلضفاء الجانب الجمالي 

.علیھا  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعنىقراءة المحفوظة من طرف األستاذ قراءة واضحة تتخللھا اإلیماءات لتقریب   
.تقدیم المعنى اإلجمالي للقطعة تتخللھا أسئلة لقیاس الفھم  

 ماذا تدرس في مدرستك؟
 مع من تذھب كل صباح؟

 متى تكتب؟
 ماالفائدة من الدراسة؟

.مرحلة التجزئة والتحفیظ  
 یجزئ األستاذ القطعة إلى ثالثة أجزاء حبذا لو تكون حسب األفكار الجزئیة

آخر من السبورة ویتم تحفیظھیكتب الجزء األول على جانب   

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

سلیمااء یؤدي المقطع األول آد  آداء المقطع األول من المحفوظة 

التدریـــب 
واالستثم

ـــــــار
 

 

للتقدیم والتحفیظ)5(تحصص الحصة األولى:مالحظة    

لإلستظھار والمسرحة)11(تخصص الحصة الثانیة             

  ُتقدم باقي األجزاء على مدار اسابیع المقطع بنفس الطریقة          

 

 

 



 

الحیاة المدرسیة                                                                      :المقطع التعلمي  

یسترجع معلومات سابقة ویوظفھا:مؤشرات الكفاءة                       )                                                     10ح(إدماج:النشـــــــــــــــاط  

ینجز األنشطة فردیا على أوراق  )                    اللغة،التربیة األسالمیة،التربیة المدنیة(یدمج مكتسباتھ في حل وضعیات متعلقة بـ:الكفاءة الختامیة  

یوظف قدراتھ ویتحكم فیھا                                                        :القیم والكفاءات العرضیة  

 

 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 

 یحاور األستاذ التالمیذ حول مضامین الدروس السابقة لقیاس مدى التذكر لدیھم
.اللغوياستعمال الرصید   

......الظواھرالنحویة والصرفیة  

مرحلة 
 األنطالق

یكتشف األنشطة وینصت إلى 
.شرح المعلم  

 
.ینجز النشاط األول  

 یراقب عملھ ویصحح إن أخطأ
 النشاط الثاني
 النشاط الثالث

 

.یوزع األستاذ أوراق الوضعیة اإلدماجیة على التالمیذ ویشرح لھم األنشطة مرحلیا   
 یطلب منھم إنجاز النشاط األول تلیھ المراقبة والتصحیح الجماعي على السبورة فالفردي 

:األنشطة  
.اللغة العربیة  
ثم اكمل على منوالھا تحت كل صورة.الحظ الجملة  

 
 
 
 
 
 

الكبش كبیر      
.التربیة اإلسالمیة  

.اختر الجواب الصحیح  
خال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم                                         

 
 أبو لھب ھو                          جد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

 
عم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم                                         

 
 التربیة المدنیة

 
)صح أو خطأ(أجیب بـ   

لي الحق في تمزیق ثیابي   
 

 لي الحق في التعلم
 

 لي الحق في األكل

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

مراقبة آداء المتعلم،یثي على 
بتالوة آیات سورة المسد......متعنا یا المجتھدین لخلق جو من التنافس  

التدریـــب 
واالستثمـــ

ـــــار
 

 

الشخصي فإن قصرت فال لومالوضعیة اإلدماجیة من اجتھادي   

 ورقة اإلدماج في األسفل

  



 

:األنشطة  

.اللغة العربیة  

ثم اكمل على منوالھا تحت كل صورة.الحظ الجملة  

 

 

 

 

 

 

..........................                                          .....................     الكبش كبیر                                                               

.التربیة اإلسالمیة  

.اختر الجواب الصحیح  

                                        خال الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

 

 أبو لھب ھو                          جد الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

 

                                        عم الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

 

 التربیة المدنیة

 

)صح أو خطأ(أجیب بـ   

........    لي الحق في تمزیق ثیابي   

 

.........            لي الحق في التعلم  

 

.........            لي الحق في األكل  

 

 

 

  

 

 



تعریف مظاھر التنفس كدخول وخروج الھواء:مركبة الكفاءةاستعد للعودة إلى المدرسة                                                           :المقطع التعلمي  

اعتماد القواعد الصحیة للتنفس                                                                               جسم اإلنسان والصحة             :المیدان  

یتعرف على المظاھر الخارجیة للتنفس،ویمیز بین الشھیق :مؤشرات الكفاءةمظاھر التنفس                                                                           :الدرس  

والزفیر،یحدد القواعد الصحیة للتنفس                            یحافظ على صحة جسمھ بتجنید معارفھ حول التغیرات الجسمیة:الكفاءة الختامیة  

لألتصال والتعبیر العلميبنظم مھامھ وأعمالھ المختلفة،یرسخ اللغة الوطنیة :القیم والكفاءات العرضیة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

یتصور أسبابا تدعو إلى فرار 
األشخاص من المنزل بمالحظتھ 

.المشھد وسماعھ نص السیاق  
 یجیب عن السؤال

بینما كنت ذاھبا إلى المدرسة رأیت دخانا یتصاعد من منزل وأشحاصا یفرون :السیــــاق
.منھ  

 
المشھد:السنـــد  

 
لماذا یفر األشخاص من المنزل؟:التعلیمـــة  

 
 

 مرحلة األنطالق

.یالحظ الصورة ویجیب عن السؤال  
یالحظ التغیرات التي طرأت على 

.الولد  
.یجیب عن األسئلة  

عن  یالحظ حركات الصدر ویجیب
.األسئلة  

 یتوصل إلى األثر الكتابي

.المالحظة والبحثمرحلة  -  
.ومالحظة الصورة 15یطلب األستاذ من التالمیذ فتح الكتاب ص   

.یمارس األطفال الریاضة في الغابة  
 لماذا اختاروا ھذا المكان؟

ماھي األخطار التي یتعرضون لھا؟.شاھدوا األطفال في الصورة الثانیة  
.والقیاس مرحلة التجریب-  
نتجنب .(یطلب األستاذ من تلمیذ الخروج إلى الساحة والجري حولھا عدة مرات 01-

)اإلرھاق  
.بعد عودتھ یضعھ على مرأى من زمالئھ ویسأل  

یتنفس..........ماذا یفعل زمیلكم؟  
یدخل الھواء إلى جسمھ ویخرج منھ............كیف یفعل ذلك؟  

الشھیق............الجسم؟كیف نسمي دخول الھواء إلى   
.الزفیر.............وخروج الھواء منھ؟  

.من كل تلمیذین مقابلة بعضھما وینظر كل واحد إلى صدر زمیلھ یطلب 02-  
.أدخلوا الھواء إلى أجسامكم  

یكبر،ینتفخ،یرتفع........ماذا یحدث للصدر؟  
.أخرجوا الھواء من أجسامكم  

......یصغر،ینخفض.......ماذا یحدث للصدر؟  
 یكتب المعلم اإلجابات مناقشة والتصدیق على أحسنھا

.للتوصل إلى  
 عندما یدخل الھواء جسمي یرتفع صدري وعندما یخرج الھواء من جسمي ینخفض صدري

 
 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

15إنجازالنشاط ص تقویم األعمال  

التدریـــب 
 واالستثمـــــــــــــــار

 

 تخصص الحصة الثانیة إلنجازاألنشطة على الدفتر

 

 

 

 



.یالحظ الصور ویجیب عن األسئلة  
 

 یعرف بأن لھ الحق في التعلم

.14مالحظة الصورة الموجودة في الكتاب ص -  
.1الحظ الصورة   

 ماذا ترى في الصورة؟
 

 ماذا یتعلم األطفال في المدرسة؟
 

 في أي سن یلتحقون بھا؟
 

 ھل تحترم معلمك؟لماذا؟
 
 

.2الصورة   
 مابھ ھذا الولد؟

 
 لماذا لم یلتحق  بالمدرسة؟

 
 ھل لھ الحق في التعلم؟

 

 مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

.المتعلمین جمع صور تدل على التعلمیطلب من  تقویم األعمال  
.إنجاز التمارین  

التدریـــب 
 واالستثمـــــــــــــــار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣شد جعطؿحذس ُٔح ٣غٔغٓشًرس جٌُلحءز  جُك٤حز جُٔذسع٤سجُٔوطغ جُطؼ٢ِٔ 

 ٣طلحػَ ٓغ جُ٘ض جُٔ٘طٞم  كْٜ جُٔ٘طٞم ٝجُطؼر٤ش جُشل١ٞج٤ُٔذجٕ 

 (قغٖ جالعطٔحع،كْٜ جُٔؼ٠٘ جُؼحّ ُِٔ٘طٞم)ج٩طـحءٓإششجش جٌُلحءز  ٓٞػذ جالعطشجقسجُ٘ض جُٔ٘طٞم 

 (٣ؿ٤د ػٖ أعثِس ضغطٜذف جُٔؼ٤٤ٖ٘ جُظحٛش١ ٝجُؼ٢٘ٔ)جُلْٜ   د90جُٔذز 

 ٣لْٜ خطحذحش ٓ٘طٞهس ٣ـِد ػ٤ِٜح جُ٘ٔؾ جُطٞؾ٢ٜ٤ ٣ٝطؿحٝخ ٓؼٜحجٌُلحءز جُخطح٤ٓس  1جُكظس 

 ٣ؼطض ذِـطٚ جُؼشذ٤س،٢ٔ٘٣ ه٤ٔٚ جُخِو٤س ٝجُذ٤٘٣س ٝجُٔذ٤ٗسجُو٤ْ   

   

 المراحل الىضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقىيم

ٓحرج ضطؼِْ ك٢ جُٔذسعس؟ 

َٛ ضكَ ٝجؾرحضي ك٢ 

جُٔ٘ضٍ؟ 

َٝٛ ضكؼش جُذسٝط 

 أ٣ؼح؟

ٗض جُٞػؼ٤س جُٔشٌِس جالٗطاله٤س ج٧ّ :جُغ٤حم

ٓشٜذ :جُغ٘ذ

ٓكحٝسز جُطال٤ٓز قٍٞ ٗض جُٔشٌِس ج٧ّ العطخشجؼ جُٜٔٔحش :جُطؼ٤ِٔس

ٝجُطش٤ًض ػ٠ِ جُٜٔٔس جُػح٤ٗس 

رًش صٓالءى ذحُٞجؾرحش جُط٢ ضكون ٌُْ جُ٘ؿحـ ك٢ :02جُٜٔٔس

جُٔذسعس 

مرحلة 

 االنطالق

٣غطٔغ ئ٠ُ جُ٘ض ٣ٝرذ١ 

جٛطٔحٓح 

٣٘طؽ ؾٔال ذغ٤طس ضطشؾْ 

 جُٔؼ٠٘ جُؼحّ ُِ٘ض

ٖٓ ؽشف جُٔؼِْ ٝأغ٘حء  (ٓٞػذ جالعطشجقس)هشجء جُ٘ض جُٔ٘طٞم 

رُي ٣ؿد جُطٞجطَ جُرظش١ ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ ٓطؼ٤ِٔٚ ٓغ جالعطؼحٗس ذح٧دجء 

. جُكظ قش٢ً ٝجُوشجتٖ جُِـ٣ٞس ٝجُـ٤ش ُـ٣ٞس

: كْٜ جُٔ٘طٞم

ػْ ٣طكذظ جُ٘ض؟ٓح ٛٞ ػ٘ٞجٗٚ؟ 

 ٝٓشحٛذز جُظٞسز 15كطف جٌُطحخ ص

ٓحرج ضشحٛذ ك٢ جُظٞسز؟ 

أ٣ٖ ْٛ جُطال٤ٓز؟ٓحرج ٣لؼِٕٞ؟ 

ضؿضتس جُ٘ض جُٔ٘طٞم هشجءز ٝج٩ؾحذس ػٖ ج٧عثِس؟ 

ج٧عثِس ٓشكوس ذحُ٘ض جُٔ٘طٞم،٣ٌٖٔ ُِٔؼِْ 

 (....قزف،ئػحكس،ضـ٤٤ش جُظ٤ـس)ضؼذ٣ِٜح

َٛ ضش٢ٓ هشٞس جُلٞجًٚ ك٢ جُغحقس؟ :ؽشـ جُغإجٍ

 ج٩ؾحذس ػٖ ج٧ُٞجـ ئٕ أٌٖٓ

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

فهم 

 المنطىق

ذ٘حء أكٌحس ؾذ٣ذز ضذػْ ٓح 

 ٝسد ك٢ جُ٘ض جُٔ٘طٞم

 ضل٣ٞؽ جُطال٤ٓز ٝٓطحُرس ًَ كٞؼ ذحُطؼر٤ش ػٖ جُظٞسز:أضأَٓ ٝأضكذظ

 

 

 
ٓح ٛزج؟ج٩شحسز :ٓحرج ضشٟ ك٢ جُظٞسز؟ جُظٞسز جُػح٤ٗس: 1جُظٞسز

ئ٠ُ جُؼِْ جُٞؽ٢٘ 

 ٣شكغ جُؼِْ جُٞؽ٢٘،ٝئ٠ُ ٓط٠ٓحرج ٣لؼَ جُطال٤ٓز ك٢ عحقس جُٔذسعس؟ 

أ٣ٖ ٣زٛد جُطال٤ٓز؟ 

ضذ٣ٖٝ أقغٖ ج٩ؾحذحش ٝهشجءضٜح ضغؿ٤َ أقغٖ جُطؼحذ٤ش ٝهشجءضٜح 

ؽشـ أعثِس قٍٞ جُظٞسض٤ٖ ٓؼح ٝضغؿ٤َ جُِٔخض ٝهشجءضٚ 

التدريب 

 واالستثمار

التعبير 

 الشفىي

  



 ٣طٞجطَ ٓغ جُـ٤ش،٣لْٜ قذ٣ػٚ ٓشًرس جٌُلحءز  جُك٤حز جُٔذسع٤سجُطؼ٢ِٔ  جُٔوطغ

٣ٞظق جُشٝجذؾ ٝجُظ٤ؾ جُٔ٘حعرس،٣غطؼَٔ ج٧ُلحظ جُذجُس ػ٠ِ ج٧ُٞجٕ ٓإششجش جٌُلحءز ضؼر٤ش شل١ٞ جُ٘شحؽ 

 ٣وذّ ضٞؾ٤ٜحش جٗطالهح ٖٓ ع٘ذجش ٓط٘ٞػس ك٢ ٝػؼ٤حش ضٞجط٤ِس دجُسجٌُلحءز جُخطح٤ٓس  45جُٔذز 

٣ركع ػٖ جُٔؼِٞٓس ٣ٝٞظلٜح ك٢ جُطؼر٤ش جُشل٣،١ٞغحْٛ ك٢ جُؼَٔ جُؿٔحػ٢ جُو٤ْ  2جُكظس 

 ٣ٝغحْٛ ك٢ جُك٤حز جُػوحك٤س ُِٔذسعس

 

 المراحل الىضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقىيم

ٓحُٕٞ جُٔثضس جُز١ 

ضِرغٚ؟ضِرغ٤٘ٚ؟ 

 .جرًش أُٞجٗح ضؼشكٜح

 (ٓٞػذ جالعطشجقس)جُؼٞدز ئ٠ُ جُ٘ض جُٔ٘طٞم

 (ج٧ُٞجٕ)ؽشـ أعثِس جُط٢ ضؼ٢٘ جًطشحف جُظ٤ؾ
مرحلة 

 االنطالق

٣ؿ٤د ػٖ ج٧عثِس،٣ٌطشق 

 جُظ٤ؾ ٣ٝٞظلٜح

  16ًطحخ جُط٤ِٔز ص(جعطؼَٔ جُظ٤ؾ)٣وشأ جُٔؼِْ جُلوشز

ٓحرج هحٍ جُٔؼِْ؟ 

 جُٔطؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ جُغرٞسز ٝهشجءضٜح،ض٣ِٖٞ جُظ٤ـس ئؾحذسضغؿ٤َ 

 (٣ح)،(ج٥ٕ) جُٔغطٜذكس

ضٞظ٤لٜح ك٢ ٝػؼ٤حش ٓخطِلس ػٖ ؽش٣ن ؽشـ أعثِس أٝ ضٞظ٤لٜح 

ٓرحششز 

ؽِد ٌْٓ٘ جُٔؼِْ ئخشجؼ ًطد جُوشجءز ك٢ ٛزج جُٞهص،ٓحرج هحٍ؟ 

ضغؿ٤َ ئؾحذحش جُٔطؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ جُغرٞسز ٝض٣ِٖٞ جُظ٤ـس 

 (ج٥ٕ)جُٔغطٜذكس

ضٞظ٤لٜح ك٢ ٝػؼ٤حش ٓخطِلس ػٖ ؽش٣ن ؽشـ أعثِس أٝ ضٞظ٤لٜح 

 ٓرحششز

 ٗحدضي أٓي ُطشطش١ ُٜح،ٓحرج هحُص ُي؟

 جُٔطؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ جُغرٞسز ٝهشجءضٜح،ض٣ِٖٞ جُظ٤ـس ئؾحذسضغؿ٤َ 

 (٣ح)جُٔغطٜذكس

ضٞظ٤لٜح ك٢ ٝػؼ٤حش ٓخطِلس ػٖ ؽش٣ن ؽشـ أعثِس أٝ ضٞظ٤لٜح 

. ٓرحششز

 رًش جُٔؼِْ أُٞجٕ ٝسٝد جُغحقس،ٖٓ ٣ؼ٤ذ رًشٛح؟

ضغؿ٤َ ئؾحذحش جُٔطؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ جُغرٞسز ٝهشجءضٜح،ض٣ِٖٞ جُظ٤ؾ 

 (ج٧قٔش،ج٧طلش،جُر٘لغؿ٢)جُٔغطٜذكس

ٓح٢ٛ ج٧ُٞجٕ جُط٢ ....ٛٞ جُِٕٞ جُز١ ُٞٗطٜح ذٚ؟ سعٔص صٛشز،ٓح

 ُٞٗطٜح ذٜح؟

ضٞظ٤لٜح ك٢ ٝػؼ٤حش ٓخطِلس ػٖ ؽش٣ن ؽشـ أعثِس أٝ ضٞظ٤لٜح 

 .ٓرحششز

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

٣طذسخ ػ٠ِ جعطؼٔحٍ 

جُظ٤ؾ ك٢ ٝػؼ٤حش 

ٓشحذٜس ٣ٝغطػٔشٛح ك٢ 

 ٝػؼ٤حش ؾذ٣ذز

٣طشـ جُٔؼِْ أعثِس ضغطذػ٢ ج٩ؾحذس ذحعطؼٔحٍ جُظ٤ؾ جٌُٔطشلس 

ٖٓ ًطحخ  8 ص 1جُؼٞدز ئ٠ُ دكطش ج٧ٗشطس ٝئٗؿحص جُطٔش٣ٖ 

 ج٧ٗشطس

التدريب 

 واالستثمار

  



 ٣طٞجطَ ٓغ جُـ٤ش ، ٣لْٜ قذ٣ػٚٓشًرس جٌُلحءز  جُك٤حز جُٔذسع٤سجُطؼ٢ِٔ  جُٔوطغ

 كْٜ ضغِغَ ج٧قذجظ ك٢ جُ٘ض جُٔ٘طٞم ٣ٝر٢٘ ػ٤ِٜحٓإششجش جٌُلحءز ئٗطحؼ شل١ٞ جُ٘شحؽ 

 ٣٘ظْ أكٌحسٙ ٣ٝؼرش ػٜ٘ح ضؼر٤شج ع٤ِٔح د 45جُٔذز 

 ٣وذّ ضٞؾ٤ٜحش جٗطالهح ٖٓ ع٘ذجش ٓط٘ٞػس ك٢ ٝػؼ٤حش ضٞجط٤ِس دجُسجٌُلحءز جُخطح٤ٓس  3جُكظس 

٣ركع ػٖ جُٔؼِٞٓس ٣ٝٞظلٜح ك٢ جُطؼر٤ش جُشل٣،١ٞغحْٛ ك٢ جُؼَٔ جُؿٔحػ٢ جُو٤ْ   

 ٣ٝغحْٛ ك٢ جُك٤حز جُػوحك٤س ُِٔذسعس،٣٘رز جُؼ٘ق ٝجُؼ٘ظش٣س ذٌَ أشٌحُٜح

 

 المراحل الىضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقىيم

 .٣ؿ٤د ػٖ جُغإجٍ
. ُؼرص ٓغ صٓالتي ُؼرس جُـ٤ٔؼس ٝهص جالعطشجقس

 .ػٖ ٓشجقَ جُِؼرس.......قذغ٘ح ٣ح 
مرحلة 

 االنطالق

٣ؼرش ػٖ جُظٞس ٓغطؼٔال 

 .جُظ٤ؾ جُغحذوس

ًحٕ  ٓح)ٓالقظس جُظٞس ًِٜح هظذ جُطوحؽ جُٔؿحٍ جُؼحّ ٨ُقذجظ

 (٣غ٠ٔ عحذوح ذحُطؼر٤ش جُطِوحت٢

 
 . 16ٛٞ جُٔٞػٞع جُز١ ضؼرش ػ٘ٚ ٛزٙ جُظٞس؟ًطحخ جُط٤ِٔز ص ٓح

ضش٤ًض جٗطرحٙ جُطال٤ٓز ػ٠ِ جُظٞسز ج٠ُٝ٧ ٝجُطؼر٤ش ػٜ٘ح 

ضغؿ٤َ أؾَٔ جُطؼحذ٤ش ػ٠ِ جُغرٞسز ٩غحسز ؾٞ جُط٘حكظ 

جُطؼر٤ش ػٖ جُظٞسز جُػح٤ٗس ٝضغؿ٤َ أكؼَ جُطؼحذ٤ش  

 (ئدٓحؼ ؾضت٢)ٓطحُرس جُطال٤ٓز ذغشد ج٧قذجظ ك٢ جُظٞسض٤ٖ

جُطؼر٤ش ػٖ جُظٞسز جُػحُػس ٝضغؿ٤َ ج٧قغٖ 

 (ئدٓحؼ ٢ًِ)ٓطحُرس جُطال٤ٓز ذغشد ج٧قذجظ ك٢ جُظٞس جُػالظ

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

٣٘طؽ ٗظح شل٣ٞح أط٤ال 

 ٣شضد ك٤ٚ أكٌحسٙ

جعطؼٖ ذأقذجظ جُظٞس جُغحذوس ٝضكذظ ػٔح ضلؼِٚ ٓغ صٓالتي ك٢ 

 ئ٠ُ إٔ ٣ذم جُؿشط ٓؼِ٘ح ٝهص جُذخٍٞ جالعطشجقسٓذسعط٘ح أغ٘حء 

. ئ٠ُ جُوغْ

َٛ ضطشحؾش ٓغ صٓالتي ٝهص جالعطشجقس؟ :٣ٌٖٔ ُِٔؼِْ ؽشـ جُغإجٍ

 ُٔحرج؟

التدريب 

 واالستثمار

  



 ٣لْٜ ٓح ٣وشأ ٣ٝؼ٤ذ ذ٘حء جُٔؼِٞٓحش جُٞجسدز ك٢ جُ٘ضٓشًرس جٌُلحءز  جُك٤حز جُٔذسع٤سجُطؼ٢ِٔ  جُٔوطغ

 ٣غطؼَٔ ئعطشجض٤ؿ٤س جُوشجءز ٣ٝو٤ْ ٓؼٕٔٞ جُ٘ض جٌُٔطٞخ كْٜ جٌُٔطٞخ ج٤ُٔذجٕ 

هشجءز ئؾٔح٤ُس جُ٘شحؽ 

  (ك٢ عحقس جُٔذسعس)

٣إد١ أدجء ٓ٘ـٔح ٓ٘حعرح ُِٔوحّ،٣ٝكطشّ ػالٓحش جُٞهق ٓإششجش جٌُلحءز 

 ٣ؿ٤د ػٖ ج٧عثِس ٣ٝكذد كٌشز جُ٘ض

 ٣وشأ ٗظٞطح ذغ٤طس هشجءز ع٤ِٔس ٣ٝلٜٜٔح ٣ـِد ػ٤ِٜح جُ٘ٔؾ جُطٞؾ٢ٜ٤جٌُلحءز جُخطح٤ٓس د 45جُٔذز 

 ٣طكٌْ ك٢ ج٤ُ٥حش ج٤ُٝ٧س ُِوشجءز ٣ٝ٘ؼرؾ ٓغ جُضٖٓ جُٔخظض ُِ٘شحؽجُو٤ْ  4جُكظس 

 

 المراحل الىضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقىيم

 َٛ ضؼط٢ ُض٤ِٓي ٜٓ٘ح؟

ٝػؼص ُي أٓي هطؼس خرض ٝقرس ؾرٖ دجخَ جُٔكلظس،ٝؽِرص ٓ٘ي :جُغ٤حم

جُزٛحخ ئ٠ُ جُٔذسعس 

٣شجٙ جُٔؼِْ ٓ٘حعرح   ٓح:جُغ٘ذ

 :جُطؼ٤ِٔس

 ٓط٠ ضط٘حٍٝ هطؼس جُخرض؟

مرحلة 

 االنطالق

٣ٌطشق جُشخظ٤حش ٣ٝؼرش 

ػٜ٘ح 

٣ؼرش ػٖ جُظٞس 

٣وشأ جُ٘ض هشجءز ٓؼرشز 

٣ؿ٤د ػٖ ج٧عثِس 

٣ٞظق جٌُِٔحش جُؿذ٣ذز ك٢ 

ؾَٔ 

 ٣غطخشؼ جُو٤ْ ٣ٝطك٠ِ ذٜح

  ٝٓالقظس جُظٞسز جُٔظحقرس ُِ٘ض17كطف جٌُطحخ ص 

  
ٓحرج ضشٟ ك٢ جُظٞسز؟ 

،عْ جُِؼرس (ج٩شحسز ج٤ُٜح)أ٣ٖ ْٛ جُطال٤ٓز؟القع جُر٘ص

جُط٢ ضِؼرٜح؟َٛ ضِؼرٕٞ أُؼحذح ػ٤٘لس ك٢ جُغحقس؟ 

ضغؿ٤َ ضٞهؼحش جُطال٤ٓز ػٖ ٓٞػٞع جُ٘ض 

هشجءز جُ٘ض هشجءز ٗٔٞرؾ٤س ٖٓ ؽشف جُٔؼِْ ٓغطؼٔال 

ج٣٩كحء ُطوش٣د جُٔؼ٠٘ 

ضشى كغكس ُِطال٤ٓز ُِوشجءز جُظحٓطس 

٣رذأ ذحُٔط٤ٌٖ٘ٔ قط٠ )ٓطحُرس جُطال٤ٓز ذحُطذجٍٝ ػ٠ِ جُوشجءز

٣ذكغ جُٔطأخش٣ٖ ئ٠ُ جسضٌحخ ج٧خطحء  ال

ضز٤َُ جُظؼٞذحش أغ٘حء جُوشجءز ٝششـ جُٔلشدجش جُؿذ٣ذز  

ٝضٞظ٤لٜح ك٢ ؾَٔ قغد جُؿذٍٝ 

 جٌُِٔس ٓؼ٘حٛح ضٞظ٤لٜح ك٢ ؾِٔس

   

. ٓ٘حهشس جُطال٤ٓز ػٖ ككٟٞ جُ٘ض ٝجُٔؼ٠٘ جُظحٛش١ ُٚ ذح٧عثِس جُٔ٘حعرس

ج٧عثِس ٓشجكوس ُِ٘ض 

ؽشـ أعثِس أخشٟ 

ٓط٠ ضٞهلص جُكشًس ٝجُ٘شحؽ؟ 

٤ًق ٝهق جُطال٤ٓز؟ٝػ٠ِ ٓحرج ػضّ جُطال٤ٓز؟ 

. ئػحدز هشجءز جُ٘ض ٝجُٞهٞف ػ٘ذ جُو٤ْ جُٞجسدز ك٤ٚ هظذ جُطك٢ِ ذٜح

 (..........،جُؼضّ ػ٠ِ جُؿذ ك٢ جُذسجعسجالٗؼرحؽ٧ُؼحخ جُٜحدتس،)

مرحلة بناء 

 التعلمات

٣ؿ٤د ػٖ ج٧عثِس 

٣وذّ أكٌحسج أخشٟ جعط٘حدج ئ٠ُ 

 ضظٞسجضٚ

ؽشـ أعثِس أخشٟ هظذ ج٩ُٔحّ ذحُٔٞػٞع 

 8ص 2ئٗؿحص جُطٔحس٣ٖ ك٢ دكطش ج٧ٗشطس،جُطٔش٣ٖ سهْ
التدريب 

 واالستثمار

  



 ٣غطؼَٔ جُٔؼِٞٓحش جُٞجسدز ك٢ جُ٘ض جٌُٔطٞخٓشًرس جٌُلحءز  جُك٤حز جُٔذسع٤سجُطؼ٢ِٔ  جُٔوطغ

 ٣كذد جُوشجتٖ جُِـ٣ٞس ج٤ُٔٔضز ُِ٘ضٓإششجش جٌُلحءز كْٜ جٌُٔطٞخ ج٤ُٔذجٕ 

 ٤ٔ٣ض ذ٤ٖ جُكشٝف جُٔطشحذٜس هشجءز ًٝطحذس جُ٘شحؽ 

 ٣وشأ ٗظٞطح ذغ٤طس هشجءز ع٤ِٔس ٣ٝلٜٜٔح ٣ـِد ػ٤ِٜح جُ٘ٔؾ جُطٞؾ٢ٜ٤جٌُلحءز جُخطح٤ٓس د 90جُٔذز 

 ٣ؼطض ذِـطٚ ٣ٝٞظق هذسجضٚ جُطؼر٤ش٣س جُشلح٤ٛس ٝجٌُطحذ٤سجُو٤ْ  6جُكظس 

 

 المراحل الىضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقىيم

٣طزًش أْٛ أقذجظ 

 جُ٘ض،ٝجُٔؼ٠٘ جُؼحّ ُٚ

٣ٌٖٔ ُِٔؼِْ ).ضِخ٤ض جُ٘ض جُٔوشٝء ذأعثِس ٓٞؾٜس ُطكذ٣ذ ج٧كٌحس ج٧عحع٤س

 (ئػحدز جُ٘ض جُٔ٘طٞم

ٓحرج هحٍ جُٔؼِْ ُِطال٤ٓز؟ 

 ذٔحرج أٝطحْٛ؟

مرحلة 

 االنطالق

٣وشأ جُ٘ض 

٣٘طن ذحُكشك٤ٖ ٗطوح ع٤ِٔح 

 ٤ٔٓضج ذ٤ٜ٘ٔح

. أسجؾغ ٝأ٤ٓض

٣ؼط٢٘ جُ٘شحؽ ذٔؼحُؿس ظحٛشز ُـ٣ٞس ٢ٛٝ جُكشٝف جُٔطوحسذس ك٢ 

 (ؽ،ش)جُٔخشؼ

ج٩دسجى ٝػشع جُ٘ٔٞرؼ 

 18ًطحخ جُط٤ِٔز ص .هشجءز جُلوشز ٖٓ ؽشف جُٔؼِْ ٝذؼغ ٓطؼ٤ِٔٚ

. ُس جُظ٤ل٤سؽ جُغشٛزج ٣غِْ ػ٠ِ سكحهٚ،ٝرجى ٣وض قٌح٣ح

ًطحذس جُؿِٔس ػ٠ِ جُغرٞسز هشجءضٜح ٝضأؽ٤ش ًِٔحضٜح 

 

 ٝرجى ٣وض شقٌح٣ح ُسؽجُغ جُظ٤ل٤س

جعطخشجؼ جٌُِٔط٤ٖ جُٔشطِٔط٤ٖ ػ٠ِ جُكشك٤ٖ جُٔوظٞد٣ٖ ٝضك٤ِِٜٔح ئ٠ُ ٓوحؽغ 

طٞض٤س 

 ِـت  ًح ٣ح شِت 

 جٍ ؽع ٍَل  ز

 .ضكذ٣ذ جُكشك٤ٖ ٝهشجءضٜٔح 

 جُٔٞؾٜس جالعطؿحذس

طْتشٌر )هشجءز ًِٔس صْت (ِٓت ِٓت ، صْت ِٓت ٓغ ضٌشجس جُظٞش 

طَلشٌر )هشجءز ًِٔس ٓغ ضٌشجس جُظٞش ؽَل،ؽَل ٣شدد جُٔطؼِٕٔٞ جُظٞش جُز١ (َٓل

،ٓغ ؾ٤ٔغ جُكشًحش ٝجُٔذٝد ،قرزج ُٞ خطؾ جُٔؼِْ (ش أٝ ؽ)٣٘طن ذٚ جُٔؼِْ 

. ؾذٍٝ جُكشٝف

غْ جُ٘طن ذٌِٔس ًإٔ ٣وٍٞ ضح،ضح،جِتخطحس 

ؽح،ؽح،ئكطحسٌر .ٗلظ جُؼَٔ ٓغ قشف جُطحء

ٓطش،ٓطش :هشجءز جٌُِٔط٤ٖ ٓؼح

ج٩ض٤حٕ ذٌِٔحش ؾذ٣ذز ضك١ٞ جُكشك٤ٖ 

 جُٔغطوِس جالعطؿحذس

ٓطحُرس جُطال٤ٓز ذح٩ض٤حٕ ذٌِٔحش ضك١ٞ جُكشك٤ٖ 

جُططر٤ن 

جُؼٞدز ئ٠ُ جُ٘ض ٝجعطخشجؼ ًِٔحش ضك١ٞ جُكشك٤ٖ ٝجُط٤٤ٔض ذ٤ٜ٘ٔح 

أًطد ؾ٤ذج 

 ؽش٣وس جُٔ٘حهشس ٣غطخشؼ ٝذاضرحع٣ٌطد جُٔؼِْ ًِٔحش ضطؼٖٔ جُكشك٤ٖ 

جُكشك٤ٖ 

هشجءز جُكشك٤ٖ 

ًطحذس جُكشك٤ٖ ػ٠ِ ج٧ُٞجـ ٝضش٤ٌِٜٔح ذحُؼؿ٤٘س ئٕ أٌٖٓ 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 9 ص5ضٔش٣ٖ  هشجءز جُكشٝف ٝجٌُِٔحش ًٝطحذطٜح ك٢ دكطش ج٧ٗشطس ٣وشأ ٣ٝ٘غخ
التدريب 

 واالستثمار
  



 ٣غطؼَٔ جُٔؼِٞٓحش جُٞجسدز ك٢ جُ٘ض جٌُٔطٞخٓشًرس جٌُلحءز  جُك٤حز جُٔذسع٤سجُطؼ٢ِٔ  جُٔوطغ

 ٣وشأ جُ٘ض ٣ٝوق ػ٘ذ جُلحطِس،ٓإششجش جٌُلحءز كْٜ جٌُٔطٞخ ج٤ُٔذجٕ 

 ٣٘طؽ ؾٔال ذغ٤طس ٓٞظلح ػٔحتش جُخطحخ ٓغ جُٔحػ٢ ٝجُٔؼحسع  هشجءز ًٝطحذس جُ٘شحؽ 

 ٣وشأ ٗظٞطح ذغ٤طس هشجءز ع٤ِٔس ٣ٝلٜٜٔح ٣ـِد ػ٤ِٜح جُ٘ٔؾ جُطٞؾ٢ٜ٤جٌُلحءز جُخطح٤ٓس د 90جُٔذز 

 ٣ٝغحْٛ ك٢ جُؼَٔ جُؿٔحػ٢ ٣طك٠ِ ذشٝـ جُطؼحٕٝ ٝجُطؼحٖٓ ٣ؼطض ذِـطٚ،جُو٤ْ  8جُكظس 

  

 المراحل الىضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقىيم

 ٣ؿ٤د ػٖ ج٧عثِس
أ٣ٖ ضٞؾٚ جُطال٤ٓز ػ٘ذٓح دم جُؿشط؟ 

 ٝػ٠ِ ٓحرج ػضٓٞج؟
مرحلة 

 االنطالق

٣٘طن جُٔطؼِْ ذكشك٢ 

. جُغ٤ٖ ٝجُضج١ ٗطوح ع٤ِٔح

٣وشأ جُلوشز جُػح٤ٗس هشجءز 

ع٤ِٔس ًٝزج كوشز أقغٖ 

هشجءض٢ 

٣ؿ٤د ػٖ ج٧عثِس 

٣ٞظق ػٔحتش جُٔخحؽد 

ٓغ جُٔحػ٢ ٝجُٔؼحسع 

 ك٢ ؾَٔ ذغ٤طس

جُٔشقِس ج٠ُٝ٧ 

. جُٔؼِْ ئ٠ُ جُ٘ض جٌُٔطٞخ ٣ٝوشأٙ هشجءز ٓغطشعِس ٣ؼٞد

٣ؼ٤ذ هشجءز جُلوشز ج٠ُٝ٧ هشجءز ؾٞٛش٣س ٣ٝطِد ٖٓ جُطال٤ٓز هشجءضٜح 

. هشجءز ع٤ِٔس

٣ػٖٔ هشجءز جُٔطلٞه٤ٖ ٣ٝظكف أخطحء جُٔطؼػش٣ٖ 

 (أقغٖ هشجءض٢) 18هشجءز جُلوشز جُٔٞؾٞدز ك٢ ًطحخ جُط٤ِٔز ص

 (أسًد) جعطؼٔحٍ جُظٞجٛش جُ٘ك٣ٞس ٝجُظشك٤س:جُٔشقِس جُػح٤ٗس

 16ص

أٗصِت ضؿِغ٤ٖ ػ٠ِ ٤ٔ٣ٖ عؼحد :هحُص جُٔؼِٔس:٣ٌطد جُٔؼِْ جُؼرحسز

. ٝأٗصَل ضؿِظ ٝسجء ٠ِ٤ُ

. ٣وشأٛح هشجءز ؾٞٛش٣س-

. ٍٝ ػ٠ِ هشجءضٜحجٓطحُرس جُطال٤ٓز ذحُطذ

ٓحرج هحُص جُٔؼِٔس ٠ِ٤ُِ؟ :٣طشـ جُغإجٍ

. ًطحذس جُؿِٔس ػ٠ِ جُغرٞسز

. جخط٤حس ض٤ِٔزز.خحؽد ص٤ِٓطي ذ٘لظ جُؿِٔس

. ٝٓحرج هحُص ُٔظطل٠

. جخط٤حس ض٤ِٔز.خحؽد ص٤ِٓي ذ٘لظ جُؼرحسز

. ٣ٜٔظ جُٔؼِْ ك٢ أرٕ ض٤ِٔز ذإٔ ٣ظؼذ ئ٠ُ جُغرٞسز ٣ٝشعْ صٛشز

أٗص ضشعْ ........٣طِد ٖٓ ض٤ِٔز إٔ ٣خحؽرٚ ٣ٝخرشٙ ػٔح ٣لؼِٚ

. صٛشز

أٗصِت ضٔغك٤ٖ ............جعطرذجٍ جُط٤ِٔز ذط٤ِٔزز ٝضـ٤٤ش جُٜٔٔس

. جُغرٞسز

ُِٞطٍٞ ئ٠ُ (ض٤ِٔز٣ٖ،ض٤ِٔزض٤ٖ،ضال٤ٓز ،ض٤ِٔزجش)ٗلظ جُؼَٔ ٓغ 

. أٗطٔح،أٗطْ،أٗطٖ:جعطؼٔحٍ جُؼٔحتش

. ضـ٤٤ش صٖٓ جُلؼَ ٖٓ جُٔؼحسع ئ٠ُ جُٔحػ٢ ذ٘لظ جُطش٣وس

ًإٔ ٣طِد ٖٓ ض٤ِٔز ًإٔ ٣طِد ٖٓ ض٤ِٔز جُوشجءز ك٢ جٌُطحخ ٝذؼذ 

أٗص هشأش ك٢ :ٓذز ٣طِد ٖٓ ض٤ِٔز آخش ٓخحؽرطٚ ذحُؿِٔس جُٔ٘حعرس

. جٌُطحخ غْ ضـ٤٤ش جُؼٔحتش

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

٣ٞظق جُطشج٤ًد 

 ٝجُظٞجٛش جُٔغطٜذكس
 8 ص 3جُطٔحس٣ٖ ك٢ دكطش ج٧ٗشطس ضٔش٣ٖ  ئٗؿحص

التدريب 

 واالستثمار
  



 ٣طؼشف ػ٠ِ ٓخطِق أشٌحٍ جُكشٝف ٝجُؼٞجذؾ ٌُِطحذس ذحُؼشذ٤س ٓشًرس جٌُلحءز  جُك٤حز جُٔذسع٤سجُطؼ٢ِٔ  جُٔوطغ

 ٣ٝطكٌْ ك٢ ٓغط٣ٞحش جُِـس جٌُطحذ٤س ئٓالء جُ٘شحؽ 

 ٣كطشّ هٞجػذ سعْ جُكشٝف ٝجٌُِٔحش ٝض٘حعوٜحٓإششجش جٌُلحءز د 45+د45جُٔذز 

 (جُٔطس ٝجُ٘وطس ًرذج٣س)  ٣غطؼَٔ ػالٓحش جُٞهق ٣ٝ٘طؽ ًطحذس ًِٔحش ٝؾَٔجٌُلحءز جُخطح٤ٓس  7/9جُكظس 

 ٣ٞظق هذسجضٚ جٌُطحذ٤س ٣ٝطكٌْ ك٤ٜحجُو٤ْ   

٣ٌطد قشك٢ جُغ٤ٖ ٝجُضج١ ك٢ ٝػؼ٤حش ٓخطِلس    

 

 المراحل الىضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقىيم

ض٤٤ٔض جُكشك٤ٖ ػٖ 

 ؿ٤شٛٔح عٔحػح ًٝطحذس

٣ٌطد جُٔؼِْ ًِٔحش ضك١ٞ جُكشك٤ٖ جٌُٔطشل٤ٖ ػ٠ِ جُغرٞسز 

هشجءز جٌُِٔحش غْ ٓطحُرس جُطال٤ٓز ذوشجءضٜح 

 ك٢ جٌُِٔحش جُط٢ ضشِٔٚ،ٗلظ جُؼَٔ ٓغ قشف جُطحء  ُٕٞ قشف جُطحء

مرحلة 

 االنطالق

٣ػرص جُكشف ػٖ ؽش٣ن 

جُزجًشز جُرظش٣س ذشؤ٣طٚ 

. ٝجُزجًشز جُؼؼ٤ِس ذٌطحذطٚ

 .٣ٌطد جُظٞش جُ٘حهض

. ضػر٤ص جُكشك٤ٖ

ًَ ًِٔط٤ٖ ػ٠ِ  (ضلحـ،عٌص)،(ؽؼحّ،ذطَ)٣ٌطد جُٔؼِْ جٌُِٔحش- 01

جًطرٚ ػ٠ِ .(ؽؼحّ،ذطَ)ٛ٘حى قشف ضٌشس ك٢ جٌُِٔط٤ٖ :قذز ٣ٝوٍٞ

. ُٞقطي

. (ضلحـ،عٌص)ٗلظ جُؼَٔ ٓغ جٌُِٔط٤ٖ 

. ٝػؼ٤حش أخشٟ ٓشحذٜس

جالعطؼحٗس ) (ذظٞش ٗحهض)٣ؼشع جُٔؼِْ ًِٔحش ػ٠ِ جُغرٞسز -02

 أٝ(ذظٞس

 .٣شجٙ جُٔؼِْ ٓ٘حعرح ٓح

 

 

 

 

 

 

 

زٌر .....  .....ٓغـ  ئرة...  ...فاحـ...  سَل
 

،ؽح،زٌر )أًَٔ ًَ ًِٔس ذحُظٞش جُٔ٘حعد  (ضٞ،ؽَل،شُت

ًِٔس /ضطْ جُٔ٘حهشس ؾٔحػ٤ح ػ٠ِ جُغرٞسز ًِٔس

أًَٔ ًطحذس جٌُِٔس ذحُكشف .......٣طْ جُؼَٔ جُلشد١ ػ٠ِ ج٧ُٞجـ

جُٔ٘حعد 

 ٓشجهرس كطظك٤ف

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

٣ػرص جُكشك٤ٖ ٣ٝطؼشف 

ػ٠ِ ذذج٣س ٜٝٗح٣س ًطحذس 

. جُكشف دجخَ جٌُِٔس

٣كشص ػ٠ِ ج٧ذؼحد 

 ٝجُٔغحكس ٌَُ قشف

( ـ7)٢ِٔ٣ جُٔؼِْ ًِٔحش ضشَٔ جُكشك٤ٖ ًٝطحذطٜح ػ٠ِ ًشجعحش جُوغْ

. 9 ص6ئٗؿحص ضٔش٣ٖ ج٩ٓالء ك٢ دكطش ج٧ٗشطس ضٔش٣ٖ 

 .٣ٌٖٔ ُِٔؼِْ جعطـالٍ دكطش ج٧ٗشطس ك٢ جُكظس جُطحعؼس

  

التدريب 

 واالستثمار

  



جعطؼذ ُِؼٞدز ئ٠ُ جُطؼ٢ِٔ  جُٔوطغ

 جُٔذسعس

 ٣كذد جُٜٔٔس ٣ٝغطخشؼ ٓؼِٞٓحش ٖٓ ع٘ذ ٓؼط٠ٓشًرس جٌُلحءز 

 ٣ؼذ ع٤شٝسز شخظ٤س العطخشجؼ ٓؼِٞٓحش ٝجعطؼٔحُٜح ض٘ظ٤ْ ٓؼط٤حش ج٤ُٔذجٕ 

 ٤ٔ٣ض ذ٤ٖ جُٔؼط٤حش ٝجُٔطِٞخ،٣خطحس أدٝجش جُكَ جُٔ٘حعرسٓإششجش جٌُلحءز جُؿذٍٝ رٝ جُٔذخ٤ِٖ جُ٘شحؽ 

 ..٣كَ ٓشٌالش ذحعطؼٔحٍ ٓؼِٞٓحش ٓ٘ظٔس ك٢ هٞجتْ أٝ ؾذجٍٝجٌُلحءز جُخطح٤ٓس   د45جُٔذز 

٣القع ٣ٌٝطشق،٣طكون ٖٓ طكس جُ٘طحتؽ ٣ٝظحدم ػ٤ِٜح،٣غطؼَٔ جُطش٤ٓض جُو٤ْ  جُكظس 

 جُؼح٢ُٔ

 

 المراحل الىضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقىيم

 .٣ٌطشق ُٕٞ جُطحُٝس

جٗطوِص ئ٠ُ ٓذسعس أخشٟ،ػ٘ذٓح دخِص :جُغ٤حم

 جُوغْ

طق جُػح٢ٗ جٍؽِد ٓ٘ي جُٔؼِْ جُؿِٞط ك٢ 

جُطحُٝس جُشجذؼس 

ضظ٤ْٔ هحػس جُذسط :جُغ٘ذ

 جرًش ُٕٞ جُطحُٝس جُط٢ ضؿِظ ػ٤ِٜح:جُطؼ٤ِٔس

مرحلة 

 االنطالق

٣القع جُؿذجٍٝ ٣ٝغ٢ٔ 

. ج٧ش٤حء

. ٣ؼ٤ٖ جُخحٗس ذٞػغ جُشٓض

ػَٔ ؾٔحػ٢ .ٝجالًطشحفٓشقِس جُركع - 

 ٣18شعْ ج٧عطحر ؾذٝال ٓشحذٜح ُِٔٞؾٞد ك٢ ًطحخ جُط٤ِٔز ص

غْ ٣طِد .٣ٞػف ُْٜ ج٧عطش ٝج٧ػٔذز ٣ٝششـ ُْٜ ؽش٣وس جُؼَٔ

ْٜٓ٘ ئٗؿحص جُؼَٔ 

جُظٞسز /٣ٔشس جُط٤ِٔز أطرؼٚ ػ٠ِ عطش ج٩شحسز:ج٩ؾشجءجش-

ٝأطرؼٚ جُػح٢ٗ ػ٠ِ ػٔٞد ج٤ُّٞ 

+ ٝػ٘ذ جُطوحؽغ ٣ؼغ ئشحسز

٣ُتؼشع جُؼَٔ ٣ٝ٘طرٚ جُطال٤ٓز ئ٠ُ ؽش٣وس جُؼَٔ :جُؼشع ٝجُٔ٘حهشس-

 18أًطشق ص :٣طْ جُؼَٔ جُلشد١ ػ٠ِ جٌُطد:جُؼَٔ جُلشد١

. أًَٔ َٓء ؾذٍٝ ج٧قٞجٍ جُؿ٣ٞس ك٢ أعرٞع

: ٓشقِس ج٩ٗؿحص

 .٣طْ ئٗؿحص ج٧ٗشطس ػ٠ِ جٌُطحخ جُٔٞقذ

 
جُطظك٤ف ٣ٌٕٞ ذوِْ ِٕٓٞ )ضطْ ٓشجهرس أػٔحٍ جُطال٤ٓز ٓشق٤ِح 

 (أخؼش

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

 ٣وشأ جالعط٘طحؼ ٣ٝؼَٔ ذٚ
: ٣كحٝس ج٧عطحر ضال٤ٓزٙ ذأعثِس ٛحدكس ُِٞطٍٞ ئ٠ُ

 ُطؼ٤٤ٖ خحٗس ك٢ جُؿذٍٝ أالقع ضوحؽغ جُغطش ٝجُؼٔٞد
التدريب 

 واالستثمار

. ضخظض جُكظس جُػح٤ٗس ُِطٔشٕ ػ٠ِ دكطش ج٧ٗشطس
  

1 2 3  

  

 



 ك٢ ش٢ء٣غطؼَٔ جُٔظطِكحش ٝجُطؼحذ٤ش جُٔ٘حعرس ُطكذ٣ذ ٓٞهغ ٓشًرس جٌُلحءز  جُٔذسعس ئ٠ُ ُِؼٞدز جعطؼذجُطؼ٢ِٔ  جُٔوطغ

 جُلؼحء أٝ ػ٠ِ ٓخطؾ

 ٣كذد ٓٞهغ ش٤ة ذحُ٘غرس ئ٤ُٚ أٝ ئ٠ُ ش٤ة آخشٓإششجش جٌُلحءز جُلؼحء ٝجُٜ٘ذعس ج٤ُٔذجٕ 

 ٣غطؼَٔ جُطؼحذ٤ش جُذجُس ػ٠ِ جٌُٔحٕ ضؼ٤٤ٖ ٓٞجهغ ك٢ جُلؼحء جُذسط 

 ٣كَ ٓشٌالش ذطكذ٣ذ ٓٞهغ ش٤ة ػ٠ِ ٓخطؾجٌُلحءز جُخطح٤ٓس   د45جُٔذز 

٣القع ٣ٌٝطشق،٣طكون ٖٓ طكس جُ٘طحتؽ ٣ٝظحدم ػ٤ِٜح،٣غطؼَٔ جُو٤ْ  جُكظس 

 جُٔظطِكحش ٝ جُطش٤ٓض جُؼح٢ُٔ

 

 المراحل الىضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقىيم

 ٣كذد جُٔٞهغ ٣ٝؿ٤د

. جُٔؼِْ ٝجُطال٤ٓز دجخَ جُوغْ:٣وٍٞ ج٧عطحر:جُغ٤حم

قؿشز جُذسط :جُغ٘ذ

  ػ٠ِ ٤ٔ٣ٖ ٖٓ ٣ؿِظ كالٕ؟:جُطؼ٤ِٔس

 أ٣ٖ ضؿِظ؟.ٝأٗص

مرحلة 

 االنطالق

٣ؼ٤ٖ ضٔٞهغ أش٤حء 

٣ٝغطؼَٔ جُٔظطِكحش 

. جُٔ٘حعرس

٣ِٕٞ ٣ٝؿ٤د ػٖ 

 .جُغإجٍ

. ػَٔ دجخَ جُوغْ ؾٔحػ٤ح.ٓشقِس جُركع ٝج٧ًطشحف- 

٣طشـ ج٧عطحر أعثِس قٍٞ ضٔٞهغ ج٧ش٤حء جُٔٞؾٞدز دجخَ جُوغْ ٓطحُرح -

جُطال٤ٓز ج٩ؾحذس  

ػ٠ِ (...............أٓحّ،ٝسجء،٤ٔ٣ٖ،٣غحس،ضكص،كٞم)ذحعطؼٔحٍ جُطؼحذ٤ش

ج٧ُٞجـ 

. ٣طْ جُؼَٔ جُلشد١ ػ٠ِ جٌُطحخ ٓشق٤ِح:جُؼَٔ جُلشد١

 
: ٓشقِس ج٩ٗؿحص

 .٣طْ ئٗؿحص ج٧ٗشطس ػ٠ِ جٌُطحخ جُٔٞقذ

 
 (جُطظك٤ف ٣ٌٕٞ ذوِْ ِٕٓٞ أخؼش)ضْ ٓشجهرس أػٔحٍ جُطال٤ٓز ٓشق٤ِح 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

٣ش٤ش ج٧عطحر ئ٠ُ ش٤ة 

ك٢ جُغحقس 

أ٣ٖ ضٞؾذ :٣ٝغأٍ

 ؟....جُٔطؼْ/جُشؿشز

: ٣كحٝس ج٧عطحر ضال٤ٓزٙ ذأعثِس ٛحدكس ُِٞطٍٞ ئ٠ُ

 .19ٗض ضؼِٔص ًطحخ جُط٤ِٔز ص
التدريب 

 واالستثمار

  



 (٣ٌطد،٣وحسٕ،٣شضد)٣طؼشف ػ٠ِ أػذجد أطـش ٖٓ أُقٓشًرس جٌُلحءز  جعطؼذ ُِؼٞدز ئ٠ُ جُٔذسعسجُطؼ٢ِٔ  جُٔوطغ

 ٣ؿش١ ػ٤ِٜح ػ٤ِٔحش جُؿٔغ،جُطشـ،جُؼشخ ج٧ػذجد ٝجُكغحخ ج٤ُٔذجٕ 

 ٣ؼ٤ٖ ج٧ػذجد ٓشحكٜس ًٝطحذسٓإششجش جٌُلحءز  29 ئ٠ُ 0 ٖٓ ج٧ػذجد ٓوحسٗسجُذسط 

٣وحسٕ ٝ ٣شضد أػذجدج أطـش ٣ٝكَ ٓشٌالش ذطؿ٤٘ذ ٓؼحسكٚ جُٔطؼِوس ذح٧ػذجد جٌُلحءز جُخطح٤ٓس   د45جُٔذز 

 <،>:٣غطؼَٔ جُشٓض٣ٖٝ 30ٖٓ 

٣غطؼَٔ جُطش٤ٓض  ٣ٝالقع ٣ٌٝطشق،٣طكون ٖٓ طكس جُ٘طحتؽ ٣ٝظحدم ػ٤ِٜحجُو٤ْ  جُكظس 

  جُؼح٢ُٔ

 

 المراحل الىضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقىيم

 ٣زًش القن ػذد ٓؼِّٞ

 هش٣ظس،ٝذذأٗح ٗؼ٤ق جُوش٣ظحش ٝجقذز 29ُذ٣٘ح ػِرس ذٜح :جُغ٤حم

. ذؼذ ج٧خشٟ

 هش٣ظس 29ػِرس ذٜح :جُغ٘ذ

ُ٘زًش جُوش٣ظحش جُٔٞؾٞدز دجخَ جُؼِرس ك٢ ًَ ٓشز :جُطؼ٤ِٔس

٣طِد ٖٓ ض٤ِٔز رًش ػذد جُوش٣ظحش هرَ جالٗطالم ك٢ 

 جُض٣حدز،٣ؼ٤ق ٝجقذز ٖٝٓٔ ٤ِ٣ٚ رًش جُؼذد ٌٝٛزج

مرحلة 

 االنطالق

. ٣ؼذ ٓح٣ٞؾذ دجخَ جُؼِرط٤ٖ

٣شضد ٣ٝؼغ جُشٓض 

جُٔ٘حعد 

 ٣٘ؿضج٧ٗشطس

ػَٔ ذح٧كٞجؼ .ٓشقِس جُركع ٝج٧ًطشحف- 

٣ٞصع جُٔؼِْ ػِرط٤ٖ ػ٠ِ ًَ كٞؼ ذٌَ ػِرس أش٤حء ػذدٛح أطـش -

 ٖٓ30 .

ػغ جُؼِرس جُط٢ أش٤حؤٛح أًرش ػ٠ِ ج٤ٔ٤ُٖ .ػذ ػذد أش٤حء ًَ ػِرس-

. ٝج٧خشٟ ػ٠ِ ج٤ُغحس

. ك٢ جُؼِرس ج٠٘ٔ٤ُ ػذد أًرش ٖٓ جُؼِرس ج٤ُغشٟ:٣وٍٞ جُٔؼِْ-

ػغ جُشٓض جُٔ٘حعد -

٣ٝشضد جُؼِرط٤ٖ .٣ؼذ ػذد ج٧ش٤حء:ج٩ؾشجءجش -

. ٣ؼشع ًَ كٞؼ ػِٔٚ ٣ٝششـ ؽش٣وس ػِٔٚ:جُؼشع ٝجُٔ٘حهشس

٣طْ جُطظذ٣ن ػ٠ِ جُ٘طحتؽ ؾٔحػ٤ح ٣ٝؼغ جُٔؼِْ :جُطظذ٣ن ػ٠ِ جُ٘طحتؽ

  .سعٞٓحش ُٜح ػ٠ِ جُغرٞسز

. 1جُلٞؼ

 21أًطشق ػ٠ِ جٌُطحخ ص :ٓطحُرس جُطال٤ٓز ذاٗؿحص ٗشحؽ

: ٓشقِس ج٩ٗؿحص

 .٣طْ ئٗؿحص ج٧ٗشطس ػ٠ِ جٌُطحخ جُٔٞقذ

 21ج٧ٗشطس ٖٓ ًطحخ جُط٤ِٔز ص  ٣طْ ئٗؿحص

 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

 15....13جًطد جُؼذد١ 

ٝػغ جُشٓض 

 <،>جُٔ٘حعد،

 ضؼِٔص:ػٖ ؽش٣ن أعثِس ٣طْ جُطٞطَ ئ٠ُ ٗض
التدريب 

 واالستثمار
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 جُطؼشف ػ٠ِ عًِٞحش ضطؼِن ذكد جُطؼِْ ٝجقطشجّ جُٔؼِْٓشًرس جٌُلحءز  جُك٤حز جُٔذسع٤سجُطؼ٢ِٔ  جُٔوطغ

  ٓظحٛش جُغِٞى جُكغٖئذشجصٓإششجش جٌُلحءز  ضٜز٣د جُغِٞىج٤ُٔذجٕ 

 سذطٜح ذح٣٥حش جُوشآ٤ٗس ٝجُكذ٣ع جُ٘ر١ٞ جُشش٣ق  كؼَ جُؼِْجُذسط 

  ٣غِي جُٔطؼِْ ك٢ ق٤حضٚ ج٤ٓٞ٤ُس عًِٞحش ضذٍ ػ٠ِ ج٧خالم جُك٤ٔذز،جٌُلحءز جُخطح٤ٓس  ضشذ٤س ئعال٤ٓس جُ٘شحؽ
 جالؽالعٝجُٔؼحٓالش جُكغ٘س،ٝقد    د45جُٔذز 

 ذح٩عالّ ٝجالٗطٔحء جُكؼحس١ جُٞؽ٢٘،ٗرز جُؼ٘ق ٝجُطؼحَٓ جالػطضجصجُو٤ْ  جُكظس 

 ذٞػ٢ ٝٓغإ٤ُٝس،جالقطشجّ

 

 المراحل الىضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقىيم

ذطالٝز عٞسز .......ٓطؼ٘ح ٣ح

 جُلحضكس

. جُؼِْ ٗٞس ٝجُؿَٜ ظالّ:٣ٌطد جُٔؼِْ جُؼرحسز:جُغ٤حم

. جُؼرحسز:جُغ٘ذ

 ُٔحرج ضطؼِْ ك٢ جُٔذسعس :جُطؼ٤ِٔس 

مرحلة 

 االنطالق

٣القع ٣غطٔغ ٣ٝؿ٤د ػٖ 

ج٧عثِس 

 

٣ٌطد جُٔؼِْ ج٣٥س ذخؾ ٝجػف ػ٠ِ جُغرٞسز ٣ٝوشأٛح :أهشأ ٝأالقع

. ػذز ٓشجش

. ٣وذّ ٓؼ٠٘ ٓرغؾ ٣٦ُس ٣ٝكحٝس جُطال٤ٓز قٍٞ جُٔؼ٠٘

ٖٓ جُز١ ٣كرٚ هللا ٣ٝشكغ دسؾطٚ؟ُٔحرج؟

 
.  ٝالقظس جُظٞس19ٓطحُرس جُطال٤ٓز ذلطف جٌُطحخ ص 

أ٣ٖ ٣ٞؾذ جُط٤ِٔزجٕ؟ٓحرج ٣لؼالٕ؟ :1جُظٞسز 

ك٤ْ ٗغطؼِٔٚ؟  ؟جُش٢ءعْ ٛزج  ٓح 2جُظٞسز 

 ٓحرج ٣لؼَ ٛزج جُشؾَ؟أ٣ٖ ٣ٞؾذ؟ 3جُظٞسز 

. ٣طشـ جُٔؼِْ ج٧عثِس جُطح٤ُس

َٛ ٣ٌٔ٘ي جُوشجءز ئرج ُْ ضطؼِْ جُكشٝف؟ 

َٝٛ ضغطط٤غ جُكغحخ ئرج ُْ ضطؼِْ ج٧ػذجد؟ 

 ٢ٛ كحتذز جُطؼِْ ك٢ جُٔذسعس؟ ئرٕ ٓح

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

 ٓشجهرس ج٩ٗؿحص ٝضو٣ٞٔٚ

َٛ ضغؼ٠ ئ٠ُ ؽِد جُؼِْ؟ 

ُٔحرج؟ 

٣ٌطد جُٔؼِْ جُِٔخض ٝهشجءضٚ 

 10ئٗؿحص جُ٘شحؽ ػ٠ِ دكطش ج٧ٗشطس ص 

التدريب 

 واالستثمار

ضخظض جُكظس جُػح٤ٗس ُطكل٤ع ج٣٥س ذحُٔكٞ جُطذس٣ؿ٢ 
  



 ٣وشأ ٣لْٜ ٓحٓشًرس جٌُلحءز  جُك٤حز جُٔذسع٤سجُطؼ٢ِٔ  جُٔوطغ

 ٣ٝكلظٜح ٣وشأ جُٔكلٞظسٓإششجش جٌُلحءز  (5/11ـ )ٓكلٞظحش  جُ٘شحؽ

 ٣لْٜ ٓؼ٘حٛح ج٩ؾٔح٢ُ ٣ٝذسى جُو٤ْ جُط٢ ضطؼٜٔ٘ح  د45+د45جُٔذز 

 ٣٘طؽ ًطحذس ًِٔحش ٝؾَٔجٌُلحءز جُخطح٤ٓس  5/11جُكظس 

 ٣ٞظق هذسجضٚ جُشل٣ٞس ٣ٝطكٌْ ك٤ٚجُو٤ْ   

 

 المراحل الىضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقىيم

 ٣ؿ٤د ػٖ ج٧عثِس
أ٣ٖ ضطؼِْ جُوشجءز ٝجٌُطحذس؟ 

 َٛ جشطوص ئ٠ُ ٓذسعطي أغ٘حء جُؼطِس؟
مرحلة 

 االنطالق

٣ٌطشق جُٔكلٞظس 

٣٘ظص ئ٠ُ هشجءز ج٧عطحر 

،٣ذسى جُٔؼ٠٘ ج٩ؾٔح٢ُ 

 ٣ٝؿ٤د ػٖ ج٧عثِس

٣كلع جُٔوطغ ج٧ٍٝ ٖٓ 

 جُٔكلٞظس

 ج٩ؾٔح٢ُٓشقِس جُطوذ٣ْ ٝششـ جُٔؼ٠٘ 

٣ٌشق ج٧عطحر ػٖ ٗض جُٔوطٞػس ٌٓطٞذس ذشٌَ ؾ٤َٔ ٝٝجػف 

. ٩ػلحء جُؿحٗد جُؿٔح٢ُ ػ٤ِٜح

 
هشجءز جُٔكلٞظس ٖٓ ؽشف ج٧عطحر هشجءز ٝجػكس ضطخِِٜح ج٣٩ٔحءجش 

ُطوش٣د جُٔؼ٠٘ 

. ضوذ٣ْ جُٔؼ٠٘ ج٩ؾٔح٢ُ ُِوطؼس ضطخِِٜح أعثِس ُو٤حط جُلْٜ

ٓحرج ضذسط ك٢ ٓذسعطي؟ 

ٓغ ٖٓ ضزٛد ًَ طرحـ؟ 

ٓط٠ ضٌطد؟ 

جُلحتذز ٖٓ جُذسجعس؟  ٓح

. ٓشقِس جُطؿضتس ٝجُطكل٤ع

٣ؿضب ج٧عطحر جُوطؼس ئ٠ُ غالغس أؾضجء قرزج ُٞ ضٌٕٞ قغد ج٧كٌحس 

جُؿضت٤س 

 ٣ٌطد جُؿضء ج٧ٍٝ ػ٠ِ ؾحٗد آخش ٖٓ جُغرٞسز ٣ٝطْ ضكل٤ظٚ

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

٣إد١ جُٔوطغ ج٧ٍٝ آدجء 

 ع٤ِٔح
  جُٔوطغ ج٧ٍٝ ٖٓ جُٔكلٞظسأدجء

التدريب 

 واالستثمار

ُِطوذ٣ْ ٝجُطكل٤ع (5) جُكظس ج٠ُٝ٧ضخظض: ٓالقظس

 ٝجُٔغشقس ُالعطظٜحس(11) ضخظض جُكظس جُػح٤ٗس

 جُٔوطغ ذ٘لظ جُطش٣وس  أعحذ٤غ ضُتوذّ ذحه٢ ج٧ؾضجء ػ٠ِ ٓذجس 
  



 ٣غطشؾغ ٓؼِٞٓحش عحذوس ٣ٝٞظلٜحٓإششجش جٌُلحءز  جُك٤حز جُٔذسع٤سجُطؼ٢ِٔ  جُٔوطغ

 ٣٘ؿض ج٧ٗشطس كشد٣ح ػ٠ِ أٝسجم  (10ـ) ئدٓحؼ جُ٘شحؽ

 (،جُطشذ٤س جُٔذ٤ٗسج٩عال٤ٓسجُِـس،جُطشذ٤س )٣ذٓؽ ٌٓطغرحضٚ ك٢ قَ ٝػؼ٤حش ٓطؼِوس خجٌُلحءز جُخطح٤ٓس  جُذسط 
 ٣ٞظق هذسجضٚ ٣ٝطكٌْ ك٤ٜحجُو٤ْ  د45جُٔذز 

   10جُكظس 

 

 المراحل الىضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقىيم

 ٣غطشؾغ جُٔؼِٞٓحش

٣كحٝس ج٧عطحر جُطال٤ٓز قٍٞ ٓؼح٤ٖٓ جُذسٝط جُغحذوس ُو٤حط ٓذٟ 

جُطزًش ُذ٣ْٜ 

. جعطؼٔحٍ جُشط٤ذ جُِـ١ٞ

 ......جُ٘ك٣ٞس ٝجُظشك٤س جُظٞجٛش

مرحلة 

 االنطالق

٣ٌطشق ج٧ٗشطس ٣ٝ٘ظص 

. ئ٠ُ ششـ جُٔؼِْ

. ٣٘ؿض جُ٘شحؽ ج٧ٍٝ

٣شجهد ػِٔٚ ٣ٝظكف ئٕ 

أخطأ 

جُ٘شحؽ جُػح٢ٗ 

جُ٘شحؽ جُػحُع 

 

٣ٞصع ج٧عطحر أٝسجم جُٞػؼ٤س ج٩دٓحؾ٤س ػ٠ِ جُطال٤ٓز ٣ٝششـ ُْٜ 

. ج٧ٗشطس ٓشق٤ِح 

٣طِد ْٜٓ٘ ئٗؿحص جُ٘شحؽ ج٧ٍٝ ض٤ِٚ جُٔشجهرس ٝجُطظك٤ف جُؿٔحػ٢ 

ػ٠ِ جُغرٞسز كحُلشد١  

: ج٧ٗشطس

. جُِـس جُؼشذ٤س

. القع جُؿِٔس

ْٗتصَل ضشجؾغ دسٝعي أٗطٔح دسٝعٌٔح ....................أَل

ْٗتصِت  دسٝعٌٖ ....................أٗطٖ.................. أَل

. القع جُؿِٔس ٝأًَٔ

ْٗتصَل   ..............................أٗطٔح سعٔطٔح صٛشز أَل

............................... أٗطٖ.................... أٗطْ

جُطشذ٤س ج٩عال٤ٓس 

  أٓحّ جُؿِٔس جُظك٤كس ػغ جُؼالٓس 

. أسجؾغ دسٝع٢ ٝأقَ جُطٔحس٣ٖ

. أس٢ٓ جُٔكلظس ٝجُؼد ًػ٤شج

. أٗظص ئ٠ُ ششـ جُٔؼِْ

. أضلشؼ ػ٠ِ جُطِلحص ٝال أكطف ٓكلظط٢

. جُطشذ٤س جُٔذ٤ٗس

 (ٝجػف،٣طؿ٘د،ٗظحكس).ج٨ٓ جُلشجؽ ذحٌُِٔس جُٔ٘حعرس

جُطشط٤د ............ٝ.............جُط٤ِٔز جُٜٔزخ ٛٞ جُز١ ٣ٌطد ذخؾ

 .جُٞسهس...........٣ٝكحكع ػ٠ِ 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

ٓشجهرس آدجء جُٔطؼِْ،٣ػ٢ 

ػ٠ِ جُٔؿطٜذ٣ٖ ُخِن ؾٞ 

 ٖٓ جُط٘حكظ

 .......................................٣شكغ هللا جُز٣ٖ: ج٣٥سأًَٔ
التدريب 

 واالستثمار

ٝسهس ج٩دٓحؼ ك٢ ج٧علَ 
  



: ج٧ٗشطس

 

 .جُِـس جُؼشذ٤س

. القع جُؿِٔس

ْٗتصَل ضشجؾغ دسٝعي أٗطٔح دسٝعٌٔح ....................أَل

ْٗتصِت  دسٝعٌٖ ....................أٗطٖ.................. أَل

. القع جُؿِٔس ٝأًَٔ

ْٗتصَل  .............................. أٗطٔح سعٔطٔح صٛشز أَل

 ...............................أٗطٖ.................... أٗطْ

 جُطشذ٤س ج٩عال٤ٓس

  أٓحّ جُؿِٔس جُظك٤كس ػغ جُؼالٓس 

. أسجؾغ دسٝع٢ ٝأقَ جُطٔحس٣ٖ

 .أس٢ٓ جُٔكلظس ٝجُؼد ًػ٤شج
. أٗظص ئ٠ُ ششـ جُٔؼِْ

 .أضلشؼ ػ٠ِ جُطِلحص ٝال أكطف ٓكلظط٢

جُطشذ٤س جُٔذ٤ٗس 

 (ٝجػف،٣طؿ٘د،ٗظحكس).ج٨ٓ جُلشجؽ ذحٌُِٔس جُٔ٘حعرس

جُٞسهس ...........جُطشط٤د ٣ٝكحكع ػ٠ِ ............ٝ.............جُط٤ِٔز جُٜٔزخ ٛٞ جُز١ ٣ٌطد ذخؾ

 
  



 ٣طؼشف ػ٠ِ جُ٘ٔٞ ٖٓ خالٍ ٓظحٛشٙ جُخحسؾ٤سٓشًرس جٌُلحءز  جعطؼذ ُِؼٞدز ئ٠ُ جُٔذسعسجُطؼ٢ِٔ  جُٔوطغ

 ٣ؼرش ػٖ ٗٔٞٙ ٖٓ خالٍ ضـ٤٤شجش ٝضطٞس جُؿغْٓإششجش جٌُلحءز  ؾغْ ج٩ٗغحٕ ٝجُظكسج٤ُٔذجٕ 

 ٣كذد جُوٞجػذ جُظك٤س ُِ٘ٔٞ  أٗح أٗٔٞ ٝؾغ٢ٔ ٣ططٞسجُذسط 

 ٣كحكع ػ٠ِ طكس ؾغٔٚ ذطؿ٤٘ذ ٓؼحسكٚ قٍٞ جُطـ٤شجش جُؿغ٤ٔسجٌُلحءز جُخطح٤ٓس  جُٔذز 

 ٝجُطؼر٤ش ُالضظحٍذ٘ظْ ٜٓحٓٚ ٝأػٔحُٚ جُٔخطِلس،٣شعخ جُِـس جُٞؽ٤٘س جُو٤ْ  جُكظس 

 جُؼ٢ِٔ

 

 المراحل الىضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقىيم

. ٣شحٛذ جُظٞسز

 ٣ؿ٤د ػٖ جُغإجٍ

كطكص خضجٗس ٓالذغي ُٝرغص عشٝجٍ :جُغ٤حم

جُؼحّ جُٔحػ٢ 

جُٔشٜذ :جُغ٘ذ

 
 ُٔحرج طحس جُغشٝجٍ هظ٤شج ٝػ٤وح؟:جُطؼ٤ِٔس

مرحلة 

 االنطالق

٣القع جُظٞسز ٣ٝؿ٤د 

. ػٖ جُغإجٍ

٣القع جُطـ٤شجش جُط٢ 

. ؽشأش ػ٠ِ جُُٞذ

. ٣ؿ٤د ػٖ ج٧عثِس

 ٣طٞطَ ئ٠ُ ج٧غش جٌُطحذ٢

. ٓشقِس جُٔالقظس ٝجُركع- 

.  ٝٓالقظس جُظٞسز٣20طِد ج٧عطحر ٖٓ جُطال٤ٓز كطف جٌُطحخ ص 

. ٣شضذ١ أقٔذ ٓؼطلح جشطشجٙ جُغ٘س جُٔحػ٤س

ٓحرج ٣وٍٞ ٧ٓٚ؟ 

. القع جُظٞسز جُػح٤ٗس

َٛ ٣غطط٤غ ٛزج جُُٞذ ج٧ًَ ُٞقذٙ؟ 

ُٔحرج؟ 

ٖٓ ٣طؼٔٚ؟ 

ٓط٠ ٣غطط٤غ ج٧ًَ ذٔلشدٙ؟ 

. ٓشقِس جُطؿش٣د ٝجُو٤حط

. أقذ ضال٤ٓزٙ(.....ٓثضس،قزجء،ٓؼطق)٣كحٍٝ جُٔؼِْ ُرظ

. ٣كحٝس ضال٤ٓزٙ ك٢ عرد ػذّ ضٌٔ٘ٚ ٖٓ رُي

. ج٧غش جٌُطحذ٢

. ٣طشـ جُٔؼِْ ج٧عثِس جُطح٤ُس

َٛ ٣٘ٔٞ ؾغٔي؟َٛ ٣ضدجد ٝصٗي ٝؽُٞي؟ 

؟ ............َٛ ضِرظ غ٤حذي ُٞقذى؟ضأًَ ُٞقذى

 .ًطحذس جُِٔخض ٝهشجءضٚ

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

 جُ٘شحؽ  ئٗؿحص ضو٣ْٞ ج٧ػٔحٍ
التدريب 

 واالستثمار

ضخظض جُكظس جُػح٤ٗس ٩ٗؿحص ج٧ٗشطس ػ٠ِ جُذكطش 
  



 ٣ظ٘ق جُكوٞم ٝجُٞجؾرحش ػ٠ِ أعحط ع٘ذ ٓؼط٠ٓشًرس جٌُلحءز  جُك٤حز جُٔذسع٤سجُٔوطغ جُطؼ٢ِٔ 

٤ٔ٣ض ذ٤ٖ قوٚ ٝٝجؾرٚ ٓإششجش جٌُلحءز  جُك٤حز جُٔذ٤ٗسج٤ُٔذجٕ 

٣ؼشف ٝجؾرحضٚ ٣ٝطوٖ ػِٔٚ   أضوٖ ػ٢ِٔجُذسط 

 ٤ٔ٣ض ذ٤ٖ جُكن ٝجُٞجؾد ٣ٝإد١ ػِٔٚ ذاضوحٕجٌُلحءز جُخطح٤ٓس  د 45جُٔذز 

 ٣إد١ ٝجؾرحضٚ ٗكٞ ٗلغٚ ٝٗكٞ ج٥خش٤٘٣طظْ ػِٔٚ جُشخظ٢جُو٤ْ  جُكظس 

 

 المراحل الىضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقىيم

 .٣القع ٣ٝؿ٤د ػٖ جُغإجٍ

ذؼذ جٗطٜحتي ٖٓ ٓشجؾؼس دسٝعي ٝػؼص أدٝجضي دجخَ :جُغ٤حم

جُٔكلظس  

ٓكلظس ٓ٘ظٔس ٝٓشضرس :جُغ٘ذ

 ٓحرج ضوٍٞ ػٖ طحقد جُٔكلظس؟:جُطؼ٤ِٔس

مرحلة 

 االنطالق

. ٣غطٔغ ئ٠ُ هشجءز جُٔؼِْ

٣القع جُظٞس ٣ٝؿ٤د ػٖ 

 .ج٧عثِس

. أهشأ ٝأالقع

. ٣وشأ جُٔؼِْ جُ٘ض ػذز ٓشجش ٣ٝششقٚ

. ٣طشـ أعثِس قٍٞ جُٔؼ٠٘ جُؼحّ 

. 20ٓطحُرس جُطال٤ٓز ذٔالقظس جُظٞسز ٖٓ ًطحخ جُط٤ِٔز ص

٢ٛ جُرطحهس جُط٢ ضلؼِٜح ؟ُٝٔحرج؟  ٓح:٣طشـ جُغإجٍ

القع جُرطحهط٤ٖ غْ جخرش صٓالءى ػٖ جُش٢ء جُ٘حهض ك٢ جُرطحهس 

. جُػح٤ٗس

 َٛ ضؼَٔ ٓػِٔح ػِٔص ٠٘ٓ أٝ ٠ِ٤ُ؟ُٔحرج؟

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

٣طشـ جُٔؼِْ أعثِس ٛحدكس ُِٞطٍٞ ئ٠ُ جُِٔخض  ضو٣ْٞ ج٧ػٔحٍ
التدريب 

 واالستثمار
 



  یرد استجابة لما یسمع:مركبة الكفاءة الحیاة المدرسیة:المقطع التعلمي
  یتفاعل مع النص المنطوق  فھم المنطوق والتعبیر الشفوي:المیدان

  )حسن االستماع،فھم المعنى العام للمنطوق(اإلصغاء:مؤشرات الكفاءة  مع معلمتي:النص المنطوق
یجیب عن أسئلة تستھدف (الفھم ي ویتجاوب معھاعلیھا النمط التوجیھیفھم خطابات منطوقة یغلب :الكفاءة الختامیة

  )المعنیین الظاھري والضمني
  یعتز بلغتھ العربیة،ینمي قیمھ الخلقیة والدینیة والمدنیة:القیم
  1:الحصة  د 90:المدة

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقویم

قال الرسول صلى اهللا 
طلب :علیھ وسلم

اكمل .............العلم
 ....یا

  األنطالقیة األم نص الوضعیة المشكلة:السیاق
  مشھد:السند

محاورة التالمیذ حول نص المشكلة األم الستخراج المھمات :التعلیمة
  الثالثةوالتركیز على المھمة 

ھناك الكثیر من األحادیث النبویة الشریفة التي تبین فضل العلم :03المھمة
  .عن بعضھاوفوائده،ابحث 

مرحلة 
االنطالق

 

یستمع إلى النص 
  ویبدي اھتماما

بسیطة  یجیب بجمل
تترجم المعنى العام 

 للنص

من طرف المعلم وأثناء ذلك یجب  )مع معلمتي(قراء النص المنطوق 
التواصل البصري بینھ وبین متعلمیھ مع األستعانة باآلداء الحس حركي 

  .والقرائن اللغویة والغیر لغویة
  :المنطوقفھم 

  
  عم یتحدث النص؟ماھو عنوانھ؟

  ومشاھدة الصورة 21فتح الكتاب ص
  ماذا تشاھد في الصورة؟  

  ؟من دخلت القسمأین ھم التالمیذ؟
  تجزئة النص المنطوق قراءة واإلجابة عن األسئلة؟
حذف،إضافة،تغییر (األسئلة مرفقة بالنص المنطوق،یمكن للمعلم تعدیلھا

  ....)الصیغة
  اكتب عبارة التحیة على لوحتك:المعلمیقول 

 اإلجابة عن األلواح إن أمكن

فھم المنطوق
مرحلة بناء التعلمات 

 

بناءأفكار جدیدة تدعم 
ماورد في النص 

 المنطوق

تفویج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر  :أتأمل وأتحدث
  عن الصورة

  ماذا ترى في الصورة؟:1الصورة
ھل ھو مرتب :القسمانظروا إلى :الصورة الثانیة

  ومنظم؟
ماھي  انظر إلى سقف القسم،بماذا زینھ التالمیذ؟

  األشكال التي علقھا التالمیذ في سقف القسم؟
  .اذكر ألوانھا  المعلمة توصي التالمیذ،ماذا تقول؟

تسجیل أحسن   تدوین أحسن اإلجابات وقراءتھا
  التعابیر وقراءتھا

  الملخص وقراءتھطرح أسئلة حول الصورتین معا وتسجیل 

التعبیر الشفوي
التدریب واالستثمار 

 

    



  ،یفھم حدیثھیتواصل مع الغیر:مركبة الكفاءة  الحیاة المدرسیة:المقطع التعلمي
  االستفھامیستعمل یوظف الروابط والصیغ المناسبة،:مؤشرات الكفاءة  تعبیر شفوي:النشاط

  في وضعیات تواصلیة دالة یقدم توجیھات انطالقا من سندات متنوعة:الكفاءة الختامیة
  في الحیاة الثقافیة للمدرسةویساھم  یبحث عن المعلومة ویوظفھا في التعبیر الشفوي،یساھم في العمل الجماعي:القیم
  2:الحصة   د45:المدة

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقویم
زرت زمیلك 

المریض،تسألھ 
  :..............فتقول

  )مع معلمتي(النص المنطوقالعودة إلى 
 سألت المعلمة التالمیذ عن حالھم،ماذا قالت لھم؟

مرحلة 
االنطالق

 

یجیب عن 
األسئلة،یكتشف الصیغ 

 .ویوظفھا

ویقرأھا عدة  22كتاب التلمیذ ص)استعمل الصیغ(یكتب المعلم الفقرة
  :مرات ویقول

  سألت المعلمة التالمیذ عن مكان قضاءالعطلة،ماذا قالت؟
إجابة المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوین الصیغة تسجیل 

  ؟التركیز على عالمة االستفھام )أین(المستھدفة
ماذا تقول  :جلس بجانبك تلمیذ جدید،أنت التعرف مكان مسكنھ،تسألھ

  ؟لھ
تسجیل إجابات المتعلمین على السبورة وتلوین الصیغة 

  )أین(المستھدفة
ركب أبوك السیارة وأراد أن :المستھدفةسؤال آخر لتثبیت الصیغة 

  :.......یذھب تسألھ فتقول
 ؟.....أین:ھات جمال مستعمال

 سأل أمین معلمتھ عن عدد الكراریس التي سیشتریھا ،ماذا قال؟
تسجیل إجابة المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوین الصیغة 

 ؟التركیز على العالمة ) كم(المستھدفة
  الكراس،ماذا تقول؟سألت البائع عن ثمن 

تسجیل إجابة المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوین الصیغة 
  )كم(المستھدفة

  :...............لو سألتھ عن ثمن المسطرة،تقول
 وضعیات أخرى لتثبیت الصیغة المستھدفة

 ؟.....كم:ھات جمال موظفا

مرحلة بناء التعلمات
 

یتدرب على استعمال 
الصیغ في وضعیات 

ویستثمرھا في مشابھة 
 وضعیات جدیدة

  یطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفة
 من كتاب األنشطة11ص  1رین العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التم

التدریب 
واالستثمار

 

  
    



  یتواصل مع الغیر:مركبة الكفاءة  الحیاة المدرسیة:المقطع التعلمي
  یفھم حدیثھ  

  المنطوق ویبني علیھا فھم تسلسل األحداث في النص:مؤشرات الكفاءة  )إنتاج شفوي(شفويتعبیر :النشاط
  ینظم أفكاره ویعبر عنھا تعبیرا سلیمایقدم توجیھات انطالقا من سندات متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة:الكفاءة الختامیة

  .ي األعمال الجماعیةیساھم بفاعلیة ف یبحث عن المعلومة ویوظفھا في التعبیر الشفوي،:القیم
  3:الحصة   د45:المدة

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقویم

 .األسئلةیجیب عن 
  .أنت تحافظ على نظافة القسم

  ھل ترمي األوراق عند قدمیك؟أین تضعھا؟
 .اخبرني عن أعمال أخرى تقوم بھا للحفاظ على نظافة القسم

مرحلة 
االنطالق

 

 یعبر عن الصور
معتمدا على األسئلة 

 .التوجیھیة

 .مالحظة الصور كلھا قصد التقاط المجال العام لألحداث

 
  . 22ماھو الموضوع الذي تعبر عنھ ھذه الصور؟كتاب التلمیذ ص

  تركیز انتباه التالمیذ على الصورة األولى والتعبیر عنھا
  .یمكن للمعلم مساعدة التالمیذ بطرح األسئلة التالیة

  .....ماذا یفعلون؟  التالمیذ؟أین 
  تسجیل أجمل التعابیر على السبورة إلثارة جو التنافس

  .التعبیر عن الصورة الثانیة وتسجیل أفضل التعابیر 
انتھى التالمیذ من أعمالھم،ماذا یفعلون :یقول المعلم.االستعانة بأسئلة 

  اآلن؟اإلشارة إلى التلمیذ الواقف فوق الطاولة
  )إدماج جزئي(بسرد األحداث في الصورتینمطالبة التالمیذ 

  التعبیر عن الصورة الثالثة وتسجیل األحسن
كیف یبدو القسم اآلن؟ھل صار أجمل من :ذتھ بطرح أسئلةیعین المعلم تالم

  السابق؟
  )كليإدماج (مطالبة التالمیذ بسرد األحداث في الصور الثالث

 

مرحلة بناء التعلمات
 

ینتج نصا شفویا أصیال 
على تسلسل  معتمدا

األحداث في القصة 
یرتب فیھ المصورة و

 أفكاره

  .قمت أنت وزمالؤك بتزیین قسمكم
 احك لي مافعلتم

التدریب 
واالستثمار

 

    



  یفھم مایقرأ ویعید بناء المعلومات الواردة في النص:مركبة الكفاءة  الحیاة المدرسیة:المقطع التعلمي
  القراءة ویقیم مضمون النص المكتوبیستعمل استراتیجیة   فھم المكتوب:المیدان
  عالمات م منغما مناسبا للمقام،ویحتر أداءیؤدي :مؤشرات الكفاءة  4ح )في القسم(قراءة إجمالیة:النشاط

یجیب عن األسئلة ویحدد فكرة النص .الوقفنمط التوجیھيیقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ویفھمھا یغلب علیھا ال:الكفاءة الختامیة
  وینضبط مع الزمن المخصص للنشاط یتحكم في اآللیات األولیة للقراءة:القیم
  4:الحصة   د45:المدة

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقویم

ھل تقدم ألمك بطاقة 
  تھنئة؟

 في أي مناسبة؟

  :السیاق
  عملھا،ووضعتھا في المحفظةأتقنت أعددت بطاقة تھنئة و

   :السند
  )ة(العزیز) تي(إلى معلمي:علیھا المعلمبطاقة تھنئة یكتب 

 :ةالتعلیم
 لمن تقدم ھذه البطاقة؟لماذا؟

مرحلة 
االنطالق

 

یكتشف الشخصیات 
  ویعبر عنھا

  یعبر عن الصور
  یقرأ النص قراءة معبرة

  یجیب عن األسئلة
یوظف الكلمات الجدیدة 

  في جمل
یستخرج القیم ویتحلى 

 بھا

  المصاحبة للنصومالحظة الصورة  23فتح الكتاب ص 
  ؟مع من یقف التالمیذ

ماذا یوجد فوق مكتب المعلمة؟من 
  قدمھا لھا؟

  ھي تحیي من؟.شاھدوا لیلى
تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع 

  النص
قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف 

  المعلم مستعمال
  اإلیحاء لتقریب المعنى

  ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة
  یبدأ بالمتمكنین حتى(فقرة/،فقرةبالتداول على القراءةمطالبة التالمیذ 

  )یدفع المتأخرین إلى ارتكاب األخطاء ال
  تذلیل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجدیدة 

  حسب الجدول وتوظیفھا في جمل
 الكلمة معناھا توظیفھا في جملة

   
  

  .باألسئلة المناسبةمناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ 
  األسئلة مرافقة للنص

  طرح أسئلة أخرى
  ھل تكلم أمین دون أن یرفع یده؟

  قدم أمین ولیلى ھدیتین لمعلمتھما،ماذا قالت لھما؟
  .إعادة قراءة النص والوقوف عند القیم الواردة فیھ قصد التحلي بھا

 ).........نظافة الثیاب،عبارة التحیة،الحرص على تزیین القسم(
 

مرحلة بناء التعلمات
 

  یجیب عن األسئلة
یقدم أفكارا أخرى 

 استنادا إلى تصوراتھ

  طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 11ص2،التمرین رقم إنجاز التمارین في دفتر األنشطة

التدریب 
واالستثمار

 

  
   



المكتوب  النصیستعمل المعلومات الواردة في :مركبة الكفاءة  الحیاة المدرسیة:المقطع التعلمي
  فھم المكتوب:المیدان
  یحدد القرائن اللغویة الممیزة للنص:مؤشرات الكفاءة  6ح )في القسم(قراءة وكتابة:النشاط

    كتابة(یمیز بین الحروف المتشابھة یقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ویفھمھا یغلب علیھا النمط التوجیھي: الكفاءة الختامیة
  .والكتابیة الشفھیةیعتز بلغتھ ویوظف قدراتھ التعبیریة :لعرضیةالقیم والكفاءات ا

  6:الحصة   د90:المدة
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقویم

یتذكر أھم أحداث 
النص،والمعنى العام 

 لھ

یمكن للمعلم إعادة (.تلخیص النص المقروء بأسئلة موجھة لتحدید األفكار األساسیة
  )النص المنطوق

  وعدت المعلمة التالمیذ،ماذا قالت لھم؟
 

مرحلة 
االنطالق

 

  یقرأ النص
ینطق بالحرفین نطقا 

 سلیما ممیزا بینھما
 .نطقا وسماعا

  .أراجع وأمیز
  )ش،ج(یعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغویة وھي الحروف المتقاربة في المخرج

  اإلدراك وعرض النموذج
  24كتاب التلمیذ ص.متعلمیھالفقرة من طرف المعلم وبعض قراءة 

  .شكرا لك یالیلى سنتعاون جمیعا على تزیین قسمنا:قالت المعلمة
  كتابة الجملة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھا

 قالت المعلمة كراش لك یالیلى سنتعاون میعاج على تزیین قسمنا
  مقاطع صوتیةاستخراج الكلمتین المشتملتین على الحرفین المقصودین وتحلیلھما إلى 

 ْكُش ًرا
 َج ِمي ًعا

 . تحدید الحرفین وقراءتھما
  األستجابة الموجھة

  .ُمْجَتِھٌد.....،ُمْجُمْج،ُمْجمع تكرار الصوت )ُمْجَتِھٌد(قراءة كلمة
  ...........)ِاْجَتَمَع،ُمْجَتَمٌع،َسَیْجَتِھُد،(عرض كلمات أخرى

أو عندما یملیھا ) تھدشم(تالحظ أن التالمیذ عند النطق بالكلمة قد ینطقھا أحدھم ھكذا 
ردد المتعلمون الصوت الذي ینطق بھ ی  )تھدشم(المعلم قد یكتبھا أحدھم بالشكل 

  .،حبذا لو خطط المعلم جدول الحروف ،مع جمیع الحركات والمدود)جأو  ش(المعلم 
  ،َیْج ،َیْجَتِمُعَیْج ثم النطق بكلمة كأن یقول 

  .َیْجَتِھُد:نفس العمل مع كلمة
  قراءتھما من طرف التالمیذ)َشْمَعٌة،ُجُمَعٌة(یكتب المعلم الكلمتین

  األستجابة المستقلة
  مطالبة التالمیذ باإلتیان بكلمات تحوي الحرفین

  التطبیق
  العودة إلى النص واستخراج كلمات تحوي الحرفین والتمییز بینھما

  أكتب جیدا
  طریقة المناقشة یستخرج الحرفین وبإتباعیكتب المعلم كلمات تتضمن الحرفین 

  نقراءة الحرفی
  كتابة الحرفین على األلواح وتشكیلھما بالعجینة إن أمكن

مرحلة بناء التعلمات
 

 12ص 5تمرین  الكلمات وكتابتھا في دفتر األنشطةالحروف وقراءة  یقرأ وینسخ

التدریب 
واالستثمار

 

    



  یستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب:مركبة الكفاءة  الحیاة المدرسیة:التعلمي المقطع
  فھم المكتوب:المیدان
  یقرأ النص ویقف عند الفاصلة،:مؤشرات الكفاءة  )في القسم(قراءة وكتابة:النشاط

ضمائر الخطاب ،ینتج جمال بسیطة موظفايیقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ویفھمھا یغلب علیھا النمط التوجیھ: الكفاءة الختامیة
   مع الماضي والمضارعویساھم في العمل الجماعي ،یتحلى بروح التعاون والتضامنیعتز بلغتھ :والكفاءات العرضیة القیم
  8:الحصة   د90:المدة

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقویم
  للمعلمة؟من أحضر باقة األزھار  یجیب عن األسئلة

 ؟وماذا أحضرت لیلى
 

مرحلة 
االنطالق

 

ینطق المتعلم بحرفي 
السین والزاي نطقا 

  .سلیما
یقرأ الفقرة الثانیة قراءة 
سلیمة وكذا فقرة أحسن 

  قراءتي
  یجیب عن األسئلة

ضمائر المخاطب یوظف 
مع الماضي والمضارع 

 في جمل بسیطة

  المرحلة األولى
  .ویقرأه قراءة مسترسلةیعودالمعلم إلى النص المكتوب 

قراءة جوھریة ویطلب من التالمیذ قراءتھا قراءة  الثانیةیعید قراءة الفقرة 
  .سلیمة

  یثمن قراءة المتفوقین ویصحح أخطاء المتعثرین
  )أحسن قراءتي( 24قراءة الفقرة الموجودة في كتاب التلمیذ ص

  22ص)أركب(استعمال الظواھر النحویة والصرفیة:المرحلة الثانیة
  ....................:قالت المعلمة:یكتب المعلم العبارة

  .یقرأھا قراءة جوھریة- 
  .مطالبة التالمیذ بالتدول على قراءتھا

  ؟لألوالدماذا قالت المعلمة :یطرح السؤال
  .كتابة الجملة على السبورة

  .بنفس الجملة مالءك األوالدخاطب ز
  .للبناتوماذا قالت 

  .بنفس العبارة میالتكز يخاطب
  .مقطع من النشید الوطني بأداءیكلف المعلم مجموعة من األوالد 

أنتم تنشدون نشید ........ونھعما یفعل مویخبرھ میطلب من تلمیذ أن یخاطبھ
  قسما

  أنتن تنشدن نشید قسما............وتغییر المھمةاألوالد بالبنات استبدال 
للوصول إلى استعمال )لمیذةتلمیذ،تتلمیذین،تلمیذتین،(نفس العمل مع 

  أنَت،أنِتأنتما،:الضمائر
  .تغییر زمن الفعل من المضارع إلى الماضي بنفس الطریقة

وبعد مدة یطلب من تلمیذ آخر مخاطبتھ  مسح السبورةكأن یطلب من تلمیذ 
  .ثم تغییر الضمائر مسحت السبورةأنت :بالجملة المناسبة

  

مرحلة بناء التعلمات
 

یوظف التراكیب 
 11ص  3تمرین  في دفتر األنشطة إنجاز التمارین والظواھر المستھدفة

التدریب 
واالستثمار

 

  
    



  یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط للكتابة :مركبة الكفاءة  الحیاة المدرسیة:المقطع التعلمي
  بالعربیة ویتحكم في مستویات اللغة الكتابیة  

  قواعد رسم الحروف والكلمات وتناسقھایحترم :مؤشرات الكفاءة  إمالء:النشاط
  )المطة والنقطة كبدایة(یستعمل عالمات الوقف  ینتج كتابة كلمات وجمل:الكفاءة الختامیة

  في وضعیات مختلفة الشین والجیمیكتب حرفي   اویتحكم فیھ یوظف قدراتھ الكتابیة:والكفاءات العرضیة القیم
  7/9:الحصتان  د45+د45:المدة

 المراحل التعلمیة والنشاط المقترحالوضعیات  التقویم
تمییز الحرفین عن 

غیرھما سماعا 
 وكتابة

  یكتب المعلم كلمات تحوي الحرفین المكتشفین على السبورة
  قراءة الكلمات ثم مطالبة التالمیذ بقراءتھا

 الطاءفي الكلمات التي تشملھ،نفس العمل مع حرف التاءحرف  لون 

مرحلة 
االنطالق

 

یثبت الحرف عن 
الذاكرة  طریق

البصریة برؤیتھ 
والذاكرة العضلیة 

  .بكتابتھ
یكتب الصوت 

 .الناقص

  .تثبیت الحرفین
كل كلمتین على حدة ) َجَمٌل،َجَرٌس(،)َشْمَعٌة،كنَّاٌش(یكتب المعلم الكلمات - 01

  .اكتبھ على لوحتك).َشْمَعٌة،كنَّاٌش(ھناك حرف تكرر في الكلمتین :ویقول
  ).َجَمٌل،َجَرٌس(نفس العمل مع الكلمتین 
  .وضعیات أخرى مشابھة

 أو)االستعانة بصور) (بصوت ناقص(یعرض المعلم كلمات على السبورة - 02
 مایراه المعلم مناسبا

.    
  .ِمْشِم  َبٌل.  َجٌة. د  ْمِعٌة. 

  )ٌش ، جا ، َج ، َش(أكمل كل كلمة بالصوت المناسب
  كلمة/تتم المناقشة جماعیا على السبورة كلمة

  أكمل كتابة الكلمة بالحرف المناسب.......العمل الفردي على األلواحیتم 
 مراقبة فتصحیح

مرحلة بناء التعلمات
 

یثبت الحرفین 
ویتعرف على بدایة 
 ونھایة كتابة الحرف

  .داخل الكلمة
یحرص على األبعاد 
 والمسافة لكل حرف

  )7ح(یملي المعلم كلمات تشمل الحرفین وكتابتھا على كراسات القسم
  .12ص 6تمرین  إنجاز تمرین اإلمالء في دفتر األنشطة

 .یمكن للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعة
  

التدریب واالستثمار
 

  
    



بالعربیة ویتحكم في  التعبیر الكتابي:میدانیتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط للكتابة :مركبة الكفاءةالحیاة المدرسیة:المقطع التعلمي
  .یرتب عناصر الجملة ترتیبا صحیحا:مؤشرات الكفاءة  تعبیر كتابي:النشاط

یحترم استقامة الخط على السطر  یحترم قواعد رسم الحروف والكلمات  ینتج كتابة كلمات وجمل:الكفاءة الختامیة
  لشفھیة والكتابیةیعتز بلغتھ العربیة،یوظف قدراتھ التعبیریة ا:القیم والكفاءات العرضیة

  11: الحصة  د45:المدة
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقویم

  .یذكر الحروف
 .یشكل كلمات ویقرأھا

  )ف،ح،ر(الحروف التالیة دون تشكیلیكتب المعلم 
  تكوین كلمات من ھذه الحروفیطلب المعلم من التالمیذ 

 َحَفَر،ُحَفٌر،َحْرٌف،َفِرَح:المتوقعةالكلمات 

مرحلة 
االنطالق

 

یقرأ المتعلم كلمات 
  .الجملة

یجرب ویكتشف 
  .الجواب الصحیح

یستعمل العبارة شكرا 
 .أشكركم.لكم

  .أتدرب على اإلنتاج الكتابي
  .24یعرض المعلم الوضعیة الموجودة في كتاب التلمیذ على السبورة ص 

  .ماأجمل ، لقد ، صار ، مزینا ، قسمنا
  .قراءتھا من طرف المعلم ومتعلمیھ ومناقشتھا - 
  .مطالبة التالمیذ بترتیب كلمات الجملة على كراس المحاوالت - 
والترابط بین عناصر الجملة  االنسجام تالمذتھیحرص المعلم على اكتشاف  - 

  عن طریق
   

  ).الخطأ والصح(التجریب 
  .تفوقین لخلق جو من التنافسیراقب المعلم إنجازات التالمیذ یثني على الم - 
  .على تعاونكم:..............فأقولأشكر زمالئي على تعاونھم  - 
 

مرحلة بناء التعلمات
 

یرتب كلمات الجملة 
وال ینسى وضع 

 .المطة والنقطة

  .12ص :دفتر األنشطة
 .أرتب الكلمات المشوشة،وأكون جملة مفیدة

التدریب 
واالستثمار

 

  
    



  )یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف :مركبة الكفاءة  للعودة إلى المدرسةاستعد :المقطع التعلمي
  ویجري علیھا عملیات الجمع،الطرح  األعداد والحساب:المیدان
  .یحسب مجامیع وفروق بشكل سلیم:مؤشرات الكفاءة  وضعیات جمعیة وطرحیة:الدرس

  یوظف عملیتي الجمع والطرح أفقیا للحساب  
  بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد والحسابیحل مشكالت :میةالكفاءة الختا

،یعلل یالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:والكفاءات العرضیة القیم
  .إجاباتھ ویقارنھا بغیرھا

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقویم

یتأمل الرسم ،یعد ویكتب 
 .الشموع عدد

صنعت لك أمك كعكة ووضعت فوقھا سبع ) 7(في عید میالدك السابع:السیاق
قدمت لك الكعكة وطلبت منك أن تطفئ الشموع،لم تستطع إطفاء .شمعات مشتعلة

 .كل الشموع
  ).منطفئة واثنتانشموع مشتعلة 5(یرسم المعلم الوضعیة:السند

  اكتب على لوحتك عدد الشموع المشتعلة:التعلیمة
 

مرحلة 
االنطالق

 

  .یتبع التعلیمات
  .یحسب ویكتب النتائج

  .ثنائيعمل .واالكتشافرحلة البحث م -
  .عطي المعلم لكل تلمیذین علبتي جبن فارغتینی- 1

  قریصات 5قریصة وفي العلبة الثانیة  13ضعوا في العلبة األولى :یقول 
  احسب عدد القریصات في العلبتین معا

  .محتوى العلبة األولى في العلبة الثانیة ویحسبیفرغ :)البحث(اإلجراءات-
  یكتب العملیة ویحسب الناتج  

  )المعلم یضع المخطط(یعرض كل فوج نتائجھ على السبورة :المناقشة والتبادل-
في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد :الحوصلة والتأسیس-

  الخاطئة
كراسات منھا  8،یوزع )یعدھا(كراسا  20یضع المعلم فوق مكتبھ .عمل فردي - 2

  :ویقول
   كم كراسة بقیت عند المعلم؟

  22أكتشف ص :یتم العمل الفردي على الكتب:العمل الفردي
  :مرحلة اإلنجاز

 .یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد

  
یغیر المعلم اتجاه السھم في العلبة الحمراء لیعرف التلمیذ أن البنت :مالحظة
 كریات 6حذفت 

 )التصحیح یكون بقلم ملون أخضر(تتم مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا 

مرحلة بناء التعلمات
 

  :یحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى یقرأ االستنتاج ویعمل بھ
 22نص تعلمت ص 

التدریب 
واالست

ار
 

  .تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة
    



  )یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف :مركبة الكفاءة  استعد للعودة إلى المدرسة:المقطع التعلمي
  ویجري علیھا عملیات الجمع،الطرح  األعداد والحساب:المیدان
  .یحسب مجامیع وفروق بشكل سلیم:مؤشرات الكفاءة  جمعیة وطرحیة مشكالت:الدرس

  یوظف عملیتي الجمع والطرح أفقیا للحساب  
  یحل مشكالت بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد والحساب:ة الختامیةالكفاء

یالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي،یعلل :القیم والكفاءات العرضیة
  .إجاباتھ ویقارنھا بغیرھا

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقویم

یكتب على ،ویقارن یقرأ األعداد
 األخف/لوحتھ اسم الولد األثقل

  .زاركم طبیب المدرسة ووزن ثالثة أوالد:السیاق

  الصورة:السند
 24kg  27kg  22kg  

  رائد  أحمد    أمین اكتب على لوحتك اسم الولد:التعلیمة
   األخف؟/األثقل

مرحلة 
االنطالق

 

  .یعد باستعمال العد الشفاھي
یضم أشیاء المجموعة األولى 

أشیاء المجموعة إلى 
  .الثانیة،یحذف العدد المعین

الباقي،أویجري /یعد المجموع
  .الطرح/عملیة الجمع
 .......یكتب النتائج

  .باألفواجعمل داخل القسم .مرحلة البحث واألكتشاف -
حیث في الكیسین  3-1مرقمة من شفافة یعطي المعلم لكل فوج ثالثة أكیاس - 1

  .وكیس ثالث فارغ 20وعھا أقل من األول والثاني عدد من األشیاء مجم
  واكتبھ 2واكتبھ،احسب عدد أشیاء الكیس  1احسب عدد أشیاء الكیس :التعلیمة

  ھو عدد أشیاء الكیس الثالث؟ ما.ضع الكیس األول والثاني داخل الكیس الثالث
  .سیرورات مختلفة لحساب المجموع):البحث(اإلجراءات

  )المعلم یضع المخطط(على السبورةیعرض كل فوج نتائجھ :المناقشة والتبادل
في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة :الحوصلة والتأسیس

  الخاطئة وأبعاد
یقدم المعلم لكل فوج كیس واحد بھ عدد من األشیاء أقل من ثالثین ویطلب  - 2

  .من كل فوج حذف عدد یعینھ لھم وحساب الباقي
  )لتبادل،الحوصلة والتأسیسالبحث،المناقشة وا(تتبع نفس المراحل

  .یتم العمل الفردي على الكتاب مرحلیا:العمل الفردي
  :مرحلة اإلنجاز

 .أو على كراس المحاوالت یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد

م ث
 )التصحیح یكون بقلم ملون أخضر(مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا 

مرحلة بناء التعلمات
 

  14+5:.......=المجموعاحسب   تقویم اإلنجاز
 17-8........=احسب الفرق

ا
لتدریب 
واالستثم
ا

 ر

  یكتب علیھ التلمیذ الذي أعاره؟ بالنسبة للكتاب الموحد ُطِلَب منا أن ال 
    



  تنظیم الفضاءیتعرف على :مركبة الكفاءة  استعد للعودة إلى المدرسة:المقطع التعلمي
  والتعابیر المناسبة لنقل رسم على مرصوفةیستعمل المصطلحات   الفضاء والھندسة:المیدان
  یستعمل المرصوفة،ینقل رسم على مرصوفة:مؤشرات الكفاءة  نقل رسم على مرصوفة:الدرس

  حسب نموذج معطى،یستعمل المسطرة استعماال سلیمامتعلقة بنقل رسم شكل على مرصوفةیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة
   الرموز واألشكال،:یستعمل مختلف أشكال التعبیریالحظ ویكتشف،:القیم والكفاءات العرضیة

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقویم

 عدد معلوم الحقیذكر 

القریصات واحدة بعد  نضیفقریصة،وبدأنا  29لدینا علبة بھا :السیاق
  .األخرى

  قریصة 29علبة بھا :السند
  في كل مرة الموجودة داخل العلبةلنذكر القریصات :التعلیمة

 یضیف،في الزیادة االنطالقیطلب من تلمیذ ذكر عدد القریصات قبل 
 واحدة وممن یلیھ ذكر العدد وھكذا

مرحلة 
االنطالق

 

یالحظ النماذج ویرسم 
مثیالتھا على أوراق 

 الكتاب/العمل

  .مرحلة اكتشف
  :یفوج المعلم التالمیذ ویوزع علیھم النموذج ثم یقول:عرض المشكل- 01

  ماسمھ؟.الحیوان في النموذج الحظ رسم
  اكملھ.شرعت لیلى في نقل النموذج على الورقة

  .سیرورات مختلفة إلتمام رسم الحیوان):البحث(اإلجراءات
) تعلق األعمال على السبورة(یعرض كل فوج نتائجھ :المناقشة والتبادل

  .وتتم مناقشتھا
الصحیحة في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج :الحوصلة والتأسیس

  وابعاد الخاطئة
  25ص)أنجز(مطالبة التالمیذ بمالحظة النموذج :مرحلة اإلنجاز

  یشرح لھم طریقة العمل ویحثھم على استعمال المسطرة

 

مرحلة بناء التعلمات
 

 تعلمت:عن طریق أسئلة یتم التوصل إلى نص .قراءة الحوصلة

التدریب 
واالستثمار

 

  
   



  ورقة العمل في األسفل
  

  
  

  



  التعرف على سلوكات تتعلق بحب التعلم :مركبة الكفاءة  الحیاة المدرسیة:المقطع التعلمي 
  واحترام المعلم  تھذیب السلوك:المیدان 
  .االسالم یحث على العلم:الدرس 

  .ابراز مظاھر السلوك الحسن:مؤشرات الكفاءة  تربیة إسالمیة:النشاط
  ربطھا باآلیات القرآنیة والحدیث النبوي الشریفسلوكات تدل على األخالق یسلك المتعلم في حیاتھ الیومیة:الكفاءة الختامیة

  الحمیدة،والمعامالت الحسنة،وحب األطالع
  .،االحتراماألعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري الوطني،نبذ العنف والتعامل بوعي ومسؤولیة:القیم

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقویم
بحدیث .......یا ذكرنا

الرسول صلى اهللا علیھ 
 .وسلم حول طلب العلم

  .العلم نور والجھل ظالم:یكتب المعلم العبارة:السیاق
  .العبارة:السند

  تأتي كل یوم إلى المدرسةلماذا :التعلیمة  

مرحلة 
االنطالق

 

یالحظ یستمع ویجیب عن 
  األسئلة

 

  .عدة مرات )26ص(یقرأ المعلم النص :أقرأ وأالحظ
 .یحاور التالمیذ حول معنى النص

  مع من عاد أمین من المسجد؟في رأیكم ماذا كان یفعل في المسجد؟
  ماذا قال لجده في الطریق؟ھل قرأ الجد اآلیة؟

  یطلب من التالمیذ فتح الكتب ومالحظة الصورة
  .طرح أسئلة

  ماذا ترى في الصورة؟عم یتحدثان؟
   ........اقرأ اآلیة یا

  بخط واضح،یشرحھا شرحا مبسطا یكتب المعلم اآلیة
  .ویحاور التالمیذ حول معناھا

  .أیھما تفضل أن تجعلھ صدیقا لك:ثم یسأل
  والكتابة الذي یعرف القراءة والكتابة أو الذي الیعرف القراءة

.  
  اهللا سبحانھ:یعقب المعلم على إجابات التالمیذ بقولھ

  .یحب الولد المتعلم والیحب الولد الجاھل
  أیھما تفضل أن تكون؟ھل تحمد اهللا على نعمة:یقولثم 

  العلم؟
قراءة العبارة وفھم معناھا:أتعلم

 

مرحلة بناء التعلمات
 

 مراقبة اإلنجاز وتقویمھ
  .یذھب إلى المدرسة لدیك جار ال

 قدم لھ نصیحة

التدریب 
واالستثم
ا

 ر

  13وإلنجاز النشاط ص .اآلیة والدعاءتخصص الحصة الثانیة لتحفیظ 
  .التالمیذ على تردید الدعاء صبیحة كل یوم یحث

    



  یفھم مایقرأ:مركبة الكفاءة  الحیاة المدرسیة:المقطع التعلمي
  یقرأ المحفوظةویحفظھا:مؤشرات الكفاءة  محفوظات:النشاط

  یفھم معناھا اإلجمالي ویدرك القیم التي تتضمنھا   .یقرأنصوصا بسیطة ویفھمھا:الكفاءة الختامیة
   ویتحكم فیھ الشفویةیوظف قدراتھ :العرضیةالقیم والكفاءات 

  5/12:الحصتان  د45+د45:المدة
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقویم

  ؟أین تتعلم القراءة والكتابة یجیب عن األسئلة
 ھل اشتقت إلى مدرستك أثناء العطلة؟

مرحلة 
االنطالق

 

  یكتشف المحفوظة
ینصت إلى قراءة األستاذ 

المعنى اإلجمالي ،یدرك 
 ویجیب عن األسئلة

یحفظ المقطع األول من 
 المحفوظة

  اإلجماليمرحلة التقدیم وشرح المعنى 
یكشف األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمیل وواضح 

  .إلضفاء الجانب الجمالي علیھا
 

قراءة المحفوظة من طرف األستاذ قراءة واضحة تتخللھا اإلیماءات 
  لتقریب المعنى

  
  .تقدیم المعنى اإلجمالي للقطعة تتخللھا أسئلة لقیاس الفھم

  ماذا تدرس في مدرستك؟
  مع من تذھب كل صباح؟

  متى تكتب؟
  الفائدة من الدراسة؟ ما

  .مرحلة التجزئة والتحفیظ
یجزئ األستاذ القطعة إلى ثالثة أجزاء حبذا لو تكون حسب األفكار 

  الجزئیة
 السبورة ویتم تحفیظھیكتب الجزء األول على جانب آخر من 

مرحلة بناء التعلمات
 

اء یؤدي المقطع األول آد
 آداء المقطع األول من المحفوظة سلیما

التدریب 
واالستثم

ار
 

  للتقدیم والتحفیظ)5(الحصة األولى تخصص:مالحظة 
  والمسرحة لالستظھار )12(تخصص الحصة الثانیة

  المقطع بنفس الطریقة  أسابیعُتقدم باقي األجزاء على مدار 
   



  الحیاة المدرسیة:المقطع التعلمي
  یسترجع معلومات سابقة ویوظفھا:مؤشرات الكفاءة  )10ح(إدماج:النشاط

    )تربیة المدنیة،الاإلسالمیةاللغة،التربیة (یدمج مكتسباتھ في حل وضعیات متعلقة ب:الكفاءة الختامیة
   أوراقینجز األنشطة فردیا على                   

  یوظف قدراتھ ویتحكم فیھا:القیم والكفاءات العرضیة
  10:الحصة  د45:المدة

  
   

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقویم

 یسترجع المعلومات

یحاور األستاذ التالمیذ حول مضامین الدروس السابقة لقیاس مدى 
  التذكر لدیھم

  .استعمال الرصید اللغوي
 ......والصرفیةالظواھرالنحویة 

مرحلة 
األنطالق

 

یكتشف األنشطة 
وینصت إلى شرح 

  .المعلم
  .ینجز النشاط األول

یراقب عملھ ویصحح إن 
  أخطأ

  النشاط الثاني
  النشاط الثالث

 

یوزع األستاذ أوراق الوضعیة اإلدماجیة على التالمیذ ویشرح لھم 
  .األنشطة مرحلیا 

قبة والتصحیح الجماعي یطلب منھم إنجاز النشاط األول تلیھ المرا
  على السبورة فالفردي 

  :األنشطة
  .اللغة العربیة

  .؟في المكان المناسب وال تنس وضع العالمة)أین،كم:(ضع
  تتوجھ یاأخي.........  تشیر الساعة اآلن............إلى

اشتریت ..... ِب:قالت األم  قضیت العطلة:....سألك المعلم فقال
  الخبز

  .الحظ الجملة وأكمل
 ..............................َأْنَت  أنتما تراجعان الدرس

  ...............................أنتن  ....................أنتم
  التربیة اإلسالمیة

  أمام الجملة الصحیحة ضع العالمة 
  .أتأخر عن موعد الدروس

  .أنجز فروضي وأحضر دروسي
  .أنصت إلى شرح المعلم
  .لمونيأطلب من الكبار أن یع

  .التربیة المدنیة
  )ُیَسلُِّم،ِبُھُدوٍء،ُیَحیِّي،َیِصُل.( امأل الفراغ بالكلمة المناسبة

على ........باكرا إلى المدرسة ........التلمیذ المنضبط ھو الذي 
  .العلم الوطني.......إلى الساحة و.........أصدقاءه عند بابھا یدخل

 

مرحلة بناء التعلمات
 

المتعلم،یثي مراقبة آداء 
على المجتھدین لخلق 

 جو من التنافس
 .......................................یرفع اهللا الذین:اكمل اآلیة

التدریب 
واالستثمار

 



  ورقة اإلدماج
  

  :األنشطة
  .اللغة العربیة

  .؟في المكان المناسب وال تنس وضع العالمة)أین،كم:(ضع
  تتوجھ یاأخي.........  تشیر الساعة اآلن............إلى

  اشتریت الخبز..... ِب:قالت األم  قضیت العطلة:....سألك المعلم فقال
  .الحظ الجملة وأكمل

 ..............................َأْنَت  أنتما تراجعان الدرس
  ...............................أنتن  ....................أنتم

  التربیة اإلسالمیة
  أمام الجملة الصحیحة  ضع العالمة

  .أتأخر عن موعد الدروس
  .أنجز فروضي وأحضر دروسي

  .أنصت إلى شرح المعلم
  .أطلب من الكبار أن یعلموني

  .التربیة المدنیة
  )ُیَسلُِّم،ِبُھُدوٍء،ُیَحیِّي،َیِصُل.( امأل الفراغ بالكلمة المناسبة

إلى .........على أصدقاءه عند بابھا یدخل........باكرا إلى المدرسة ........التلمیذ المنضبط ھو الذي 
  .العلم الوطني.......الساحة و

    



  یتعرف على النمو من خالل مظاھره الخارجیة:مركبة الكفاءة  استعد للعودة إلى المدرسة:المقطع التعلمي
  جسم اإلنسان والصحة:المیدان
  الصحیة للنمویحدد القواعد  :مؤشرات الكفاءة  )2(أنا أنمو وجسمي یتطور:الدرس

  .یبتعد عن السلوكات السیئة للتغذیة  یحافظ على صحة جسمھ بتجنید معارفھ حول التغیرات الجسمیة:الكفاءة الختامیة
  بنظم مھامھ وأعمالھ المختلفة،یرسخ اللغة الوطنیة لألتصال والتعبیر العلمي:القیم والكفاءات العرضیة

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقویم

  .یشاھد الصورة
 یجیب عن السؤال

  أنت تكثر من أكل الحلویات وشرب المشروبات الغازیة:السیاق
  صورة ولد بأسنان مسوسة:السند

  كیف تصیر أسنانك بعد مدة؟:التعلیمة
  عند من یأخذك أبوك؟لماذا؟

 

مرحلة األنطالق
 

یالحظ الصورة ویجیب عن 
  .السؤال

یالحظ التغیرات التي 
  .الولد طرأت على

  .یجیب عن األسئلة
 یتوصل إلى األثر الكتابي

  .مرحلة المالحظة والبحث -
  .ومالحظة الصورة 24یطلب األستاذ من التالمیذ فتح الكتاب ص 

  )االستعانة بمكونات وجبة الغذاء.(یتناول أمین وجبة الغذاء
  ھل ھي وجبة كاملة؟. اذكر مكونات ھذه الوجبة

درسناھا العام .الثالث لألغذیةتذكیر التالمیذ بالمجموعات 
  )أغذیة النمو،الطاقة،الحمایة(الماضي

  ھل ھي مناسبة؟. سم األغذیة التي تناولتھا أنت
  كیف نسمیھ؟:ھو مصاب بمرض.الحظوا الولد في األسفل

مرض الھزال ناتج عن سوء .عند العجز یذكرھم باسم المرض
  .التغذیة

  .اذكرھا.تتناول ثالث وجبات رئیسیة في الیوم
  .تذكیر التالمیذ بالعادات الحسنة قبل وأثناء وبعد األكل بطرح أسئلة

السرعة،عدم المضغ (یحثھم على األبتعاد عن العادات السیئة لألكل
  ............)الجید،تناول األغذیة المعروضة في الشارع

  .مرحلة التجریب والقیاس
ر یستعین المعلم بتلمیذین من قسمھ أحدھما صحیح البنیة واآلخ

  ).إن وجدا(ضعیف
  ).مثال(یطلب من كلیھما كتابة التاریخ على السبورة

  كتابة التاریخ؟......لماذا استطاع .طرح أسئلة
  كتابة التاریخ........لماذا لم یستطع   

  .........كتابة التاریخ یجب علیھ أن.........حتى یستطیع 
 

مرحلة بناء التعلمات
 

 .تالمیذتھ للوصول إلى نص تعلمتیحاور المعلم  تقویم األعمال

التدریب 
واالستثمار

 

  
  تخصص الحصة الثانیة إلنجازاألنشطة على الدفتر

    



  یصنف الحقوق والواجبات على أساس:مركبة الكفاءة  الحیاة المدرسیة:المقطع التعلمي
  أساس سند معطى،  الحیاة المدنیة:المیدان
  بین حقھ وواجبھیمیز :مؤشرات الكفاءة  من واجبي األنضباط:الدرس

  .معامالتھفي  وینضبطواجباتھ یعرف   اة في القسمیمن خالل نظام الحیمیز بین الحق والواجب : الكفاءة الختامیة
  .ظم عملھ الشخصينیؤدي واجباتھ نحو نفسھ ونحو اآلخری:القیم والكفاءات العرضیة

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقویم

 .السؤال یالحظ ویجیب عن

دعاك صدیقك لحضور عید میالده یوم الخمیس القادم،قبلت :السیاق
  دعوتھ،ولكن في الیوم

  المحدد سقطت أمطار غزیرة
  .....صورة،قصة عن األلتزام بالمواعید:السند

  ؟ھل تذھب عند زمیلك،أو التذھب:التعلیمة
  لماذا؟

 

مرحلة األنطالق
 

  .یستمع إلى قراءة المعلم
عن  یالحظ الصور ویجیب

 .األسئلة

  .أقرأ وأالحظ
  .یقرأ المعلم النص عدة مرات ویشرحھ

  .یطرح أسئلة حول المعنى العام 
  .27مطالبة التالمیذ بمالحظة الصورة من كتاب التلمیذ ص

  تنصحھ ماذا تقول لھ؟؟ھل تحب أن تكون مثلھ:یطرح السؤال
ماذا یفعل الولدان؟مررت بجانبھما ماذا .الحظ الصورة على الیمین

  عل؟تف
  الولدان یتصافحان.الحظ الصورة على الیسار

  ماذا تقول لھما؟.أعجبك سلوكھما
 مساء/ھل تصافح زمالءك؟ماذا تقول لھم صباحا

 

مرحلة بناء التعلمات
 

  یطرح المعلم أسئلة ھادفة للوصول إلى الملخص تقویم األعمال

التدریب 
واالستثمار

 

  



  



  



  



  



  



  



 

  



 



خلهـخؤشخإلـٌّخلهـخؤشخإلـٌّخلهـخؤشخإلـٌّ



  انؼائهح :انتؼهمً انممطغ
  كْٜ حُٔ٘طٞم ٝحُظؼز٤ش حُؾل١ٞانمٍذان 

اننص 
انمنطىق 

حُلطش  ػ٤ذ

د 90انمذج 

 1انحصح 
٣ؼظض رِـظٚ حُؼشر٤ش،٢ٔ٘٣ ه٤ٔٚ حُخِو٤ش انمٍم 

ٝحُذ٤٘٣ش ٝحُٔذ٤ٗش،اك٤خء ٓ٘خعزخص 
 د٤٘٣ش،فِش حُشكْ

 

 مركثح
انكفاءج 

٣و٤ْ  ٣ٝشد حعظـخرش ُٔخ ٣غٔغ
 ٓنٕٔٞ حُ٘ـ حُٔ٘طٞم

مؤشراخ 
انكفاءج 

كغٖ حالعظٔخع،كْٜ حُٔؼ٠٘ حُؼخّ 
ُِٔ٘طٞم 

انكفاءج 
انختامٍح 

٣لْٜ خطخرخص ٓ٘طٞهش ٣ـِذ ػ٤ِٜخ 
 حُ٘ٔو حُظٞؿ٢ٜ٤ ٣ٝظـخٝد ٓؼٜخ

  ٣قذس أكٌخٓخ ػ٠ِ حُ٘ـ حُٔ٘طٞم

 ٣ؼٖٔ حُو٤ْ حُٞحسدس ك٤ٚٝ
 

 انمراحم انىضؼٍاخ انتؼهمٍح واننشاط انممترح انتمىٌم 

عْ حُؼ٤ذ حُز١ ٗزرق  ٓخ

 ك٤ٚ حٌُزخػ؟

( 22)د٤َُ حٌُظخد ؿ. حألّ حالٗطاله٤ش ٗـ حُٞمؼ٤ش حُٔؾٌِش:انسٍاق

ٓؾٜذ :انسنذ
ٓلخٝسس حُظال٤ٓز كٍٞ ٗـ حُٔؾٌِش حألّ العظخشحؽ حُٜٔٔخص :انتؼهٍمح

ٝحُظش٤ًض ػ٠ِ حُٜٔٔش حأل٠ُٝ 
: 1انمهمح

. ػشف صٓالءى ؽل٣ٞخ رؤكشحد ػخثِظي

مرحهح 

 االنطالق

٣غظٔغ ا٠ُ حُ٘ـ ٣ٝزذ١ 
حٛظٔخٓخ 

٣ـ٤ذ رـَٔ رغ٤طش طظشؿْ 
 حُٔؼ٠٘ حُؼخّ ُِ٘ـ

ٖٓ هشف  (ػ٤ذ حُلطش)هشحء حُ٘ـ حُٔ٘طٞم 

حُٔؼِْ ٝأػ٘خء رُي ٣ـذ حُظٞحفَ حُزقش١ 
 رخألدحء حالعظؼخٗشر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٓظؼ٤ِٔٚ ٓغ 

  .حُلظ كش٢ً ٝحُوشحثٖ حُِـ٣ٞش ٝحُـ٤ش ُـ٣ٞش
: فهم انمنطىق

ٛٞ ػ٘ٞحٗٚ؟  ػْ ٣ظلذع حُ٘ـ؟ٓخ

طـضثش حُ٘ـ حُٔ٘طٞم هشحءس ٝحإلؿخرش ػٖ 
حألعجِش؟ 

 حألعجِش ٓشكوش رخُ٘ـ حُٔ٘طٞم،٣ٌٖٔ ُِٔؼِْ طؼذ٣ِٜخ
 (....كزف،امخكش،طـ٤٤ش حُق٤ـش)

ٛ٘ؤص ص٤ِٓي رٔ٘خعزش حُؼ٤ذ،ٓخرح طوٍٞ ُٚ؟ :٣وٍٞ حُٔؼِْ
. حُقٞسس  ٝٓؾخٛذس30حٌُظخد ؿ ٓطخُزش حُظال٤ٓز رلظق

ٓخرح طؾخٛذ ك٢ حُقٞسس؟ 

طوٍٞ ُٚ؟  ٠ِ٤ُ طؼخٗن أرخٛخ،ٓخرح
َٛ طٜ٘ت أكشحد ػخثِظي فزخف ٣ّٞ حُؼ٤ذ؟ 

 .ػ٠ِ ُٞكظي حًظذ ػزخسس حُظٜ٘جش

مرحهح تناء 
 انتؼهماخ

فهم 
 انمنطىق

 أكٌخس ؿذ٣ذس طذػْ ٓخ ر٘خء

 ٝسد ك٢ حُ٘ـ حُٔ٘طٞم

: أتأمم وأتحذث
طل٣ٞؾ حُظال٤ٓز ٝٓطخُزش ًَ كٞؽ رخُظؼز٤ش ػٖ حُقٞسس 

 
أ٣ٖ ْٛ ٛئالء :حُقٞسس حُؼخ٤ٗش ٓخرح طشٟ ك٢ حُقٞسس؟ :1حُقٞسس

حُشؿخٍ؟ 

ٓخرح ٣لؼِٕٞ؟   ٓخرح ٣ِزغٕٞ؟.حٗظش ا٠ُ حألٝالد
رٔخ ٗ٘خد١ حُؾخـ حُز١ ٣ق٢ِ   ٝٛزٙ حُز٘ض،ٓخرح طلَٔ ك٢ ٣ذٛخ؟

رخُ٘خط؟ 

 ٓخرح ٣لؼَ حُٔقِٕٞ رؼذ  .حرًش حألػٔخٍ حُظ٢ طوّٞ رٜخ ك٢ ٣ّٞ حُؼ٤ذ
فالس حُؼ٤ذ؟ 

طغـ٤َ أكغٖ حُظؼخر٤ش ٝهشحءطٜخ   طذ٣ٖٝ أكغٖ حإلؿخرخص ٝهشحءطٜخ
هشف أعجِش كٍٞ حُقٞسط٤ٖ ٓؼخ ٝطغـ٤َ حُِٔخـ ٝهشحءطٚ 

ك٢ فز٤لش ٣ّٞ حُؼ٤ذ،ُزغض ٓالرغي حُـذ٣ذس ٝرٛزض ٓغ أر٤ي ا٠ُ 
سأ٣ظٚ ٝٓخ عٔؼظٚ؟  حكي ُ٘خ ٓخ.حُٔغـذ

انتذرٌة 
 واالستخمار

انتؼثٍر 
 انشفىي

  



  انؼائهح :انتؼهمً انممطغ
طؼز٤ش ؽل١ٞ  اننشاط

د 45انمذج 
 2انحصح 
٣زلغ ػٖ حُٔؼِٞٓش ٣ٝٞظلٜخ ك٢ حُظؼز٤ش انمٍم 

فِش  ٣ل٢٤ ٓ٘خعزخص د٤٘٣ش، ٝحُؾل١ٞ،
 (.....حُظؼخٕٝ،حُظآصس،حُظٌخكَ) حُشكْ

 

 مركثح
انكفاءج 

 ٣ظٞحفَ ٓغ حُـ٤ش،٣لْٜ كذ٣ؼٚ

مؤشراخ 
انكفاءج 

٣ٞظق حُشٝحرو ٝحُق٤ؾ 
حُٔ٘خعزش،٣غظؼَٔ حالعظلٜخّ 

انكفاءج 
انختامٍح 

٣وذّ طٞؿ٤ٜخص حٗطالهخ ٖٓ ع٘ذحص 
 ٓظ٘ٞػش ك٢ ٝمؼ٤خص طٞحف٤ِش دحُش

 

 انمراحم انىضؼٍاخ انتؼهمٍح واننشاط انممترح انتمىٌم 

٣ظزًش ٓنٕٔٞ حُ٘ـ 
. حُٔ٘طٞم

. ٣ـ٤ذ ػٖ حألعجِش

 (ػ٤ذ حُلطش)حُؼٞدس ا٠ُ حُ٘ـ حُٔ٘طٞم

 .٣طشف حُٔؼِْ أعجِش كٍٞ حُٔؼ٠٘ حُؼخّ ُِ٘ـ حُٔ٘طٞم
مرحهح 

 االنطالق

٣ـ٤ذ ػٖ 
حألعجِش،٣ٌظؾق 

 .حُق٤ؾ ٣ٝٞظلٜخ

. ٣وشأ حُٔؼِْ حُلوشس حُظ٢ طلظ١ٞ ػ٠ِ حُق٤ؾ حُٔغظٜذكش

٣طشف أعجِش ٛخدكش العظخشحؽ حُق٤ـش 

ٓظ٠ حعظ٤وظض حألّ؟ 

طغـ٤َ اؿخرش حُٔظؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ حُغزٞسس ٝهشحءطٜخ،ط٣ِٖٞ حُق٤ـش 
 (رخًشح)حُٔغظٜذكش

ٓظ٠ ٣زٛذ حُلالف ا٠ُ كوِٚ؟ 

 (رخًشح)طغـ٤َ اؿخرخص حُٔظؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ حُغزٞسس ٝط٣ِٖٞ حُق٤ـش حُٔغظٜذكش

. ٣ٌٕٞ حُظذ٣ٖٝ ػ٠ِ حُغزٞسس رٜزح حُؾٌَ

. ٣زٛذ حُلالف ا٠ُ كوِٚ رخًشح ← رخًشح ← حعظ٤وظض حألّ رخًشح

عئحٍ آخش ُظؼز٤ض حُق٤ـش حُٔغظٜذكش 

 ( حُـِٔشأًَٔ) ٤ُق٢ِ فالس حُقزق..................٣غظ٤وع 

 .....رخًشح،حُزخًش:ٛخص ؿٔال ٓغظؼٔال

عؤُظٚ ٓخرح .هِزض عؼخد ٖٓ أر٤ٜخ حُغٔخف ُٜخ رخُزٛخد ٓؼٚ ا٠ُ حُٔغـذ
 هخُض؟

طغـ٤َ اؿخرش حُٔظؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ حُغزٞسس ٝهشحءطٜخ،ط٣ِٖٞ حُق٤ـش 
 حُظش٤ًض ػ٠ِ حُؼالٓش ؟ (َٛ)حُٔغظٜذكش

طؼشف إ ً٘ض سحؿؼض  ٝؿذطي أٓي طظلشؽ ػ٠ِ حُشعّٞ حُٔظلشًش،٢ٛ ال
. دسٝعي

:..................... طغؤُي كظوٍٞ

طغـ٤َ اؿخرش حُٔظؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ حُغزٞسس ٝهشحءطٜخ،ط٣ِٖٞ حُق٤ـش 
. (َٛ)حُٔغظٜذكش

. حُوٜٞس أٝ حُؾخ١.طغؤُي ػٔخ طلنَ ؽشرٚ.صسص خخُظي ك٢ ػ٤ذ حُلطش

ٓخرح طوٍٞ ُي؟ 

 ٝمؼ٤خص أخشٟ ُظؼز٤ض حُق٤ـش حُٔغظٜذكش

 ؟.....َٛ:ٛخص ؿٔال ٓٞظلخ

مرحهح تناء 
 انتؼهماخ

٣ظذسد ػ٠ِ 
حعظؼٔخٍ حُق٤ؾ ك٢ 

ٝمؼ٤خص ٓؾخرٜش 
٣ٝغظؼٔشٛخ ك٢ 

 ٝمؼ٤خص ؿذ٣ذس

٣طشف حُٔؼِْ أعجِش طغظذػ٢ حإلؿخرش رخعظؼٔخٍ حُق٤ؾ حٌُٔظؾلش 

 ٖٓ ًظخد حألٗؾطش 17 ؿ 1حُؼٞدس ا٠ُ دكظش حألٗؾطش ٝاٗـخص حُظٔش٣ٖ 

 

انتذرٌة 

 واالستخمار

 
  



  انؼائهح :انتؼهمً انممطغ
 (اٗظخؽ ؽل١ٞ)طؼز٤ش ؽل١ٞاننشاط 

د 45انمذج 
 3انحصح 
٣زلغ ػٖ حُٔؼِٞٓش ٣ٝٞظلٜخ ك٢ انمٍم 

حُظؼز٤ش حُؾل١ٞ، ٣غخْٛ رلخػ٤ِش 
 ك٢ اك٤خء حُٔ٘خعزخص حُذ٤٘٣ش

 

 ٣لْٜ كذ٣ؼٚ ٣ٝظٞحفَ ٓغ حُـ٤شانكفاءج  مركثح
مؤشراخ 

انكفاءج 

كْٜ طغِغَ حألكذحع ك٢ حُ٘ـ 

حُٔ٘طٞم ٣ٝز٢٘ ػ٤ِٜخ 
انكفاءج 

انختامٍح 

٣وذّ طٞؿ٤ٜخص حٗطالهخ ٖٓ ع٘ذحص 

٣٘ظْ  ٓظ٘ٞػش ك٢ ٝمؼ٤خص طٞحف٤ِش دحُش
 أكٌخسٙ ٣ٝؼزش ػٜ٘خ طؼز٤شح ع٤ِٔخ

 

 انمراحم انىضؼٍاخ انتؼهمٍح واننشاط انممترح انتمىٌم 

٣ؼذد 
د٤٘٣ش،ٝه٤٘ش)حُٔ٘خعزخص

. (،ػخث٤ِش

٣غشد حألػٔخٍ حُظ٢ 
 .٣وّٞ رٜخ

. عْ ٓ٘خعزخص طـظٔغ ك٤ٜخ ػخثِظي

 ٓخ حألػٔخٍ حُظ٢ طوّٞ رٜخ ك٢ ٛزٙ حُٔ٘خعزش؟

مرحهح 
 االنطالق

٣ؼزش ػٖ حُقٞس ٓؼظٔذح 

ػ٠ِ حألعجِش 
 .حُظٞؿ٤ٜ٤ش

  .ٓالكظش حُقٞس ًِٜخ هقذ حُظوخه حُٔـخٍ حُؼخّ ُألكذحع

 

 .طؤِٓٞح حُقٞس

 . 31ٛٞ حُٔٞمٞع حُز١ طؼزش ػ٘ٚ ٛزٙ حُقٞس؟ًظخد حُظ٤ِٔز ؿ ٓخ

طش٤ًض حٗظزخٙ حُظال٤ٓز ػ٠ِ حُقٞسس حأل٠ُٝ ٝحُظؼز٤ش ػٜ٘خ 

. ٣ٌٖٔ ُِٔؼِْ ٓغخػذس حُظال٤ٓز رطشف حألعجِش حُظخ٤ُش

َٛ طلؼَ .ٝأٗض أ٣ٖ رٛذ ػ٢ِ ٓغ ؿذٙ ٝأر٤ٚ فزخف ٣ّٞ حُؼ٤ذ؟ ُٔخرح؟

ٓخ كؼِٚ ػ٢ِ؟ 

طغـ٤َ أؿَٔ حُظؼخر٤ش ػ٠ِ حُغزٞسس إلػخسس ؿٞ حُظ٘خكظ 

. حُظؼز٤ش ػٖ حُقٞسس حُؼخ٤ٗش ٝطغـ٤َ أكنَ حُظؼخر٤ش 

ٓغ ٖٓ ٣ـِظ؟عؼخد طؼخٗوٚ .ػخد حُـذ ٖٓ حُٔغـذ.حالعظؼخٗش رؤعجِش 
:.......... ٝطوٍٞ ُٚ

 (ادٓخؽ ؿضث٢)ٓطخُزش حُظال٤ٓز رغشد حألكذحع ك٢ حُقٞسط٤ٖ

حُظؼز٤ش ػٖ حُقٞسس حُؼخُؼش ٝطغـ٤َ حألكغٖ 

طغظؼذ حُؼخثِش ُض٣خسس حألهخسد ك٢ سأ٣ٌْ :٣ؼ٤ٖ حُٔؼِْ طالٓزطٚ رطشف أعجِش
ػ٘ذ ٖٓ طزٛذ أٝال؟ 

 (ادٓخؽ ٢ًِ)ٓطخُزش حُظال٤ٓز رغشد حألكذحع ك٢ حُقٞس حُؼالع

مرحهح 

تناء 
 انتؼهماخ

٣٘ظؾ ٗقخ ؽل٣ٞخ أف٤ال 

ٓؼظٔذح ػ٠ِ طغِغَ 
حألكٌخس حُٔوذٓش ُٚ ٣ز٢٘ 

ػ٤ِٜخ ٣ٝشطزٜخ ك٢ اٗظخؿٚ 
 .حُؾل١ٞ

. صسص حرٖ خخُظي رٔ٘خعزش ٗـخكٚ ك٢ آخش حُغ٘ش

. كؼِظٚ حكي ُ٘خ ٓخ

. ٣ؼ٤ٖ حُٔؼِْ طال٤ٓزٙ ػ٠ِ طشط٤ذ أكٌخسْٛ رٔطخُزظْٜ رزًش

 .حُظ٢ أخزٛخ،ػزخسس حُظٜ٘جش،٤ًق حعظوزِٚ حرٖ خخُظٚ حُٜذ٣ش ح٤ُّٞ،

 انتذرٌة
 و

 االستخمار

 
 

 

  



  انؼائهح :انتؼهمً انممطغ
كْٜ حٌُٔظٞد  انمٍذان

 4صكخف أخظ٢ ف(كْٜ+أدحء)هشحءس اننشاط 

د 45انمذج 

 4انحصح 

 ٣ظلٌْ ك٢ ح٤ُ٥خص حأل٤ُٝش ُِوشحءسانمٍم 

٣ٝ٘نزو ٓغ حُضٖٓ حُٔخقـ 
٣ظلخػَ ٓغ ٓ٘خعزخص .ُِ٘ؾخه
 ػخث٤ِش

 

مركثح 
انكفاءج 

٣وشأ ٣ٝؼ٤ذ ر٘خء حُٔؼِٞٓخص حُٞحسدس  ٣لْٜ ٓخ
 حُوشحءس اعظشحط٤ـ٤ش٣غظؼَٔ  ٝك٢ حُ٘ـ

 ٣ٝو٤ْ ٓنٕٔٞ حُ٘ـ حٌُٔظٞد
 مؤشراخ

انكفاءج 

 ٓ٘ـٔخ ٓ٘خعزخ ُِٔوخّ،٣ٝلظشّ أدحء٣ئد١ 

ػالٓخص 
 انكفاءج

انختامٍح 
٣وشأ ٗقٞفخ رغ٤طش هشحءس ع٤ِٔش ٣ٝلٜٜٔخ 

. حُٞهق ٣ٝـِذ ػ٤ِٜخ حُ٘ٔو حُظٞؿ٢ٜ٤

 ٣ـ٤ذ ػٖ حألعجِش ٣ٝلذد كٌشس حُ٘ـ

 

 انمراحم انىضؼٍاخ انتؼهمٍح واننشاط انممترح انتمىٌم 

ٓخرح طوذّ ألٓي 
 رٔ٘خعزش ػ٤ذٛخ؟

ٝهِزض ٓ٘ي ٓشحكوظٜخ  كنشص أٓي ك٣ِٞخص ُز٣زس،:انسٍاق
. ُض٣خسس خخُظي

.  فٞسس أٝ هزوخ ٖٓ حُلِٟٞ إ أٌٖٓ:انسنذ
 رؤ١ ٓ٘خعزش كنّشص حألّ ك٣ِٞخص ُخخُظي؟:انتؼهٍمح

مرحهح 
 االنطالق

٣ٌظؾق 

حُؾخق٤خص ٣ٝؼزش 
ػٜ٘خ 

٣ؼزش ػٖ حُقٞس 

٣وشأ حُ٘ـ هشحءس 
ٓؼزشس 

٣ـ٤ذ ػٖ حألعجِش 
٣ٞظق حٌُِٔخص 

حُـذ٣ذس ك٢ ؿَٔ 
٣غظخشؽ حُو٤ْ 

 ٣ٝظل٠ِ رٜخ

 ٝٓالكظش حُقٞسس حُٔقخكزش ُِ٘ـ 32كظق حٌُظخد ؿ 

ٖٓ ٛزٙ حُظ٢ طِزظ رشٗغخ أر٤ل؟ 
ٓخرح طلؼالٕ؟ .الكظٞح حُٔشأط٤ٖ حُِظ٤ٖ خِلٜخ

ك٢ أ١ ٓ٘خعزش طضؿشد حُ٘غخء؟ 
طغـ٤َ طٞهؼخص حُظال٤ٓز ػٖ ٓٞمٞع حُ٘ـ 

هشحءس حُ٘ـ هشحءس ٗٔٞرؿ٤ش ٖٓ هشف حُٔؼِْ 
حإل٣لخء ُظوش٣ذ حُٔؼ٠٘  ٓغظؼٔال

. طشى كغلش ُِظال٤ٓز ُِوشحءس حُقخٓظش

. ٛٞ ػ٘ٞحٕ حُ٘ـ؟حرًش ؽخق٤خص حُ٘ـ ٓخ
٣زذأ رخُٔظ٤ٌٖ٘ٔ كظ٠ )كوشس/ٓطخُزش حُظال٤ٓز رخُظذحٍٝ ػ٠ِ حُوشحءس،كوشس

 (٣ذكغ حُٔظؤخش٣ٖ ا٠ُ حسطٌخد حألخطخء ال
طز٤َُ حُقؼٞرخص أػ٘خء حُوشحءس ٝؽشف حُٔلشدحص حُـذ٣ذس  

ٝطٞظ٤لٜخ ك٢ ؿَٔ كغذ حُـذٍٝ 

 انكهمح مؼناها تىظٍفها فً جمهح

 ًٓٞذ ٖٓ ٓـٔٞػش ٖٓ ....ٝفَ ًٓٞذ ٖٓ حُلـخؽ

. ٓ٘خهؾش حُظال٤ٓز ػٖ كلٟٞ حُ٘ـ ٝحُٔؼ٠٘ حُظخٛش١ ُٚ رخألعجِش حُٔ٘خعزش

حألعجِش ٓشحكوش ُِ٘ـ 
هشف أعجِش أخشٟ 

ح٤ُّٞ حُز١ حٗظظشطٚ ػخثِش حُؼشٝط؟  ٓخ
. ٛزح حُغِٞى ٣ذٍ ػ٠ِ.هذّ حُن٤ٞف ٛذح٣خ ألَٛ حُؼشٝط

حُلوذ /حُظآصس/حُظزخؿل/حُظؼخٕٝ

. ٣ٌظذ حُٔؼِْ حُؼزخسحص ٣ٝطِذ ٖٓ حُظال٤ٓز طؾط٤ذ حُـ٤ش ٓ٘خعذ
. اػخدس هشحءس حُ٘ـ ٝحُٞهٞف ػ٘ذ حُو٤ْ حُٞحسدس ك٤ٚ هقذ حُظل٢ِ رٜخ

حُظؼخٕٝ ر٤ٖ حألَٛ ٝحُـ٤شحٕ،كذ ح٥خش٣ٖ،طوخعْ  اك٤خء حُٔ٘خعزخص،)
 (........حألكشحف

مرحهح تناء 
 انتؼهماخ

٣ـ٤ذ ػٖ حألعجِش 

٣وذّ أكٌخسح أخشٟ 
حعظ٘خدح ا٠ُ 

 طقٞسحطٚ

هشف أعجِش أخشٟ هقذ حإلُٔخّ رخُٔٞمٞع 
 17 ؿ 2اٗـخص حُظٔخس٣ٖ ك٢ دكظش حألٗؾطش،حُظٔش٣ٖ سهْ 

 

 انتذرٌة

 و
 االستخمار

  



  انؼائهح :انتؼهمً انممطغ
 كْٜ حٌُٔظٞد انمٍذان

 (صكخف أخظ٢)هشحءس ًٝظخرشاننشاط 
د 90انمذج 
 6انحصح 

٣ؼظض رِـظٚ ٣ٝٞظق هذسحطٚ حُظؼز٤ش٣ش انمٍم 
حُؾل٤ٜش ٝحٌُظخر٤ش،٣ظلخػَ ٓغ 

حُٔ٘خعزخص حُؼخث٤ِش 

 

 مركثح
انكفاءج 

  ٣غظؼَٔ حُٔؼِٞٓخص حُٞحسدس ك٢ حُ٘ـ
 حٌُٔظٞد

مؤشراخ 
انكفاءج 

٣لذد حُوشحثٖ حُِـ٣ٞش ح٤ُٔٔضس ُِ٘ـ 

انكفاءج 
انختامٍح 

٣وشأ ٗقٞفخ رغ٤طش هشحءس ع٤ِٔش ٣ٝلٜٜٔخ 
٤ٔ٣ض ر٤ٖ   ٣ـِذ ػ٤ِٜخ حُ٘ٔو حُظٞؿ٢ٜ٤

 (ٝٗطوخ ًظخرش)حُلشٝف حُٔظؾخرٜش 
 

 انمراحم انىضؼٍاخ انتؼهمٍح واننشاط انممترح انتمىٌم 

٣ظزًش أْٛ أكذحع 

حُ٘ـ،ٝحُٔؼ٠٘ 
 حُؼخّ ُٚ

. طِخ٤ـ حُ٘ـ حٌُٔظٞد رؤعجِش ٓٞؿٜش ُظلذ٣ذ حألكٌخس حألعخع٤ش
رؤ١ ٓ٘خعزش أػذص حُؼخثِش ك٣ِٞخص ُز٣زس؟ 

ٖٓ كنش حُللَ؟ٝٓخرح أكنشٝح ٓؼْٜ؟ 
 حُـ٤شحٕ؟/ػ٠ِ ٓخرح ٣ذٍ عِٞى حُٔذػ٣ٖٞ

مرحهح 

 االنطالق

٣وشأ حُ٘ـ 

٣٘طن رخُلشك٤ٖ 
ٗطوخ ع٤ِٔخ ٤ٔٓضح 

ر٤ٜ٘ٔخ ٗطوخ 

 .ٝعٔخػخ ٝسعٔخ

. أسحؿغ ٝأ٤ٓض

 (د،ر) ٣ؼظ٢٘ حُ٘ؾخه رٔؼخُـش ظخٛشس ُـ٣ٞش ٢ٛٝ حُلشٝف حُٔظوخسرش ك٢ حُشعْ
اإلدران وػرض اننمىرد 

ر٘خء حُـِٔش حُٔلظ٣ٞش ػ٠ِ حُلشك٤ٖ حُٔغظٜذك٤ٖ رٔلخٝسس حُظال٤ٓز 

أػذص حُؼخثِش ك٣ِٞخص ُز٣زس حُٔزحم،طخزشٗخ ع٠ِٔ :٣وٍٞ حُٔؼِْ
:................. كظوٍٞ

ًظخرش حُـِٔش ػ٠ِ حُغزٞسس هشحءطٜخ ٝطؤه٤ش ًِٔخطٜخ 

 
حعظخشحؽ حٌُِٔظ٤ٖ حُٔؾظِٔظ٤ٖ ػ٠ِ حُلشك٤ٖ حُٔوقٞد٣ٖ ٝطل٤ِِٜٔخ ا٠ُ ٓوخهغ 

فٞط٤ش 

 .طلذ٣ذ حُلشك٤ٖ ٝهشحءطٜٔخ 
 انمىجهح االستجاتح

. طزٝم.....ٓغ طٌشحس حُقٞص رٝ،رٝ،رٝ(طَُزٝم)هشحءس ًِٔش
َذ،َٗٞحكِزُ )ػشك ًِٔخص أخشٟ َٛ ،َر ْز٣َخعٌع ِٓ) 

،دِّ :ٓغ طٌشحس حُقٞص(َُٗوّذِّ)س ًِٔشءهشح ،دِّ ٗوّذّ ..........دِّ
 (دُٞ،طذٝس،ٓٞحثذ،)ػشك ًِٔخص أخشٟ

٣ٌظذ حُٔؼِْ حُلشك٤ٖ ػ٠ِ ؿذٍٝ حُلشٝف ٓطخُزخ حُظال٤ٓز ر٘طن حُلشف رلشًظٚ 

. ًِٔخ ًظزٚ
. ٝٓطخُزش حُظال٤ٓز روشحءطٜٔخ ٓؼخ(أػذدٗخ،ُز٣ز)ًظخرش حٌُِٔظ٤ٖ

. حإلط٤خٕ رٌِٔخص ؿذ٣ذس طل١ٞ حُلشك٤ٖ
 انمستمهح االستجاتح

. حُؼٞدس ا٠ُ حُـِٔش ٝط٤٤ٔض حُلشك٤ٖ
انتطثٍك 

حُؼٞدس ا٠ُ حُ٘ـ حٌُٔظٞد ٝٓطخُزش حُظال٤ٓز رخعظخشحؽ ًِٔش طل١ٞ 

ًٝظخرظٜخ ػ٠ِ حألُٞحف (ر/د)حُلشف
أكتة جٍذا 

 هش٣وش حُٔ٘خهؾش ٣غظخشؽ حُلشك٤ٖ ٝربطزخع٣ٌظذ حُٔؼِْ ًِٔخص طظنٖٔ حُلشك٤ٖ 
 (أٍٝ،ٝعو،آخش حٌُِٔش ٓظقال أٝ ٓ٘لشدح)ٓغ ٓالكظش ٓٞهؼٚ ك٢ حٌُِٔش

هشحءس حُلشك٤ٖ 
 آدح حُٔؼِْ ٝطؾ٤ٌِٜٔخ رخُؼـ٤٘ش إ أٌٖٓ رٔلخًخسًظخرش حُلشك٤ٖ ػ٠ِ حألُٞحف 

مرحهح تناء 
 انتؼهماخ

 ٣وشأ ٣ٝ٘غخ
. 18  ؿ5طٔش٣ٖ  هشحءس حُلشٝف ٝحٌُِٔخص ًٝظخرظٜخ ك٢ دكظش حألٗؾطش

 حُخطٞحص ربطزخعًظخرش حُلشٝف ٝحٌُِٔخص حُظ٢ طل٣ٜٞخ ػ٠ِ ًشحط حُوغْ 

 .حُٔؤُٞكش

 انتذرٌة
 و

 االستخمار

 
  



  انؼائهح :انتؼهمً انممطغ
كْٜ حٌُٔظٞد  انمٍذان

 (صكخف أخظ٢)هشحءس ًٝظخرشاننشاط 

د 90انمذج 

 8انحصح 

٣ؼظض رِـظٚ ،٣ظل٠ِ رشٝف حُظؼخٕٝ انمٍم 

ٝحُظنخٖٓ ٣ٝغخْٛ ك٢ حُؼَٔ 
حُـٔخػ٢ 

 

 مركثح
انكفاءج 

٣غظؼَٔ حُٔؼِٞٓخص حُٞحسدس ك٢ حُ٘ـ 
 حٌُٔظٞد

مؤشراخ 
انكفاءج 

  ٣٘ظؾ ؿٔال ٣ٝوشأ حُ٘ـ ٣ٝوق ػ٘ذ حُلخفِش،
، ٣ٞظق (كؼَ،كخػَ،ٓلؼٍٞ رٚ) كؼ٤ِش رغ٤طش

حُن٤ٔش أٗخ 
انكفاءج 
انختامٍح 

٣وشأ ٗقٞفخ رغ٤طش هشحءس ع٤ِٔش ٣ٝلٜٜٔخ 
 ٣ـِذ ػ٤ِٜخ حُ٘ٔو حُظٞؿ٢ٜ٤

 

 انمراحم انىضؼٍاخ انتؼهمٍح واننشاط انممترح انتمىٌم 

 ٣ـ٤ذ ػٖ حألعجِش
ُٔخرح أػذص حُؼخثِش حُلِٟٞ؟ 

 :..................حؽظخهض ع٠ِٔ ألخظٜخ كوخُض

مرحهح 

 االنطالق

٣وشأ حُلوشس ٓلظشٓخ 
. حُلٞحفَ

ًٝزح كوشس أكغٖ 
. هشحءط٢

. ٣ـ٤ذ ػٖ حألعجِش

٣٘ظؾ ؿٔال كؼ٤ِش 
كؼَ،كخػَ،)رغ٤طش

. (ٓلؼٍٞ رٚ
٣٘ظؾ ؿٔال رغ٤طش 

أٗخ :طزذأ رخُن٤ٔش
 

انمرحهح األونى 
. حُٔؼِْ ا٠ُ حُ٘ـ حٌُٔظٞد ٣ٝوشأٙ هشحءس ٓغظشعِش ٣ؼٞد

حإلؽخسس ا٠ُ حُلٞحفَ حُٞحسدس ك٢ )٣ؼ٤ذ هشحءس حُلوشس حأل٠ُٝ هشحءس ؿٞٛش٣ش 

٣ٝطِذ ٖٓ حُظال٤ٓز هشحءطٜخ هشحءس ع٤ِٔش ٓغ حكظشحّ حُلٞحفَ ٝحُضٖٓ (حُلوشس
. حُٔخقـ ُٜخ

٣ؼٖٔ هشحءس حُٔظلٞه٤ٖ ٣ٝقلق أخطخء حُٔظؼؼش٣ٖ 
 (أكغٖ هشحءط٢). 33هشحءس حُلوشس حُٔٞؿٞدس ك٢ ًظخد حُظ٤ِٔز ؿ

ٝٓغظشع٤ِٖ ك٢  ٣ظذحٍٝ رو٤ش حُظال٤ٓز ػ٠ِ هشحءطٜخ ٓلظش٤ٖٓ حُلٞحفَ،
. طْٜءهشح

: انمرحهح انخانٍح

 31ؿ(أسًذ)حعظؼٔخٍ حُظٞحٛش حُ٘ل٣ٞش ٝحُقشك٤ش
. ٣طشف حُغئحٍ.٣ؼ٤ذ حُٔؼِْ هشحءس حُلوشس حأل٠ُٝ ٖٓ حُ٘ـ حٌُٔظٞد

ٓخرح أكنش حُن٤ٞف؟ًظخرظٚ ٝط٣ِٖٞ أدحس حالعظلٜخّ 
. طذ٣ٖٝ حُـٞحد رـخٗذ حُغئحٍ ٝط٣ِٖٞ حٌُِٔش حُظ٢ طذٍ ػ٠ِ حُٔلؼٍٞ رٚ

. ٣ظْ ط٘خٍٝ حُٔؼخٍ حُؼخ٢ٗ ر٘لظ حُطش٣وش

. أٓؼِش أخشٟ ُظؼز٤ض حُظخٛشس حُِـ٣ٞش
 ّحُلطٞسأػذص حأل   ؟أػذص حألّٓخرح   

 حُّذسطَ ؽشف حُٔؼِْ  ←ؽشف حُٔؼِْ؟ٓخرح 

. حًَٔ حُـَٔ رخٌُِٔش حُٔ٘خعزش
............ سحؿغ حُظ٤ِٔز ←...............ؿشط حُلالف

.............  ُزغض حُٔؼِٔش←..................ؿغِض حألّ

 ٓخرح ٝح٥خش ٣ـ٤ذ رـِٔش كؼ٤ِش:ط٤ِٔز ٣طشف عئحال د)طٔؼ٤َ حألدحء حُلٞحس١

. (رغ٤طش
. ٣طِذ ٖٓ ط٤ِٔز ٓلٞ حُغزٞسس ػْ ٣وٍٞ ُٚ أخزش صٓالى رٔخ طلؼَ-

. ًظخرش حُـِٔش ٝط٣ِٖٞ حُن٤ٔش أٗخ. أٓغق حُغزٞسسأٗخ-
. ٗلظ حُؼَٔ ٓغ ط٤ِٔزس ٓغ طـ٤٤ش حُٜٔٔش-

.  أسعْ صٛشسأٗخ
حُٜذف ٖٓ فؼٞد ط٤ِٔز ٝط٤ِٔزس ٛٞ ادسحى حُٔظؼِْ إٔ حُٔظٌِْ عٞحء ًخٕ رًشح أٝ 

(. أٗخ)أٗؼ٠ ٣زذأ ًالٓٚ د

. ٝمؼ٤خص أخشٟ ُظؼز٤ض حُٔوقٞد
. (أٗخ)ٛخطٞح ؿٔال طزذأ رٌِٔش

مرحهح تناء 
 انتؼهماخ

٣ٞظق حُظشح٤ًذ 

ٝحُظٞحٛش 
 حُٔغظٜذكش

 .17 ؿ 3اٗـخصحُظٔخس٣ٖ ك٢ دكظش حألٗؾطش طٔش٣ٖ 

 

 انتذرٌة

 و
 االستخمار

 
  



  انؼائهح :انتؼهمً انممطغ
آالء اننشاط 

د 45+د45انمذج 
 7/9انحصح 
 ٣ٞظق هذسحطٚ حٌُظخر٤ش ٣ٝظلٌْ ك٤ٜخانمٍم 

انكفاءج 
انختامٍح 

  ٣٘ظؾ ًظخرش ًِٔخص ٝؿَٔ

 

 مركثح
انكفاءج 

٣ظؼشف ػ٠ِ ٓخظِق أؽٌخٍ حُلشٝف ٝحُنٞحرو 
رخُؼشر٤ش ٣ٝظلٌْ ك٢ ٓغظ٣ٞخص حُِـش  ٌُِظخرش

 حٌُظخر٤ش
مؤشراخ 

انكفاءج 

 ٣لظشّ هٞحػذ سعْ حُلشٝف ٝحٌُِٔخص ٝط٘خعوٜخ

حُٔطش ٝحُ٘وطش ) ٣غظؼَٔ ػالٓخص حُٞهقٝ
ك٢  (د،ر)٣ٌظذ ًِٔخص طؾَٔ حُلشك٤ٖ ٝ(ًزذح٣ش

ٝمؼ٤خص ٓخظِلش 
 

 انمراحم انىضؼٍاخ انتؼهمٍح واننشاط انممترح انتمىٌم 

ط٤٤ٔض حُلشك٤ٖ ػٖ 

 ؿ٤شٛٔخ عٔخػخ ًٝظخرش

٣ٌظذ حُٔؼِْ ًِٔخص طل١ٞ حُلشك٤ٖ حٌُٔظؾل٤ٖ ػ٠ِ حُغزٞسس 

هشحءس حٌُِٔخص ػْ ٓطخُزش حُظال٤ٓز روشحءطٜخ 

 .ٗلظ حُؼَٔ ٓغ كشف حُذحٍ  ُٕٞ كشف حُزحٍ ك٢ حٌُِٔخص حُظ٢ طؾِٔٚ،

مرحهح 

 االنطالق

٣ؼزض حُلشف ػٖ هش٣ن 

حُزحًشس حُزقش٣ش رشإ٣ظٚ 
ٝحُزحًشس حُؼن٤ِش 

. رٌظخرظٚ

 .٣ٌظذ حُقٞص حُ٘خهـ

. طؼز٤ض حُلشك٤ٖ

،ِرسحعٌع )٣ٌظذ حُٔؼِْ حٌُِٔخص- 01 َٛذٌع ٌٕع ) ،(َر ًَ ًِٔظ٤ٖ ػ٠ِ كذس  (طّذُٝس،ُدًّخ

،ِرسحعٌع )ٛ٘خى كشف طٌشس ك٢ حٌُِٔظ٤ٖ :٣ٝوٍٞ َٛذٌع  .(َر

. حًظزٚ ػ٠ِ ُٞكظي

ٌٕع  طَذُٝس،)ٗلظ حُؼَٔ ٓغ حٌُِٔظ٤ٖ  . (ُدًّخ

. ٝمؼ٤خص أخشٟ ٓؾخرٜش

 أٝ (حالعظؼخٗش رقٞس) (رقٞص ٗخهـ)٣ؼشك حُٔؼِْ ًِٔخص ػ٠ِ حُغزٞسس -02

 .٣شحٙ حُٔؼِْ ٓ٘خعزخ ٓخ

 

 
 

 

 

 

 

ثَِشسٌع .. ْثذٌع .  َٗخسٌع .. َسحعٌع . 

 (دح،ِر،ِد١)أًَٔ ًَ ًِٔش رخُقٞص حُٔ٘خعذ

ًِٔش /طظْ حُٔ٘خهؾش ؿٔخػ٤خ ػ٠ِ حُغزٞسس ًِٔش

أًَٔ ًظخرش حٌُِٔش رخُلشف حُٔ٘خعذ .......٣ظْ حُؼَٔ حُلشد١ ػ٠ِ حألُٞحف

 ٓشحهزش كظقل٤ق

مرحهح تناء 
 انتؼهماخ

٣ؼزض حُلشك٤ٖ ٣ٝظؼشف 

ػ٠ِ رذح٣ش ٜٝٗخ٣ش ًظخرش 
. حُلشف دحخَ حٌُِٔش

٣لشؿ ػ٠ِ حألرؼخد 
 ٝحُٔغخكش ٌَُ كشف

( 7ف)٢ِٔ٣ حُٔؼِْ ًِٔخص طؾَٔ حُلشك٤ٖ ًٝظخرظٜخ ػ٠ِ ًشحعخص حُوغْ

. 18 ؿ6اٗـخص طٔش٣ٖ حإلٓالء ك٢ دكظش حألٗؾطش طٔش٣ٖ 

 .٣ٌٖٔ ُِٔؼِْ حعظـالٍ دكظش حألٗؾطش ك٢ حُلقش حُظخعؼش

  

 انتذرٌة
 و

 االستخمار

 
  



  حُؼخثِش :انتؼهمً انممطغ
حُظؼز٤ش حٌُظخر٢ مٍذان 

 طؼز٤ش ًظخر٢اننشاط 
 د45انمذج 
 11انحصح 

٣ٞظق هذسحطٚ حُظؼز٤ش٣ش حُؾل٤ٜش انمٍم 
 ٝحٌُظخر٤ش،٣ل٢٤ ٓ٘خعزخص ػخث٤ِش

انكفاءج 
انختامٍح 

 ٣٘ظؾ ًظخرش ًِٔخص ٝؿَٔ

 

 مركثح
انكفاءج 

٣ظؼشف ػ٠ِ ٓخظِق أؽٌخٍ حُلشٝف 
ٝحُنٞحرو ٌُِظخرش رخُؼشر٤ش ٣ٝظلٌْ ك٢ 

 ٓغظ٣ٞخص حُِـش حٌُظخر٤ش
مؤشراخ 

انكفاءج 

٣لظشّ ٣ٝ٘ظؾ حُٔظؼِْ ؿٔال حعظلٜخ٤ٓش 

 ٣لظشّ  ٝهٞحػذ سعْ حُلشٝف ٝحٌُِٔخص
حعظوخٓش حُخو ػ٠ِ حُغطش 

  

 

 انمراحم انىضؼٍاخ انتؼهمٍح واننشاط انممترح انتمىٌم 

 (؟)أٝ (.)٣ٌظذ حُ٘وطش
. ػ٠ِ ُٞكظٚ

٤ٔ٣ض ر٤ٖ حُـِٔش 

حالعظلٜخ٤ٓش 
 .ٝحُـِٔش حُٔؼزظش

 (؟)أٝ(.)٣ٌظذ حُٔؼِْ ؿٔال ٓؼزظش ٝأخشٟ حعظلٜخ٤ٓش،٣ٝطِذ ٖٓ حُظال٤ٓز ٝمغ
. ك٢ ٜٗخ٣ش ًَ ؿِٔش

 .حهظشحف ؿَٔ

مرحهح 

 االنطالق

٣وشأ حُٔظؼِْ حُـَٔ 
حالعظلٜخ٤ٓش ٝحُـَٔ 

. حُٔؼزظش

٣ـشد ٣ٌٝظؾق 
. حُـٞحد حُقل٤ق

 .٣لخٝس ص٤ِٓٚ

. أتذرب ػهى اإلنتاد انكتاتً

 .٣33ؼشك حُٔؼِْ حُٞمؼ٤ش حُٔٞؿٞدس ك٢ ًظخد حُظ٤ِٔز ػ٠ِ حُغزٞسس ؿ 

ًؼ٤شس،حُٞحكذس طِٟٞ حألخشٟ  *  *َٛ كنشطْ حُلِٟٞ؟ 

ُوذ ٝفَ رخًشح  *  * ٟ؟عِْ أ٣ٖ أِٗض ٣خ

ٗؼْ،٢ٛٝ ُز٣زس ؿذح  *  *ًْ ػذد حُغ٤خسحص؟ 

ٛ٘خ ،أسطذ حُٜذح٣خ  أٗخ *  *ٓظ٠ ٝفَ حًُٔٞذ؟ 

ط٣ِٖٞ .٣وشأ حُٔؼِْ حُـَٔ ط٤ِٜخ هشحءحص كشد٣ش ٖٓ رؼل حُظال٤ٓز،ػْ ٓ٘خهؾظٜخ
أ٣ٖ ُِغئحٍ ػٖ حٌُٔخٕ،ًْ )أدٝحص حالعظلٜخّ ٝحُظؼشف ػ٠ِ ٓؼخ٤ٜٗخ

. (حإلؿخرش ر٘ؼْ أٝ ال)،َٛ (حُٞهض)،ٓظ٠(حُؼذد)

 ُالٗغـخّ حُٔٞؿٞد ر٤ٖ حُـِٔش حُظال٤ٓز٣لشؿ حُٔؼِْ ػ٠ِ حًظؾخف -
. حالعظلٜخ٤ٓش ٝٓخ ٣وخرِٜخ ك٢ حُٔؼ٠٘ رٞحعطش حُظـش٣ذ

. سرو حُـِٔش حالعظلٜخ٤ٓش رـٞحرٜخ-

. طٔؼ٤َ حُٞمؼ٤ش ػٖ هش٣ن كٞحس ر٤ٖ ط٤ِٔز٣ٖ،أكذٛٔخ ٣غؤٍ ٝح٥خش ٣ـ٤ذ

. أعجِش ٝأؿٞرش ٖٓ هشف حُظال٤ٓز ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘

 .٣٘وَ حُٔظؼِْ حألؿٞرش ػ٠ِ ًشحط حُ٘ؾخه

مرحهح تناء 
 انتؼهماخ

٣٘ظؾ ؿٔال 
حعظلٜخ٤ٓش ٝال 

٣٘غ٠ ٝمغ ػالٓش 
 .حالعظلٜخّ

. ٣ٞصع حُٔؼِْ ًشحعخص حُظؼز٤ش ػ٠ِ حُظال٤ٓز

. ٓطخُزظْٜ رٌظخرش حُظخس٣خ ٝػ٘ٞحٕ حُلقش

. ٣وذّ ُْٜ حألٝسحم حُٔخققش ُِ٘ؾخه

. ٣ؾشف ُْٜ هش٣وش حُؼَٔ ٣ٝطِذ ْٜٓ٘ ًظخرش حُغئحٍ حُٔ٘خعذ ُِـٞحد حألٍٝ

. رؼذ حُظؤًذ ٖٓ اطٔخّ حُؼَٔ ٣٘ظوَ ا٠ُ حُـٞحد حُؼخ٢ٗ كخُؼخُغ

حًظذ حُغئحٍ حُٔ٘خعذ ٌَُ ؿٞحد ٝال ط٘ظ ٝمغ ػالٓش حالعظلٜخّ؟ 

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

. ٗؼْ ،أكذ ٝحُذ١

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

اٜٗخ حُغخػش حُؼخٓ٘ش فزخكخ 

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

. حعظ٤وظض حألّ رخًشح

 

 انتذرٌة
 و

 االستخمار

 
  



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

. أكذ ٝحُذ١ ٗؼْ ،

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

اٜٗخ حُغخػش حُؼخٓ٘ش فزخكخ 

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

. حعظ٤وظض حألّ رخًشح

 

 

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

. ٗؼْ ،أكذ ٝحُذ١

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

اٜٗخ حُغخػش حُؼخٓ٘ش فزخكخ 

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

. حعظ٤وظض حألّ رخًشح

 

 

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

. ٗؼْ ،أكذ ٝحُذ١

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

اٜٗخ حُغخػش حُؼخٓ٘ش فزخكخ 

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

 .حعظ٤وظض حألّ رخًشح

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

. ٗؼْ ،أكذ ٝحُذ١

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

اٜٗخ حُغخػش حُؼخٓ٘ش فزخكخ 

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

. حعظ٤وظض حألّ رخًشح

 

 

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

. ٗؼْ ،أكذ ٝحُذ١

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

اٜٗخ حُغخػش حُؼخٓ٘ش فزخكخ 

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

. حعظ٤وظض حألّ رخًشح

 

 

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

. ٗؼْ ،أكذ ٝحُذ١

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

اٜٗخ حُغخػش حُؼخٓ٘ش فزخكخ 

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

. حعظ٤وظض حألّ رخًشح

 

  



  انؼائهح: انتؼهمً انممطغ
ٓللٞظخص اننشاط 

د 45+د45انمذج 
 5/12انحصح 
٣ٞظق هذسحطٚ حُؾل٣ٞش ٣ٝظلٌْ انمٍم 

 ك٤ٜخ،٣لظشّ ٝحُذ٣ٚ ٣ٝط٤ؼٜٔخ

 

 مركثح
انكفاءج 

 ٣وشأ ٣لْٜ ٓخ

مؤشراخ 
انكفاءج 

 ٣لْٜ ٓؼ٘خٛخ  ٣ٝٝللظٜخ ٣وشأ حُٔللٞظش
حإلؿٔخ٢ُ ٣ٝذسى حُو٤ْ حُظ٢ طظنٜٔ٘خ 

انكفاءج 
انختامٍح 

 ٗقٞفخ رغ٤طش ٣ٝلٜٜٔخ ٣وشأ

 

 انمراحم انىضؼٍاخ انتؼهمٍح واننشاط انممترح انتمىٌم 

رؤٗؾٞدس  .......رًش٢ٗ ٣خ

 .أر٢ ٝأ٢ٓ

ٓغ ٖٓ طؼ٤ؼ ك٢ حُز٤ض؟ 

ٖٓ ٣ؾظش١ ُي حُٔالرظ ؟ 

. ٖٝٓ حُظ٢ طـغَ ُي حُٔالرظ ٝطلنش ُي حألًَ

 َٛ طط٤غ ٝحُذ٣ي؟

مرحهح 

 االنطالق

٣ٌظؾق حُٔللٞظش 

٣٘قض ا٠ُ هشحءس 
حألعظخر ،٣ذسى حُٔؼ٠٘ 
حإلؿٔخ٢ُ ٣ٝـ٤ذ ػٖ 

 حألعجِش

٣للع حُٔوطغ حألٍٝ ٖٓ 

 حُٔللٞظش

 حإلؿٔخ٢ُٓشكِش حُظوذ٣ْ ٝؽشف حُٔؼ٠٘ 

٣ٌؾق حألعظخر ػٖ ٗـ حُٔوطٞػش ٌٓظٞرش رؾٌَ ؿ٤َٔ ٝٝحمق إلملخء 

. حُـخٗذ حُـٔخ٢ُ ػ٤ِٜخ

 

هشحءس حُٔللٞظش ٖٓ هشف حألعظخر هشحءس ٝحملش طظخِِٜخ حإل٣ٔخءحص ُظوش٣ذ 

حُٔؼ٠٘ 

. طوذ٣ْ حُٔؼ٠٘ حإلؿٔخ٢ُ ُِوطؼش طظخِِٜخ أعجِش ُو٤خط حُلْٜ

ٓخرح طذسط ك٢ ٓذسعظي؟ 

ٓغ ٖٓ طزٛذ ًَ فزخف؟ 

ٓظ٠ طٌظذ؟ 

حُلخثذس ٖٓ حُذسحعش؟  ٓخ

. ٓشكِش حُظـضثش ٝحُظلل٤ع

. ٣ـضة حألعظخر حُوطؼش ا٠ُ أسرؼش أؿضحء

 ٣ٌظذ حُـضء حألٍٝ ػ٠ِ ؿخٗذ آخش ٖٓ حُغزٞسس ٣ٝظْ طلل٤ظٚ

مرحهح تناء 

 انتؼهماخ

 أدحء٣ئد١ حُٔوطغ حألٍٝ 

 ع٤ِٔخ
  حُٔوطغ حألٍٝ ٖٓ حُٔللٞظشأدحء

 انتذرٌة
 و

 االستخمار

ُِظوذ٣ْ ٝحُظلل٤ع  (5)  حُلقش حأل٠ُٝطخقـ:ٓالكظش 
 ٝحُٔغشكش  ُالعظظٜخس(12) طخقـ حُلقش حُؼخ٤ٗش 

  حُٔوطغ ر٘لظ حُطش٣وش  أعخر٤غطُوذّ رخه٢ حألؿضحء ػ٠ِ ٓذحس 
  



  انؼائهح :انتؼهمً انممطغ
( 10ف) ادٓخؽاننشاط 

د 45انمذج 
 10انحصح 
 ٣ٞظق هذسحطٚ ٣ٝظلٌْ ك٤ٜخانمٍم 

 

مؤشراخ 
انكفاءج 

٣٘ـض ٣ٝغظشؿغ ٓؼِٞٓخص عخروش ٣ٝٞظلٜخ 
حألٗؾطش كشد٣خ ػ٠ِ أٝسحم 

انكفاءج 
انختامٍح 

٣ذٓؾ ٌٓظغزخطٚ ك٢ كَ ٝمؼ٤خص ٓظؼِوش 
 (،حُظشر٤ش حُٔذ٤ٗشحإلعال٤ٓشحُِـش،حُظشر٤ش )د

 

 انمراحم انىضؼٍاخ انتؼهمٍح واننشاط انممترح انتمىٌم 

 ٣غظشؿغ حُٔؼِٞٓخص

٣لخٝس حألعظخر حُظال٤ٓز كٍٞ ٓنخ٤ٖٓ حُذسٝط حُغخروش ُو٤خط ٓذٟ حُظزًش 
ُذ٣ْٜ 

. حعظؼٔخٍ حُشف٤ذ حُِـ١ٞ

 ......حُ٘ل٣ٞش ٝحُقشك٤ش حُظٞحٛش

مرحهح 

 االنطالق

٣ٌظؾق حألٗؾطش 

٣ٝ٘قض ا٠ُ ؽشف 
. حُٔؼِْ

. ٣٘ـض حُ٘ؾخه حألٍٝ

٣شحهذ ػِٔٚ ٣ٝقلق إ 

أخطؤ 

حُ٘ؾخه حُؼخ٢ٗ 

 حُ٘ؾخه حُؼخُغ

٣ٞصع حألعظخر أٝسحم حُٞمؼ٤ش حإلدٓخؿ٤ش ػ٠ِ حُظال٤ٓز ٣ٝؾشف ُْٜ حألٗؾطش 
. ٓشك٤ِخ 

٣طِذ ْٜٓ٘ اٗـخص حُ٘ؾخه حألٍٝ ط٤ِٚ حُٔشحهزش ٝحُظقل٤ق حُـٔخػ٢ ػ٠ِ 
. حُغزٞسس كخُلشد١ ،ٗلظ حُؼَٔ ٓغ رو٤ش حألٗؾطش

 :حألٗؾطش

انهغح انؼرتٍح 

 :ك٢ حٌُٔخٕ حُٔ٘خعذ ( رخًشح،َٛ) :مغ

  حُذحس ٤ُغو٢ كوِٚ........ ٣خشؽ حُلالف ٖٓ 

  ........سحؿؼض دسٝعي ٣خ سمخ؟ ٗؼْ ٣خ أر٢ 

  ٣خ أكٔذ......... ْٗ رخًشح كظ٠ طغظ٤وع 

  أرٞى ك٢ حُذحس؟.... :كوخٍػٔي عؤُي  

 "طِٞ"ٛخص ؿِٔظ٤ٖ ك٤ٜٔخ حٌُِٔش 

 حفطق حُظال٤ٓز حُٞحكذ ٝسحء ح٥خش . ........................ 

 ٟٝفِض حُؼذحءحص حُٞحكذس رؼذ حألخش .... ..................... 

 انترتٍح اإلسالمٍح

  أٓخّ حُـِٔش حُقل٤لش  مغ حُؼالٓش

  ص٣خسس حألهخسد ٝحؿزش ػ٤ِ٘خ...... 

  ص٣خسس حألهخسد ط٘ؾش حُؼذحٝس...... 

  حألهخسد ْٛ ؿ٤شح٢ٗ ٝأفلخر٢...... 

  فِش حُشكْ"ص٣خسس حألهخسد حعٜٔخ "...... 

. انترتٍح انمذنٍح

(  ًز٤ش، ػو٤ال ، كِٔٚ  ، حُ٘وٞد):  حُلشحؽ رخٌُِٔش حُٔ٘خعزشآأل

كب٢ٗ أعخػذٙ ػ٠ِ .......... ٣لَٔ ؽ٤جخ .......... ػ٘ذٓخ أُظو٢ رؾ٤خ 
 ........... دٕٝ إٔ ٣ذكغ ٢ُ .......... 

مرحهح تناء 
 انتؼهماخ

  حُٔظؼِْ،أدحءٓشحهزش 
١ ػ٠ِ حُٔـظٜذ٣ٖ ٣ٕغ

 ُخِن ؿٞ ٖٓ حُظ٘خكظ

: انحذٌج انشرٌف أكمم

 ............................ٖٓ ًخٕ ٣ئٖٓ رخهلل ٝح٤ُّٞ ح٥خش 

 انتذرٌة
 و

 االستخمار

ٝسهش حإلدٓخؽ ك٢ حألعلَ 
  



 إدماد

 انهغح انؼرتٍح

 :ك٢ حٌُٔخٕ حُٔ٘خعذ ( رخًشح،َٛ) :مغ

  ٣ْخُشُؽ حُلالف  ........ ُٚ  ِٖٓ حُذحسِ ٤ُِْغِو٢ كْوِ

  ........ ٣خ أر٢ِ ْْ  سحؿْؼض ُدُسٝعي ٣خ سِمخ؟ ٗؼ

  رخًًِشح كظ٠ طْغظ٤ِْوع ْْ  ٣خ أْكٔذ.........  ٗ

   ُٔي عؤُي   أُرٞى ك٢ِ حُذحسِ؟.... :كوخٍػ

 "طِٞ"ٛخص ؿِٔظ٤ٖ ك٤ٜٔخ حٌُِٔش 

  ِ٤ُز حُٞحِكذ ٝسحء ح٥خش ِٓ  ........................ . حْفطق حُظال

 ٟٝفِضِ حُؼذحءحُص حُٞحِكذُس رْؼذ حألُْخش .... ................ .....

 انترتٍح اإلسالمٍح

  أٓخّ حُـِٔش حُقل٤لش  مغ حُؼالٓش

  ص٣ِخسُس حألهخسِد ٝحِؿزشٌع ػ٤ِْ٘خ...... 

  ُؾُش حُؼذحُٝس ْ٘  ......ص٣ِخسُس حألهخسِد ط

  ِؿ٤شح٢ِٗ ٝأْفلخر٢ِ ْْ ُٛ  ......حألهخسُِد 

  ٜخ ُٔ ِْ "ص٣ِخسُس حألهخسِدِ حِْع  ......" ِفُِش حُشِك

 انترتٍح انمذنٍح

ىدَد  ):  حُلشحؽ رخٌُِٔش حُٔ٘خعزشآأل هِل ِل   ،اننُنمُن مْم ٍالًال  ، حَد ( كَدثِلٍرٍر  ، حَدمِل

ُْظِو٢ رِؾ٤ْخٍ  ْ٘ذٓخ أ َُ ؽ٤ًْجخ .......... ِػ ِٔ ُٙ ػ٠ِ .......... ٣ْل كب٢ِِٗ أُعخِػُذ

ْٕ ٣ُْؼِط٢ِ٘٤ ..........   ...........ُدٕٝ أ

  



  انؼائهح :انتؼهمً انممطغ
طٜز٣ذ حُغِٞى انمٍذان 

طشر٤ش اعال٤ٓش اننشاط 

ص٣خسس حألهخسد انذرس 

 د45انمذج 

 1انحصح 

فِش حُشكْ،حُظنخٖٓ،حكظشحّ انمٍم 

حٌُز٤ش 

 

 مركثح
انكفاءج 

عًِٞخص   ٓٔخسعش ٝحُظؼشف ػ٠ِ عًِٞخص طظؼِن رخ٥دحد
ع٘ش فطظؼِن رخُٔؼخٓالص حٍ

مؤشراخ 
انكفاءج 

سرطٜخ رخ٣٥خص حُوشآ٤ٗش ٝ ٓظخٛش حُغِٞى حُلغٖ ارشحص
٣زًش حُٔ٘خعزخص حُظ٢ ٣ضٝس ك٤ٜخ ٝٝحُلذ٣غ حُ٘ز١ٞ حُؾش٣ق 

أهخسرٚ 
انكفاءج 
انختامٍح 

٣غِي حُٔظؼِْ ك٢ ك٤خطٚ ح٤ٓٞ٤ُش عًِٞخص طذٍ ػ٠ِ 
  .ٝحُٔؼخٓالص حُلغ٘ش،ٝحُظضحٝس ُل٤ٔذس، ححألخالم

 

 انمراحم انىضؼٍاخ انتؼهمٍح واننشاط انممترح انتمىٌم 

٣ظزًش حُٔؼِٞٓخص 

. حُغخروش

 ٣ـ٤ذ ػٖ حألعجِش

 (ػ٤ذ حُلطش) حُ٘ـ حُٔ٘طٞم :انسٍاق

. ٣شحٙ حُٔؼِْ ٓ٘خعذ فٞسس أٝ ٓخ :انسنذ

حرًش حألػٔخٍ حُظ٢ هخٓض رٜخ حألّ  :انتؼهٍمح

 ٓخرح حعظوزِض حُؼخثِش ٣ّٞ حُؼ٤ذ؟

مرحهح 
 االنطالق

٣الكع ٣غظٔغ 
٣ٝـ٤ذ ػٖ حألعجِش 

 .٣غظخِـ حُو٤ٔش

: ألرأ وأالحع

. ػذس ٓشحص  (34ؿ)٣وشأ حُٔؼِْ حُ٘ـ 

.  ٝٓالكظش حُقٞسس٣34طِذ ٖٓ حُظال٤ٓز كظق حٌُظخد ؿ

ٓخرح طؾخٛذ ك٢ حُقٞسس؟ 

 

. أفهم

 .٣لخٝس حُظال٤ٓز كٍٞ ٓؼ٠٘ حُ٘ـ

ٖٓ ٛٞ حُؾخـ حُز١ ع٤ضٝسٙ حألد؟ 

ٓخرح هخٍ خخُذ ألر٤ٚ؟ 

 رٔخرح أؿخرٚ حألد؟

ُٔخرح ٗضٝس أهخسر٘خ؟ 

. ُٞ إٔ أكذ ٖٓ أهخسر٘خ حٗوطغ ػٖ ص٣خسط٘خ

َٛ ٗؼخِٓٚ رخُٔؼَ؟ 

حرًش ٓ٘خعزخص طضٝس ك٤ٜخ أهخسري؟ 

َٛ طضٝس أهخسري كوو؟ 

. أتؼهم

. ٣لخٝس حُٔؼِْ طال٤ٓزٙ ُِٞفٍٞ ا٠ُ حُِٔخـ

 .أٗخ ط٤ِٔز ٓغِْ،أصٝس أهخسر٢ ٝال أٗوطغ ػْٜ٘

مرحهح تناء 

 انتؼهماخ

ٓشحهزش حإلٗـخص 

 ٝطو٣ٞٔٚ

: ٌكتة انمؼهم

 . ػْٜ٘.........ٝال .......حُظ٤ِٔز حُٔئدد ٣ضٝس 

 .(٣٘وطغ،أهخسرٚ).حًظذ حٌُِٔخص حُ٘خهقش ٌٓخٕ حُ٘وو

 انتذرٌة
 و

 االستخمار

 19ٝإلٗـخص حُ٘ؾخه ؿ  طخقـ حُلقش حُؼخ٤ٗش ُظلل٤ع حُلذ٣غ رطش٣وش حُٔلٞ حُظذس٣ـ٢

  



  انؼائهح :انتؼهمً انممطغ
حُل٤خس حُٔذ٤ٗش  انمٍذان

أه٤غ حُٔغ٤ٖ٘ ٝأكظشْٜٓ  انذرس
 د45 انمذج

 1انحصح 

٣ئد١ ٝحؿزخطٚ ٗلٞ ٗلغٚ ٝٗلٞ انمٍم 
 ٝحالكظشحّح٥خش،ٝحؿذ حُطخػش 

 

 مركثح
انكفاءج 

٣ظقشف رؾٌَ ٓغئٍٝ 

مؤشراخ 
انكفاءج 

 ٣زًش عًِٞخص طذٍ  ٤ٔ٣ٝض ر٤ٖ كوٚ ٝٝحؿزٚ
ػ٠ِ ٝحؿذ حُطخػش ٝحالكظشحّ 

انكفاءج 
انختامٍح 

٤ٔ٣ض ر٤ٖ حُلن ٝحُٞحؿذ ٖٓ خالٍ ٗظخّ حُل٤خس 
ك٢ حُوغْ 

 

 انمراحم انىضؼٍاخ انتؼهمٍح واننشاط انممترح انتمىٌم 

٣الكع ٣ٝـ٤ذ ػٖ 

 .حُغئحٍ

طٞهلض ك٢ اكذٟ حُٔلطخص،سًذ ؽ٤خ  ً٘ض سحًزخ ك٢ حُلخكِش، :انسٍاق
. ًز٤ش ُْٝ ٣ـذ ٌٓخٗخ

. فٞسس،هقش طؼزش ػٖ حكظشحّ حٌُز٤ش :انسنذ

سأ٣ض حُؾ٤خ حٌُز٤ش ٝحهلخ،ٓخرح طلؼَ؟  :انتؼهٍمح

 ُٔخرح؟

مرحهح 

 االنطالق

٣غظٔغ ا٠ُ هشحءس 
. حُٔؼِْ

٣الكع حُقٞس ٣ٝـ٤ذ 
 .ػٖ حألعجِش

. ألرأ وأالحع

. ٓؾخٛذس حُٔظؼ٤ِٖٔ ُِقٞس حُٔٞؿٞدس ك٢ حٌُظخد

 

 1:انصىرج

ٓخرح طؾخٛذ ك٢ حُقٞسس؟ 

ُٔخرح ٣ٔغي ر٤ذ حُؾ٤خ؟ 

طقٞسٝح،ٓخرح ٣وٍٞ ُٚ حُؾ٤خ حٌُز٤ش؟؟ 

َٛ طظقشف ٓؼَ ٛزح حُُٞذ؟ُٔخرح؟ 

 

 2:انصىرج

ٓخرح طلؼَ ٛزٙ حُلظخس؟ 

طقٞسٝح كٞحسح ٣ـش١ ر٤ٜ٘ٔخ؟ 

 سأ٣ي ك٢ طقشكٜخ؟ ٓخ

مرحهح تناء 

 انتؼهماخ

 .هشحءس حُِٔخـ

 .طو٣ْٞ حإلٗـخص

. ٣طشف حُٔؼِْ أعجِش ٛخدكش ُِٞفٍٞ ا٠ُ حُِٔخـ

َٛ طلظشّ حٌُزخس ٝطط٤ؼْٜ؟ 

َٝٛ طوذّ ُْٜ ٣ذ حُٔغخػذس؟ 

. حٗـخص حُظٔش٣ٖ ك٢ دكظش حألٗؾطش

 انتذرٌة

 و
 االستخمار

 

  



  كِٔش حُظؾـ٤ش:انممطغ انتؼهمً
حإلٗغخٕ ٝحُٔل٤و ح٤ُٔذحٕ 

حُ٘زخص حألخنش ٣ٔظـ حُٔخء  حُذسط
 د45+د45انمذج 
 1ٝ2انحصح 

٣ظلخػَ رؾٌَ ٓغئٍٝ ٓغ انمٍم 
حُٔل٤و،٣وّٞ رٔٔخسعخص ٣ذ٣ٝش 

ػ٠ِ ػ٤٘خص هز٤ؼ٤ش،٣ظخرغ اٗـخص 
ٓؾشٝع 

 

 مركثح
انكفاءج 

رٜخ   حالػظ٘خء ٝحُظؼشف ػ٠ِ ٓظخٛش ٗٔٞ حُ٘زخص
 ًٌخث٘خص ك٤ش

مؤشراخ 
انكفاءج 

٣لغش ٣ٝلذد حُلخؿش حُـزحث٤ش ُِ٘زخص حألخنش 
٤ًل٤ش حٓظقخؿ حُ٘زخص ُِٔخء 

انكفاءج 
انختامٍح 

٣لخكع ػ٠ِ ٓل٤طٚ حُوش٣ذ رظـ٤٘ذ ٓؼخسكٚ 
 حُٔظؼِوش رخُٔظخٛش حٌُزشٟ ُل٤خس حُ٘زخص

 

 انمراحم انىضؼٍاخ انتؼهمٍح واننشاط انممترح انتمىٌم 

. ٣ؾخٛذ حُقٞسس

 ٣ـ٤ذ ػٖ حُغئحٍ

. سحكوظْ حُٔؼِْ ا٠ُ حُش٣ق رٜذف ؿشط رؼل حُؾـ٤شحص :انسٍاق

 32/33ًظخد حُظ٤ِٔز ؿ :حُٔؾٜذ :انسنذ

الكظٞح حُُٞذ،ٓخرح ٣لَٔ؟  :انتؼهٍمح

 ك٢ سأ٣ٌْ،ٓخرح ٣لؼَ رخُٔخء؟

مرحهح 
 االنطالق

٣الكع ٣ٝـ٤ذ ػٖ 
. حُغئحٍ

٣الكع حُظـ٤شحص حُظ٢ 

هشأص ػ٠ِ ٗزخص 
 2 حألفـ

. ٣ـ٤ذ ػٖ حألعجِش

٣ظٞفَ ا٠ُ حألػش 
 حٌُظخر٢

. اكتشف

. ٣لٞؽ حُٔؼِْ حُظال٤ٓز ٣ٝوذّ ٌَُ كٞؽ

ٝك٢ حُؼخ٢ٗ ٗزخص رحرَ ك٢  أف٤ق٤ٖ ك٢ حألٍٝ ٗزخص أخنش ك٢ طشرش ٓغو٤ش،
. طشرش ؿخكش

 رذٕٝ 2 ٣ٝظشى ٣1ؼذٛٔخ حُٔؼِْ عخروخ ٓغ طال٤ٓزٙ،ك٤غ ٣ُغو٠ ٗزخص حألف٤ـ 

. عو٢

. انمالحظح وانثحج

٤ًق ٣زذٝ؟ .الكظٞح ٗزخص حألف٤ـ حُؼخ٢ٗ

ك٢ سأ٣ٌْ ُٔخرح رُرَ حُ٘زخص؟ 

ٓخ حُز١ ٣ٌٖٔ كؼِٚ ٤ُق٤ش ٓؼَ ٗزخص حألف٤ـ حألٍٝ؟ 

. انتجرٌة وانمٍاس

. ٣ٌٖٔ ُِٔؼِْ طلن٤ش حُظـشرش حُظخ٤ُش ط٤ٜٔذح ُِلقش حُٔوزِش

٣لنش أف٤ق٤ٖ ٣نغ ك٢ حألٍٝ ٗزخص أخنش ك٢ طشرش سهزش ٣ٝغو٤ٚ ٖٓ ك٤ٖ 
. ٥خش

٣نغ ك٢ حُؼخ٢ٗ ٗزخص أخنش ٖٓ ٗلظ حُلق٤ِش ٓغ ٗضع ؿزٝسٙ ٣ٝذحّٝ ػ٠ِ 
. عو٤ٚ

. ٣غظـَ حُ٘ظخثؾ ك٢ حألعزٞع حُٔٞح٢ُ

. (حألػش حٌُظخر٢) حُلٞفِش

ُٔخرح ٗغو٢ حُ٘زخص؟ 

ارٕ َٛ حُٔخء مشٝس١ ٤ُؼ٤ؼ حُ٘زخص حألخنش ٣ٝ٘ٔٞ؟؟ 

 أ٣ٖ ٣ـذ حُ٘زخص حُٔخء؟

مرحهح تناء 
 انتؼهماخ

 .٣لخٝس حُٔؼِْ طالٓزطٚ ُِٞفٍٞ ا٠ُ ٗـ طؼِٔض طو٣ْٞ حألػٔخٍ

 انتذرٌة

 و
 االستخمار

حألٗؾطش ػ٠ِ حُذكظش  طخقـ حُلقش حُؼخ٤ٗش إلٗـخص
  



  كِٔش حُظؾـ٤ش:انممطغ انتؼهمً
حألػذحد ٝحُلغخد  انمٍذان

 0/69ٓظظخ٤ُش حألػذحد ٖٓ اننشاط 

 د45انمذج 

 1ٝ2انحصح 

٣الكع ٣ٌٝظؾق،٣ظلون ٖٓ فلش حُ٘ظخثؾ انمٍم 

٣ٝقخدم ػ٤ِٜخ،٣غظؼَٔ حُظش٤ٓض 
. حُؼخ٣،٢ُٔؼَِ اؿخرخطٚ ٣ٝوخسٜٗخ رـ٤شٛخ

 مركثح
انكفاءج 

 ٣ظؼشف ػ٠ِ أػذحد أفـش ٖٓ أُق
٣ٌظذ حألػذحد  ٝ(٣شطذ هخسٕ، ٣ٌظذ،١)

 رخألسهخّ ٝحُلشٝف
مؤشراخ 

انكفاءج 

٣٘ظؾ ٓظظخ٤ُش أػذحد طقخػذ٣خ،٣ذسؽ 

حألػذحد ػ٠ِ ؽش٣و ػذد٣،١نغ ػالهش 
ر٤ٖ حٌُظخرش حُشه٤ٔش ٝحُلشك٤ش 

انكفاءج 

انختامٍح 

٣لَ ٓؾٌالص رظـ٤٘ذ ٓؼخسكٚ حُٔظؼِوش 

  رخألػذحد ٝحُلغخد
 

 انمراحم انىضؼٍاخ انتؼهمٍح واننشاط انممترح انتمىٌم 

٣ظؤَٓ حُشعْ ،٣وخسٕ 
 .٣ٌٝظذ أًزش ػذد

.  هِذ ٓ٘ي حُٔؼِْ إٔ طخظخس حُزطخهش رحص حُؼذد حٌُز٤ش :انسٍاق

. 70هخهخص ٌٓظٞد ػ٤ِٜخ أػذحد أفـش ٖٓ  د3: انسنذ
ػ٤ٖ حُزطخهش ٝحًظذ حُؼذد ػ٠ِ ُٞكظي؟  :انتؼهٍمح

 .٣شعْ حُٔؼِْ حُزطخهخص ػ٠ِ حُغزٞسس ٣ٝـ٤ش حألػذحد ك٢ ًَ ٓشس

مرحهح 
 االنطالق

. ٣ظؤَٓ حُؾش٣و حُؼذد١
. ٤ٔ٣ض حألُٞحٕ ٣ٝغ٤ٜٔخ

٣ٌَٔ َٓء حُـضء 
حُِٕٔٞ رخألصسم ػْ 

. حُزشطوخ٢ُ

٣ٌَٔ َٓء ؽش٣و 
. حألػذحد

٣ٌظذ عخرن ٝالكن 
. ػذد ٓؼِّٞ

٣شطذ حألػذحد ٣ٌٝظزٜخ 
. ك٢ حُزطخهش حُٔ٘خعزش
. ٣ٌظذ حألػذحد رخُلشٝف

. ػَٔ رخألكٞحؽ .ٝحالًظؾخفٓشكِش حُزلغ - 
(. 70أفـش ٖٓ )٣ٞصع حُٔؼِْ حألٝسحم حُظ٢ أػذ ػ٤ِٜخ ؽش٣و حألػذحد-1

. حرًش حألُٞحٕ حُٔٞؿٞدس ك٢ حُؾش٣و:رؼذ طؤَٓ حُؾش٣و،٣وٍٞ حُٔؼِْ

.  خخٗخص حُـضء حُِٕٔٞ رخألصسم رخألػذحد حُٔ٘خعزشآأل
.  خخٗخص حُـضء حُِٕٔٞ رخُزشطوخ٢ُآأل

. ًَٔ َٓء حُؾش٣و حُؼذد١أ
. ٝحكذ ٣ٝٔأل حُؾش٣و/٣ؼذ ٝحكذ:(حُزلغ)حإلؿشحءحص-

 (٣ظخزٙ ًغ٘ذ)٣ؼظٔذ ػ٠ِ حُؾش٣و حُؼذد١

حُٔؼِْ ٣نغ )٣ؼشك ًَ كٞؽ ٗظخثـٚ ػ٠ِ حُغزٞسس: حُٔ٘خهؾش ٝحُظزخدٍ-
 (حُٔخطو

ك٢ ٛزٙ حُٔشكِش ٣ظْ حُظقذ٣ن ػ٠ِ حُ٘ظخثؾ حُقل٤لش :حُلٞفِش ٝحُظؤع٤ظ-
.  حُخخهجشٝارؼخد

 34طٞفِٞح ا٤ُٚ ػ٠ِ حٌُظخد ؿ  ٣٘وَ حُٔظؼِٕٔٞ ٓخ

 
 (ػَٔ كشد١).ٓشكِش حإلٗـخص

. 34ًظخد حُظ٤ِٔز ؿ .٣ؾشف حُٔؼِْ حُ٘ؾخه حألٍٝ

. حًظذ حُؼذد حُز١ ٣غزن ٝحُز١ ٢ِ٣
. ٣ظْ اٗـخص حُ٘ؾخه٤ٖ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ر٘لظ حُطش٣وش

 .حُظقل٤ق حُـٔخػ٢ ػ٠ِ حُغزٞسس كخُلشد١ ػ٠ِ حٌُظخد رِٕٞ أخنش

 
 .٣ٌٖٔ ُِٔؼِْ اٗـخص حألٗؾطش ػ٠ِ ًشحط حُٔلخٝالص:ٓالكظش

مرحهح تناء 
 انتؼهماخ

٣وشأ حالعظ٘ظخؽ ٣ٝؼَٔ 
 رٚ

: ٣لخٝس حألعظخر طال٤ٓزٙ رؤعجِش ٛخدكش ُِٞفٍٞ ا٠ُ
 34ٗـ طؼِٔض ؿ 

 انتذرٌة
 و

 االستخمار

. خقـ حُلقش حُؼخ٤ٗش ُِظٔشٕ ػ٠ِ دكظش حألٗؾطشص
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  كِٔش حُظؾـ٤ش:انممطغ انتؼهمً
حألػذحد ٝحُلغخد  انمٍذان

حُٞكذحص ٝحُؼؾشحص ك٢ حألػذحد ٖٓ اننشاط 
0/69 

 د45انمذج 

 3ٝ4انحصح 
٣الكع ٣ٌٝظؾق،٣ظلون ٖٓ فلش انمٍم 

حُ٘ظخثؾ ٣ٝقخدم ػ٤ِٜخ،٣غظؼَٔ حُظش٤ٓض 
حُؼخ٣،٢ُٔؼَِ اؿخرخطٚ ٣ٝوخسٜٗخ رـ٤شٛخ 

 

 مركثح
انكفاءج 

 ٣ٌظذ،) ٣ظؼشف ػ٠ِ أػذحد أفـش ٖٓ أُق
٣ٌظذ ػذد دحخَ ؿذٍٝ ٝ (٣شطذ ٣وخسٕ،

 .حُٔشحطذ
مؤشراخ 

انكفاءج 

٣ـٔغ ًَ ػؾش ٝكذحص )حُظـ٤ٔغ حالعظزذحٍ

سهْ  ،٣ؼ٤ٖ ٤ٔ٣ٝض(رؼؾشس ٝحكذس ٣ٝغظزذُٜخ
ح٥كخد ٝسهْ حُؼؾشحص 

انكفاءج 

انختامٍح 

٣لَ ٓؾٌالص رظـ٤٘ذ ٓؼخسكٚ حُٔظؼِوش 

 رخألػذحد ٝحُلغخد
 

 انمراحم انىضؼٍاخ انتؼهمٍح واننشاط انممترح انتمىٌم 

. ٣ظزًش حُؼذد٣ٖ

٣ـٔؼٜٔخ ر٤٘ٛخ ٣ٌٝظذ 
 .حُ٘خطؾ

. عٔؼض حُٔؼِْ ٣زًش ػذد٣ٖ،كؤسدص ًظخرش ٓـٔٞػٜٔخ :انسٍاق

. طٔؼ٤الص حُٔؼِْ :انسنذ
 . حًظذ ٓـٔٞع ًَ ػذد٣ٖ طغٔؼٜٔخ :انتؼهٍمح

مرحهح 
 االنطالق

٣ؼذ رخعظؼٔخٍ حُؼذ 

. حُؾل٢ٜ
 هش٣قخص ٣10نغ ًَ 

. دحخَ حُؼِزش

٣ٌظذ حُؼذد حُٔظلقَ 
. ػ٤ِٚ

٣لٞه ًَ ػؾش 
. خؾ٤زخص

. ٣ٌظذ حُؼذد
٣ؼ٤ٖ سهْ حُٞكذحص ٝسهْ 

. حُؼؾشحص

٣ٌظذ حُؼذد حُٔ٘خعذ 
 .ٌٓخٕ حُ٘وو

 .٣ٌظؾق خطؤٙ ٣ٝقللٚ
 

. ػَٔ دحخَ حُوغْ رخألكٞحؽ.ٝحالًظؾخفٓشكِش حُزلغ - 

 هش٣قش 48 ػِذ ؿزٖ كخسؿش ٣ٝطِذ ْٜٓ٘ ٝمغ ٣4ؼط٢ حُٔؼِْ ٌَُ كٞؽ -1
. أٓخْٜٓ

. مغ ًَ ػؾش هش٣قخص دحخَ ػِزش:حُظؼ٤ِٔش

٣ؼذ ػؾش هش٣قخص ٣ٝنؼٜخ دحخَ حُؼِزش دكؼش ٝحكذس ا٠ُ :(حُزلغ)حإلؿشحءحص
. إٔ ٣ظلقَ ػ٠ِ أسرغ ػِذ رؼؾش هش٣قخص ٝػٔخٕ هش٣قخص خخسؽ حُؼِزش

 ...ٌٛزحٝهش٣قش ا٠ُ إٔ ٣ظْ حُؼؾشس ٣ٝ٘ظوَ ا٠ُ حُؼِزش حُؼخ٤ٗش /٣نغ هش٣قش
حُٔؼِْ ٣نغ )٣ؼشك ًَ كٞؽ ٗظخثـٚ ػ٠ِ حُغزٞسس:حُٔ٘خهؾش ٝحُظزخدٍ

. (حُٔخطو

ٖٓ حألكنَ . هطغ8 أػٔذس رحص ػؾش هطغ ٣4ٝٔؼَ حُٔؼِْ حُٞمؼ٤ش رشعْ 
. ػْ ٣شعْ ؿذٍٝ حُٔشحطذ.إٔ ٣شعْ حألػٔذس ػ٠ِ ٣غخس حُوطغ

ك٢ ٛزٙ حُٔشكِش ٣ظْ حُظقذ٣ن ػ٠ِ حُ٘ظخثؾ حُقل٤لش :حُلٞفِش ٝحُظؤع٤ظ
.  حُخخهجشٝأرؼخد

.  خؾ٤زش35حسعْ ػ٠ِ ًشحعي .ػَٔ كشد١ ػ٠ِ ًشحط حُٔلخٝالص- 2
حسعْ حُخؾ٤زش  :حُؼَٔ رخُظذسؽ ار ٣وٍٞ حُٔؼِْ

. حُخخٓغش ٝحُؼالػٕٞ............حأل٠ُٝ،حُؼخ٤ٗش،

 (حُزلغ،حُٔ٘خهؾش ٝحُظزخدٍ،حُلٞفِش ٝحُظؤع٤ظ)طظزغ ٗلظ حُٔشحكَ
: ٓشكِش حإلٗـخص

. ٣ظْ اٗـخص حألٗؾطش ػ٠ِ حٌُظخد حُٔٞكذ أٝ ػ٠ِ ًشحط حُٔلخٝالص
٣ٔش حُٔؼِْ ر٤ٖ .٣ؾشف حُٔؼِْ حُ٘ؾخه حألٍٝ ٣ٝطِذ ٖٓ حُظال٤ٓز اٗـخصٙ

. حُقلٞف ُِٔشحهزش 
. ٣ؼٖٔ ػَٔ حُٔـظٜذ٣ٖ ٣ٝقٞد أخطخء حُٔظؼؼش٣ٖ

. ٗلظ حُؼَٔ ٓغ رو٤ش حألٗؾطش

 .٣ظْ طقل٤ق حألٗؾطش ؿٔخػ٤خ كلشد٣خ

 
 (حُظقل٤ق ٣ٌٕٞ روِْ ِٕٓٞ أخنش)ػْ ٓشحهزش أػٔخٍ حُظال٤ٓز ٓشك٤ِخ 

مرحهح تناء 
 انتؼهماخ

حًظذ سهْ 
حُؼؾشحص ك٢ /ح٥كخد

 53،27حُؼذد 

. ٣شعْ حُٔؼِْ ؿذٍٝ حُٔشحطذ ٣ٝطِذ ٖٓ حُظال٤ٓز ٗوِٚ ػ٠ِ أُٞحكْٜ
.  ٣ٝطخُزْٜ رٌظخرظٜخ٢ِٔ٣70 ػ٤ِْٜ أػذحد أفـش ٖٓ 

 .٣طِذ ٖٓ ط٤ِٔز حٌُظخرش ػ٠ِ حُـذٍٝ حُـٔخػ٢

 انتذرٌة
 و

 االستخمار

 
  



  كِٔش حُظؾـ٤ش:انممطغ انتؼهمً
حألػذحد ٝحُلغخد  انمٍذان

 69طل٤ٌي ؿٔؼ٢ ُألػذحد ا٠ُ انذرس 
 انمذج 
 انحصح 

٣الكع ٣ٌٝظؾق،٣غظؼَٔ ٓخظِق انمٍم 
حُشٓٞص ٝحألؽٌخٍ :أؽٌخٍ حُظؼز٤ش

 

 مركثح
انكفاءج 

٣ظؼشف ػ٠ِ أػذحد أفـش ٖٓ 
 (٣ٌظذ،٣وخسٕ،٣شطذ)أُق

مؤشراخ 
انكفاءج 

 ٣٘ظؾ  ٣ٌٝظذ حُٔلٌٞى حُـٔؼ٢ ُؼذد ٓؼِّٞ
ٓلًٌٞخص ؿٔؼ٤ش ُؼذد 

انكفاءج 
انختامٍح 

٣لَ ٓؾٌالص رظـ٤٘ذ ٓؼخسكٚ حُٔظؼِوش رخألػذحد 
 ٝحُلغخد

 

 انمراحم انىضؼٍاخ انتؼهمٍح واننشاط انممترح انتمىٌم 

٣ٌظذ عخرن ػذد 

 .ٓؼِّٞ ػ٠ِ ُٞكظٚ

ٓ٘ٚ (ططشف)ُؼزض ٓغ أخ٤ي ُؼزش حألػذحد،كٌخٕ ٛٞ ٣زًش ػذد ٝأٗض ط٘وـ :حُغ٤خم
. ٝحكذ ٝطزًش ُٚ حُ٘ظ٤ـش

. (٣ٌظزٚ ػ٠ِ ُٞكش) ُؼٞح٣70ٕظٜش حُٔؼِْ ُِظال٤ٓز ػذد أفـش ٖٓ  :حُغ٘ذ

. حهشف ٖٓ حُؼذد ٝحكذ ٝحًظذ حُ٘ظ٤ـش ػ٠ِ ُٞكظي :حُظؼ٤ِٔش

 ك٢ حُض٣خدس،٣ن٤ق ٝحكذس حالٗطالم٣طِذ ٖٓ ط٤ِٔز رًش ػذد حُوش٣قخص هزَ 

 ٖٝٓٔ ٤ِ٣ٚ رًش حُؼذد ٌٝٛزح

مرحهح 

 االنطالق

 

٣الكع حٌُظخرش 

حُـٔؼ٤ش ٣ٌِٜٝٔخ 
رٌظخرش حُؼذد 

. حُٔ٘خعذ

. ٣ظؤَٓ حُ٘ؾخه

٣ٌَٔ ًظخرش 

. حُٔـخ٤ٓغ

 

. مرحهح اكتشف

ٗـ )ػشك حُٔؾٌَ -01

٣ٌٕٞ حُؼَٔ كشد١ ػ٠ِ (حُٔؾٌَ
. حألُٞحف

. ٣شعْ حُٔؼِْ حُٞمؼ٤ش ػ٠ِ حُغزٞسس

٣ظشى .٣ٌظذ حُٔؼِْ حُؼ٤ِٔش رذٕٝ أػذحد
. ِٜٓش ُِظؤَٓ

 حُؼ٤ِٔش رٌظخرش حُؼذد حُٔ٘خعذ أًَٔ

. ع٤شٝسحص ٓخظِلش :(حُزلغ) حإلؿشحءحص

٣ؼشك ًَ ط٤ِٔز  :حُٔ٘خهؾش ٝحُظزخدٍ
. ػِٔٚ

ك٢ ٛزٙ  :حُلٞفِش ٝحُظؤع٤ظ

حُٔشكِش ٣ظْ حُظقذ٣ن ػ٠ِ حُ٘ظخثؾ 
 حُخخهجش ٝارؼخدحُقل٤لش 

. 37ؿ (أٗـض) ٓطخُزش حُظال٤ٓز رٔالكظش حُ٘ؾخه :ٓشكِش حإلٗـخص

. ٣ؾشف ُْٜ هش٣وش حُؼَٔ ٣ٝلؼْٜ ػ٠ِ اطٔخّ حُؼَٔ

 

مرحهح تناء 

 انتؼهماخ

حًظذ سهْ 

حُؼؾشحص /ح٥كخد
 53،27ك٢ حُؼذد 

 طؼِٔض:ػٖ هش٣ن أعجِش ٣ظْ حُظٞفَ ا٠ُ ٗـ

 انتذرٌة

 و
 االستخمار

 

  



  
حُٞمؼ٤خص ٝحُظ٘والص  انمٍذان

طشر٤ش رذ٤ٗش اننشاط 
 د45انمذج 
 1انحصح 

حُظل٢ِ  ٝحإلكغخط ر٘ؾٞس حُٔـٜٞد ٝرزُٚ،انمٍم 
رشٝف حُٔزخدسس،حُٔؾخسًش ك٢ ك٤خس حُٔٞحه٘ش 

 مركثح
انكفاءج 

حُظلٍٞ ٖٓ حُٞهٞف ُِـِٞط 
 ٝحُؼٌظ

مؤشراخ 
انكفاءج 

٣غظـ٤ذ ُظؼ٤ِٔخص 
ح٤ُوظش ٝحالٗظزخٙ .حُٔؼِْ

انكفاءج 

انختامٍح 

٣ظلٍٞ ٖٓ ٓٞهق ٥خش ك٢ حُٞهض 

  حُٔ٘خعذ
 

 انمراحم انىضؼٍاخ انتؼهمٍح واننشاط انممترح انتىجٍهاخ

. حُـش١ حُخل٤ق-

حُو٤خّ رلشًخص ط٤٤ِٖ -

. ػنالص حُزسحػ٤ٖ

حُو٤خّ رلشًخص ط٤٤ِٖ -
. ػنالص حُلخز٣ٖ

حُظش٤ًض ػ٠ِ ٓخ٣قذس -
 .ػٖ حُٔؼِْ

ط٣ٌٖٞ ٓـٔٞػخص كغذ حُٔطِٞد 

حُـش١ ك٢ حُغخكش كشحد١ أٝ مٖٔ فلٞف ٓغ حُو٤خّ رلشًخص اكٔخث٤ش 
 .٣وظشكٚ حُٔؼِْ كغذ ٓخ

مرحهح ال

 انتحضٍرٌح

حُـش١ حُخل٤ق دحخَ -

. حُِٔؼذ

حُلشؿ ػ٠ِ ػذّ -
حُظقخدّ ٓغ ح٥خش٣ٖ 

٣قذس  حُظش٤ًض ػ٠ِ ٓخ-
. ػٖ حُٔؼِْ

ح٤ُوظش ٝحالعظـخرش -
 .ُألٝحٓش

. حُظلشى ٝعو حُِٔؼذ-

. حإلٗقخص ا٠ُ حُٜٔخّ ٝاٗـخصٛخ

.  ُٔخ ٣ؼ٤٘ٚ حُِٕٞٝحالعظـخرشط٤٤ٔض حألُٞحٕ -

. نؼثح لال ػهً

. ٣ظٞصع حُظال٤ٓز ػ٠ِ ًخَٓ حُِٔؼذ ٣ٝـشٕٝ ؿش٣خ خل٤لخ- 

هخٍ ػ٠ِ ٝهٞف،هخٍ ػ٢ِ :ٓؼَ ٣ؼ٤ٖ حُٔؼِْ ط٤ِٔزح ٣وّٞ ربفذحس حألٝحٓش-

.  ؿِٞط

. هخٍ ػ٣:٢ِغظـ٤ذ حُظال٤ٓز اال ُألٝحٓش حُٔغزٞهش د ال

. ٣ُوق٠ ًَ ط٤ِٔز أخطؤ

. ٣ؼِٖ حُٔؼِْ حُلخثض ك٢ آخش حُٔطخف

. نؼثح األنىان

ارح عٔؼظْ ًِٔش أكٔش ٣ؼ٢٘ :٣ؾشف حُٔؼِْ حُِؼزش ُِظال٤ٓز،ار ٣وٍٞ ُْٜ
. ًِٝٔش أفلش ٣ؼ٢٘ حُـِٞط.حُٞهٞف

٣وـ ػ٤ِْٜ هقش ٓغظؼٔال حألُٞحٕ ًِٝٔخ رًش حُِٕٞ حُٔغظٜذف حعظـخد 
. حُظال٤ٓز ُٔخ ٣ؼ٤٘ٚ

. ٣وق٠ حُظ٤ِٔز حُٔخطت

 .٣ؼِٖ حُٔؼِْ حُلخثض ك٢ حألخ٤ش

مرحهح ال
 انتؼهمٍح

٣قذس  حُظش٤ًض ػ٠ِ ٓخ-

 .ػٖ حُٔؼِْ

. حُظٞهق ػ٘ذ حإلؽخسس-

.  ٝحإلٗؾخدحالفطلخف-

. ٣ؼِٖ حُٔؼِْ حٗظٜخء حُِؼذ-

. ٣قلق حُظال٤ٓز ك٢ فلٞف ٓ٘ظظٔش-

 .٣شحكوْٜ ا٠ُ حُـغَ ػ٠ِ ٝهغ حُ٘ؾ٤ذ حُٞه٢٘-

 انتذرٌة

 و
 االستخمار

 

  



.  األولاألسثىع:انىضؼٍح انجزئٍح األونى

: انسٍاق
ٝرؼذ حالعظلٔخّ ٝط٘خٍٝ كطٞس .حألد،حُـذ ٝحألٝالد:ٝأػذص كطٞس حُقزخف،ٝأ٣وظض ًَ أكشحد حُؼخثِش حعظ٤وظض حألّ رخًشح،

............. َٛ أرٛذ ٓؼٌْ؟:هخُض عؼخد.٤ٛخ ر٘خ ا٠ُ حُٔغـذ:حُقزخف هخٍ حألد
حألمل٠ / رؼ٤ذ حُلطشحالكظلخٍ طشط٤زخص ٣ٞمقٓؾٜذ :حُغ٘ذ

 ٢ٛ حألػٔخٍ حُظ٢ طوّٞ رٜخ ك٢ ػ٤ذ حُلطش؟ ٓخ:حُظؼ٤ِٔش
 

 نىحح انمٍادج

 ٗـ ٓ٘طٞم ٣ظ٘خٍٝ حُظشط٤زخص حُخخفش ر٤ّٞ حُؼ٤ذ
فهم انمنطىق وانتؼثٍر 

 انشفىي
 .عشد كٌخ٣ش عٔؼٜخ،حُظؼز٤ش ػٖ حُٔؾخٛذ

. صكخف أخظ٢:ر٘خء حُلوشس حأل٠ُٝ ٝحُؼخ٤ٗش ٖٓ ٗـ

حعظـالُْٜ ُٔشحؿؼش كشك٢ حُذحٍ ٝحُزحٍ ٝطش٤ًزٜٔخ ٓغ حُٔذٝد ٝؿ٤ٔغ 
. حُلشًخص ػ٠ِ حُغزٞسس

. (آالء/خو)هشحءطٜٔخ ًٝظخرظٜٔخ ٝطؼز٤ظٜٔخ ٖٓ خالٍ

 (أدٓؾ ٌٓظغزخط٢)ٗؾخهخص ٓظ٘ٞػش اٗـخص
 فهم انمكتىب وانؼثٍر انكتاتً

 (هخػش حُٞحُذ٣ٖ)حُٔوطٞػش حُؾؼش٣ش 

 اإلنتاد انكتاتً .ًظخرش عئحٍ ُـٞحد/سرو حُـٞحد رغئحُٚ

 (انمشروع)انتذتٍر انمنزنً ؽـشس حُؼخثِش

 انترتٍح اإلسالمٍح ص٣خسس حألهخسد

 انترتٍح انمذنٍح أه٤غ حُٔغ٤ٖ٘ ٝأكظشْٜٓ

 (كِٔش حُظؾـ٤ش)حُٔٞحد حُؼ٤ِٔش

 69 ا٠ُ 0ٓظظخ٤ُش حألػذحد ٖٓ 

 69 ا٠ُ 0حُٞكذحص ٝحُؼؾشحص ك٢ حألػذحد ٖٓ  انرٌاضٍاخ

 69طل٤ٌي ؿٔؼ٢ ُألػذحد ا٠ُ 

 انترتٍح انؼهمٍح حُ٘زخص حألخنش ٣ٔظـ حُٔخء

 ٓٞحد حإل٣وخظ

 انترتٍح انثذنٍح حُٞمؼ٤خص ٝحُظ٘والص 

: ٓظخرؼش حإلٗـخص 

 رظو٤٘خص خخٓخص حُشعْ ٝحُظ٣ِٖٞ...  أسعْ حُٔخء ٝحُؾـش ٝحُـزَ 
 انترتٍح انفنٍح

 



    العائلة :التعلیمي المقطع
   فھم المنطوق والتعبیر الشفوي  المیدان
النص 

  المنطوق
  ھل يمكن العیش بال مسكن؟

  د90  المدة
  1  الحصة

ينمي قیمه الخلقیة  يعتز بلغته العربیة،  القیم
والدينیة والمدنیة،إحیاء مناسبات 

  دينیة،صلة الرحم

  
 مركبة

  الكفاءة
يقیم و يرد استجابة لما يسمع
  مضمون النص المنطوق

مؤشرات 
  الكفاءة

فھم المعنى العام  حسن االستماع،
  للمنطوق

الكفاءة 
  الختامیة

يفھم خطابات منطوقة يغلب علیھا 
 النمط التوجیھي ويتجاوب معھا

 يصدر أحكاما على النص المنطوق 
  يثمن القیم الواردة فیهو

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

  أين تسكن مع عائلتك؟
ھل تعاون أمك في تنظیف 

 البیت؟

  )22(دلیل الكتاب ص.نص الوضعیة المشكلة االنطالقیة األم :السیاق
  مشھد:السند

محاورة التالمیذ حول نص المشكلة األم الستخراج المھمات :التعلیمة
  .والتركیز على المھمة الثانیة

  .في تعاملك مع اآلخرين؟ ما ھي الصفات التي تتحلى بھا:2المھمة

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى النص ويبدي 
  اھتماما

يجیب بجمل بسیطة تترجم 
 المعنى العام للنص

من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب ) عید الفطر(قراء النص المنطوق 
مع االستعانة باألداء الحس حركي  التواصل البصري بینه وبین متعلمیه

  .والقرائن اللغوية والغیر لغوية
   :فھم المنطوق

  عم يتحدث النص؟ما ھو عنوانه؟
تجزئة النص المنطوق قراءة واإلجابة عن 

  األسئلة؟
األسئلة مرفقة بالنص المنطوق،يمكن للمعلم 

تعديلھا                               
  .)...حذف،إضافة،تغییر الصیغة(

  العصفور يبني عشه،واألرنب يحفر :يقول المعلم
  ؟.............جحره،والنحل

  .ومشاھدة الصورة  36مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص
  ماذا تشاھد في الصورة؟

  )من األفضل قول التقطنا(في أي فصل صورنا ھذه الصورة؟
  ما اسم مسكن األرنب؟

 ...............أذنانلألرنب :أكمل الجملة بالكلمة الناقصة

مرحلة بناء 
 التعلمات

فھم 
 المنطوق

بناء أفكار جديدة تدعم ما 
 ورد في النص المنطوق

  تفويج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة :أتأمل وأتحدث

  
  :الصورة الثانیة  :األولى الصورة

  العصفور يعیش في العش  ماذا ترى في الصورة؟
  .  أين يعیش اإلنسان؟الحظ الصورة جیدا  يبني العصفور عشه؟ أين

ھل ھذا مسكن عائلة واحدة أو عائالت؟    بماذا يبنیه؟ ما شكله؟
  ما ھو واجب ھذه العائالت لیبقى  ماذا يضع فیه؟

  المكان نظیفا؟  
  ما ھو الیوم المناسب لتنظیف الحي؟  ؟ونيقتربالغرباء ھل يترك 

  تسجیل أحسن التعابیر وقراءتھا   ءتھاتدوين أحسن اإلجابات وقرا
  طرح أسئلة حول الصورتین معا وتسجیل الملخص وقراءته

ويعیش اإلنسان ......................يعیش العصفور مع صغاره في العش
  ............العمارة مع جیرانه ويجب/في الحي

التدريب 
 واالستثمار

التعبیر 
 الشفوي

    



    العائلة :التعلیمي المقطع
  تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  2  الحصة

يبحث عن المعلومة ويوظفھا في التعبیر   القیم
صلة  يحیي مناسبات دينیة،و الشفوي،

  .....)التعاون،التآزر،التكافل( الرحم

  
 مركبة

  الكفاءة
  يتواصل مع الغیر،يفھم حديثه

مؤشرات 
  الكفاءة

يوظف الروابط والصیغ 
  المناسبة،يستعمل االستفھام

الكفاءة 
  الختامیة

يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يتذكر مضمون النص 
  .المنطوق

  .يجیب عن األسئلة

  ؟)ھل يمكن العیش بال مسكن(العودة إلى النص المنطوق
  .العام للنص المنطوقيطرح المعلم أسئلة حول المعنى 

 واجبنا نحوه؟ ھو فما.المسكن ھو أعز مكان عند اإلنسان

مرحلة 
 االنطالق

يجیب عن 
األسئلة،يكتشف 

 .الصیغ ويوظفھا

  .الفقرة المحتوية على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة  بنا ء
  )العودة إلى النص المنطوق(أشرنا إلى عش العصفور،ماذا قلنا؟

  .ذلك جحر األرنب،وتلك خلیة النحل:نفس العمل مع الجمل.الجملة كتابة
أسماء (يطرح المعلم نفس األسئلة الستخراج الصیغ.كتابة الفقرة وقراءتھا

  )اإلشارة
  يا؟ أكمل:أشرنا إلى عش العصفور فقلنا

المشار  الشيءيعید المعلم الجملة ويستعمل يده لیوحي للتالمیذ أن :تنبیه
  )قريب،بعید،بعید جدا(العمل مع بقیة الصیغ إلیه قريب،نفس

تسجیل إجابة المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوين الصیغة 
  )ھذا(المستھدفة

  أشیروا إلى مكتب المعلم
  )ھذا(تسجیل إجابات المتعلمین على السبورة وتلوين الصیغة المستھدفة

  .يكون التدوين على السبورة بھذا الشكل
  مكتب المعلمھذا  ← ھذا ← عش العصفور ھذا

  :سؤال آخر لتثبیت الصیغة المستھدفة
 .ھذا:ھات جمال مستعمال

 ماذا قلنا عندما أشرنا إلى جحر األرنب؟
تسجیل إجابة المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوين الصیغة 

 ) ذلك(المستھدفة
  .أشار العم إلى العجل وھو يجر المحراث،ماذا قال؟ 

على السبورة وقراءتھا،تلوين الصیغة تسجیل إجابة المتعلمین 
  ).ذلك(المستھدفة

  .لو أشار إلى الحصان وھويجر العربة،ماذا يقول؟
  .ذلك: ھات جمال مستعمال

 وضعیات أخرى لتثبیت الصیغة المستھدفة
  ).تلك(نفس العمل مع اسم اإلشارة

  :................طلبت من أخیك النظر إلى النجمة في السماء فقلت
  السیارة تلكأجمل  ما:سیارة قادمة من بعید،تشیر إلیھا فتقولأعجبتك 

 جمال أخرى لتثبیت الصیغة

مرحلة بناء 
 التعلمات

يتدرب على 
استعمال الصیغ في 

وضعیات مشابھة 
ويستثمرھا في 
  .وضعیات جديدة

 

  يطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفة
 من كتاب األنشطة20ص  1از التمرين العودة إلى دفتر األنشطة وإنج

 

التدريب 
 واالستثمار

  
  



    العائلة :التعلیمي المقطع
  )إنتاج شفوي(تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

يبحث عن المعلومة ويوظفھا في   القیم
التعبیر الشفوي، يساھم بفاعلیة 

  في إحیاء المناسبات الدينیة

  
  يفھم حديثهو الغیريتواصل مع   الكفاءة مركبة

مؤشرات 
  الكفاءة

فھم تسلسل األحداث في النص 
  المنطوق ويبني علیھا

الكفاءة 
  الختامیة

يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
ينظم  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

  أفكاره ويعبر عنھا تعبیرا سلیما
  

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  
 المناسباتيعدد 

  ).دينیة،وطنیة،عائلیة(
 .يجیب عن األسئلة

  .سم مناسبات تجتمع فیھا عائلتك
  أين يجتمع أفراد عائلتك في ھذه المناسبات؟

 ھو واجبك نحو مسكنكم؟ ما

مرحلة 
 االنطالق

يعبر عن الصور معتمدا 
على األسئلة 

 .التوجیھیة

 .مالحظة الصور كلھا قصد التقاط المجال العام لألحداث

 
 .تأملوا الصور

  . 37ھو الموضوع الذي تعبر عنه ھذه الصور؟كتاب التلمیذ ص ما
  تركیز انتباه التالمیذ على الصورة األولى والتعبیر عنھا
  .يمكن للمعلم مساعدة التالمیذ بطرح األسئلة التالیة

        أين ھي األم؟  ماذا تحضر؟                                                        
  تساعدينھا؟/األم تتعب كثیرا ھل تساعدھا

  تسجیل أجمل التعابیر على السبورة إلثارة جو التنافس
  .التعبیر عن الصورة الثانیة وتسجیل أفضل التعابیر 

  أين ھما؟ ماذا تفعالن؟:الحظوا سلمى وأختھا الكبرى
  )إدماج جزئي(مطالبة التالمیذ بسرد األحداث في الصورتین

  الصورة الثالثة وتسجیل األحسنالتعبیر عن 
  أين خالد؟في رأيكم ماذا يفعل؟

  )إدماج كلي(مطالبة التالمیذ بسرد األحداث في الصور الثالث
 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينتج نصا شفويا أصیال 
معتمدا على الكلمات 

والجمل المقدمة له 
يبني علیھا ويرتبھا في 

 .إنتاجه الشفوي

طلبت منك أختك .خوتك على تنظیف البیتفي يوم الجمعة تعاونت مع إ
  .ترتیب غرفة نومك

  .فعلته احك لنا ما
  .يعین المعلم تالمیذه على ترتیب أفكارھم باالستعانة بالكلمات التالیة

  .لعبي/مالبسي/جمعت
  .خزانة المالبس/صندوق اللعب
  كنست الغرفة/رتبت فراشي

 ..............مسحت البالط

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    العائلة :التعلیمي المقطع
  فھم المكتوب  المیدان
   )فھم+أداء(قراءة   النشاط

  د45  المدة
  4  الحصة

 يتحكم في اآللیات األولیة للقراءة  القیم
وينضبط مع الزمن المخصص 

يتفاعل مع مناسبات .للنشاط
  عائلیة

  
  مركبة

  الكفاءة
يقرأ ويعید بناء المعلومات الواردة  يفھم ما

القراءة  إستراتیجیةيستعمل و في النص
  ويقیم مضمون النص المكتوب

  مؤشرات
  الكفاءة

ويحترم  منغما مناسبا للمقام، أداءيؤدي 
  عالمات

  الكفاءة
  الختامیة

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
. الوقفو يغلب علیھا النمط التوجیھي

  يجیب عن األسئلة ويحدد فكرة النص
 

 المراحل التعلمیة والنشاط المقترحالوضعیات  التقويم  

وّأْنِت ھل تساعدين 
 أمك؟

  الدكان وأردت أن تساعده في عمله/رافقت أباك إلى الحقل: السیاق
  .صورة أو قصة يرويھا األستاذ: السند

 الدكان؟/األعمال التي قمت بھا في الحقل ھي ما: التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 
الشخصیات ويعبر 

  عنھا
  الصور يعبر عن

يقرأ النص قراءة 
  معبرة

  يجیب عن األسئلة
يوظف الكلمات 

  الجديدة في جمل
يستخرج القیم 

 ويتحلى بھا

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 38فتح الكتاب ص 
  أين ھي سلمى وأمھا؟ 

  ماذا تفعل سلمى؟
  وماذا تفعل األم؟

  تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص
ة من طرف المعلم قراءة النص قراءة نموذجی

  مستعمال
  اإليحاء لتقريب المعنى

  .ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة
  .ھو عنوان النص؟اذكر شخصیات النص ما

مطالبة التالمیذ بالتداول على 
  يبدأ بالمتمكنین حتى(فقرة/القراءة،فقرة

  )يدفع المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء ال
  تذلیل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجديدة 

  وتوظیفھا في جمل حسب الجدول
 الكلمة معناھا توظیفھا في جملة

 أروع ما أجمل ما !أجمل ھذه األزھار ما
  .مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري له باألسئلة المناسبة

  األسئلة مرافقة للنص
  طرح أسئلة أخرى

  الیوم الذي انتظرته عائلة العروس؟ ما
  .ھذا السلوك يدل على.قدم الضیوف ھدايا ألھل العروس

يكتب المعلم العبارات ويطلب من التالمیذ ....الحقد/التآزر/التباغض/التعاون
  .تشطیب الغیر مناسب

  .إعادة قراءة النص والوقوف عند القیم الواردة فیه قصد التحلي بھا
،التعاون بین األھل والجیران،حب اآلخرين،تقاسم إحیاء المناسبات(

 ........)األفراح

مرحلة بناء 
 التعلمات

  يجیب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

استنادا إلى 
 تصوراته

 .ينجز النشاط

  طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 20ص2إنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين رقم 

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    العائلة :التعلیمي المقطع
  فھم المكتوب  المیدان
  )الیوم ننظف بیتنا( قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  6  الحصة

غته ويوظف قدراته التعبیرية يعتز بل  القیم
يتفاعل مع  ھیة والكتابیة،الشف

  المناسبات العائلیة

  
 مركبة

  الكفاءة
  يستعمل المعلومات الواردة في النص

  المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
  يحدد القرائن اللغوية الممیزة للنص

الكفاءة 
  الختامیة

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
يمیز بین و يغلب علیھا النمط التوجیھي

  )ونطقا كتابة(الحروف المتشابھة 
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  
يتذكر أھم 

أحداث 
النص،والمعنى 

 العام له

  .تلخیص النص المكتوب بأسئلة موجھة لتحديد األفكار األساسیة
  في أي يوم عاونت سلمى أمھا على تنظیف البیت؟

  اذكر األعمال التي قامت بھا؟
 ماذا قالت مريم لما رأت البیت؟

مرحلة 
 االنطالق

  يقرأ النص
ينطق بالحرفین 

نطقا سلیما 
ممیزا بینھما 

نطقا وسماعا 
 .ورسما

  .وأمیزأراجع 
  )م،ب(يعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغوية وھي الحروف المتقاربة في المخرج

  اإلدراك وعرض النموذج
  .أراجع وأمیز

  بناء الجملة المحتوية على الحرفین المستھدفین بمحاورة التالمیذ
  ساعدت سلمى أمھا في تنظیف البیت،ماذا قالت؟

   اتھاكتابة الجملة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلم
  األثاث  بوترتی  یتبال  وكنس  األواني غسل في  يّمأ ساعدت

                
   ِب  ِتي  َتْر          يّم  أ  

استخراج الكلمتین المشتملتین على الحرفین المقصودين وتحلیلھما إلى مقاطع 
  صوتیة

 .تحديد الحرفین وقراءتھما 
  الموجھة االستجابة
  .ماما.....ما،مامع تكرار الصوت )ماما(قراءة كلمة

  )مطرية،تنظم،حّمام(عرض كلمات أخرى
  مالبٌس..........ِب،ِب،ِب:مع تكرار الصوت)مالبس(ة كلمةءقرا

  )بّطانیة،ترتب،أحباب(عرض كلمات أخرى
يكتب المعلم الحرفین على جدول الحروف مطالبا التالمیذ بنطق الحرف بحركته 

  .كلما كتبه
  .التالمیذ بقراءتھما معا ومطالبة)أعددنا،لذيذ(كتابة الكلمتین

  .اإلتیان بكلمات جديدة تحوي الحرفین
  المستقلة االستجابة

  .العودة إلى الجملة وتمییز الحرفین
  التطبیق

العودة إلى النص المكتوب ومطالبة التالمیذ باستخراج كلمة تحوي 
  وكتابتھا على األلواح)ب/م(الحرف

  أكتب جیدا
طريقة المناقشة يستخرج الحرفین  إتباعوبيكتب المعلم كلمات تتضمن الحرفین 

  )أول،وسط،آخر الكلمة متصال أو منفردا(مع مالحظة موقعه في الكلمة
  .قراءة الحرفین وتلوينھما

  المعلم وتشكیلھما بالعجینة إن أمكن أداء بمحاكاةكتابة الحرفین على األلواح 

مرحلة بناء 
 التعلمات

  .21ص 5تمرين  الحروف والكلمات وكتابتھا في دفتر األنشطة قراءة يقرأ وينسخ
  .الخطوات المألوفة بإتباعكتابة الحروف والكلمات التي تحويھا على كراس القسم 

  .يراه المعلم مناسبا نموذج لكراس القسم أو ما

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



  
    العائلة :التعلیمي المقطع

  فھم المكتوب  المیدان
  )الیوم ننظف بیتنا(قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  8  الحصة

يعتز بلغته ،يتحلى بروح التعاون   القیم
  والتضامن ويساھم في العمل الجماعي

 مركبة
  الكفاءة

يستعمل المعلومات الواردة في النص 
  المكتوب

مؤشرات 
  الكفاءة

  ينتج جمالو يقرأ النص ويقف عند الفاصلة،
، )فاعل، مفعول بهفعل،  فعلیة بسیطة

  يوظف الضمیر أنا
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

    يغلب علیھا النمط التوجیھي
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

  ماذا رتبت سلمى؟؟ يجیب عن األسئلة
 وماذا أخرجت األخت الكبرى؟

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الفقرة محترما 
  .الفواصل والمدود

  .وكذا فقرة أحسن قراءتي
  .يجیب عن األسئلة
ينتج جمال فعلیة 

فعل،فاعل،مفعول (بسیطة
  ).به

ينتج جمال بسیطة تبدأ 
  نحن:بالضمیر

 

  المرحلة األولى
  .المعلم إلى النص المكتوب ويقرأه قراءة مسترسلة يعود

اإلشارة إلى الفواصل الواردة في (يعید قراءة الفقرة األولى قراءة جوھرية 
ويطلب من التالمیذ قراءتھا قراءة سلیمة مع احترام الفواصل )الفقرة

  .والمدود والزمن المخصص لھا
  يثمن قراءة المتفوقین ويصحح أخطاء المتعثرين

  )تيأحسن قراء. (39قراءة الفقرة الموجودة في كتاب التلمیذ ص
ومسترسلین في  يتداول بقیة التالمیذ على قراءتھا محترمین الفواصل،

  .تھمءقرا
  37ص)أركب(استعمال الظواھر النحوية والصرفیة:المرحلة الثانیة

  تناولتم الفطور،تخبرنا ماذا تقول؟:يقوا المعلم
  .تدوين الجواب بجانب السؤال وتلوين الكلمة التي تدل على المفعول به

  .األم؟ماذا كنست 
  .أمثلة أخرى لتثبیت الظاھرة اللغوية

  العنبقطف الفالح     ؟قطف الفالحماذا 

  الّدرَسشرح المعلم     شرح المعلم؟ماذا 

 ماذا واآلخر يجیب بجملة فعلیة:تلمیذ يطرح سؤاال ب(تمثیل األداء الحواري
  ).بسیطة

  .السبورة ثم يقول لھم أخبروا زمالءكم بما تفعلون يطلب من تالمیذ محو-
  .كتابة الجملة وتلوين الضمیر نحن.نمسح السبورة نحن-
  .نفس العمل مع تلمیذات مع تغییر المھمة-

  .نرسم أزھارا نحن
الھدف من صعود تالمیذ وتلمیذات ھو إدراك المتعلم أن المتكلمین سواء 

  )نحن(إناثا يبدؤون كالمھم ب كانوا ذكورا أو
  .وضعیات أخرى لتثبیت المقصود

  ).نحن(ھاتوا جمال تبدأ بكلمة

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يوظف التراكیب والظواھر 
 المستھدفة

  .20ص  3التمارين في دفتر األنشطة تمرين  إنجاز

 
 

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    العائلة :التعلیمي المقطع
  إمالء  النشاط

  د45+د45  المدة
  7/9  الحصة

  يوظف قدراته الكتابیة ويتحكم فیھا  القیم
الكفاءة 

  الختامیة
   ينتج كتابة كلمات وجمل

  
 مركبة

  الكفاءة
يتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط 

بالعربیة ويتحكم في مستويات اللغة  للكتابة
  الكتابیة

مؤشرات 
  الكفاءة

 يحترم قواعد رسم الحروف والكلمات وتناسقھا
المطة والنقطة (يستعمل عالمات الوقف و

 )م، ب(يكتب كلمات تشمل الحرفینو )كبداية
  في وضعیات مختلفة

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

تمییز الحرفین عن 
 غیرھما سماعا وكتابة

  يكتب المعلم كلمات تحوي الحرفین المكتشفین على السبورة

  مطالبة التالمیذ بقراءتھاقراءة الكلمات ثم 

 .لون حرف المیم في الكلمات التي تشمله،نفس العمل مع حرف الباء 

مرحلة 
 االنطالق

يثبت الحرف عن طريق 
الذاكرة البصرية برؤيته 

  .والذاكرة العضلیة بكتابته

 .يكتب الصوت الناقص

  .تثبیت الحرفین

كل كلمتین على ) ُنَرتُِّب َطِبیٌب،(،)َجَمٌل،َعْظٌم(يكتب المعلم الكلمات -01
اكتبه على ).َعْظٌم َجَمٌل،(ھناك حرف تكرر في الكلمتین :حدة ويقول

  .لوحتك

  ).ُنَرتُِّب َطِبیٌب،(نفس العمل مع الكلمتین 

  .وضعیات أخرى مشابھة

 )االستعانة بصور) (بصوت ناقص(يعرض المعلم كلمات على السبورة -02
  .يراه المعلم مناسبا ما أو

  

  

  

  

  

  

  
  

  َرٌة.  .ـ َس    ٌةـ .ـ ْقَل .    .ـ ِعَن    ساطرـ .

  )ِم،ٌب،بُّو،َم(أكمل كل كلمة بالصوت المناسب

  كلمة/تتم المناقشة جماعیا على السبورة كلمة

 أكمل كتابة الكلمة بالحرف المناسب.......يتم العمل الفردي على األلواح
 مراقبة فتصحیح

مرحلة بناء 
 التعلمات

يثبت الحرفین ويتعرف 
على بداية ونھاية كتابة 

  .الحرف داخل الكلمة

يحرص على األبعاد 
 والمسافة لكل حرف

  )7ح(يملي المعلم كلمات تشمل الحرفین وكتابتھا على كراسات القسم

  .21ص 6إنجاز تمرين اإلمالء في دفتر األنشطة تمرين 

 .يمكن للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعة

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    العائلة :التعلیمي المقطع
  التعبیر الكتابي  میدان

  تعبیر كتابي  النشاط
  د45  المدة

  11  الحصة
يوظف قدراته التعبیرية الشفھیة   القیم

  يحیي مناسبات عائلیة والكتابیة،
الكفاءة 

  الختامیة
  ينتج كتابة كلمات وجمل

  
 مركبة

  الكفاءة
أشكال الحروف يتعرف على مختلف 

والضوابط للكتابة بالعربیة ويتحكم في 
  مستويات اللغة الكتابیة

مؤشرات 
  الكفاءة

يحترم وينتج المتعلم جمال استفھامیة 
يحترم  و قواعد رسم الحروف والكلمات

  استقامة الخط على السطر
    

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

على  )؟( أو (.) يكتب النقطة
  .لوحته

يمیز بین الجملة االستفھامیة 
 .والجملة المثبتة

ويطلب من التالمیذ  يكتب المعلم جمال مثبتة وأخرى استفھامیة،
  .في نھاية كل جملة) ؟( أو (.) وضع

 .اقتراح جمل

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ المتعلم الجمل 
  .االستفھامیة والجمل المثبتة

يجرب ويكتشف الجواب 
  .الصحیح

 .يحاور زمیله

  .أتدرب على اإلنتاج الكتابي

يعرض المعلم الوضعیة الموجودة في كتاب التلمیذ على السبورة ص 
39.  

  .اختر الكلمة المناسبة واكتبھا في خانتھا لتكمل بناء النص

  

  َنْحُن    َنظیًفا    َوَأخي    َمْنِزُلنا    ِفناَء

                  

 خاِلٌد؟........... َأْيَن َأبي 

 ُنَنظُِّف اْلَمْنِزِل........... 

 َأبي يا........... ........... َسُیْصِبُح 

  

  .يقرأ المعلم الفقرة دون التطرق إلى الكلمات الناقصة

لالنسجام الموجود بین كلمات  تهيحرص المعلم على اكتشاف تالمذ-
  .الجملة

  ).؟خالد.........أين أبي (يعید قراء الجملة األولى من الفقرة -

  .يطلب من التالمیذ اكتشاف الكلمة وكتابتھا على األلواح

  .مراقبة فتصحیح

  .كتابة الكلمة المكتشفة على السبورة

  .نفس العمل مع بقیة الكلمات إلى أن ينتھي المعلم من بناء الفقرة

 .يتم العمل على دفاتر األنشطة في نفس الوقت

مرحلة بناء 
 التعلمات

ام يكتب الكلمة الناقصة إلتم
 .جملة ذات معنى

  .يوزع المعلم كراسات التعبیر على التالمیذ

  .يكتب الجملة التالیة على السبورة

الصباح ثم ........وجھي وأتناول ..........باكرا،.........في الصباح
  ..........أحمل

  .الجملة بالكلمة المناسبة أكمل

 )َأْغِسُل ، َفطوَر ، َأْنَھُض ، ِمْحَفَظتي (

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    العائلة: التعلیمي المقطع
  محفوظات  النشاط

  د45+د45  المدة
  5/12  الحصة

يوظف قدراته الشفوية ويتحكم   القیم
  فیھا،يحترم والديه ويطیعھما

  
 مركبة

  الكفاءة
  يقرأ يفھم ما

مؤشرات 
  الكفاءة

معناھا  يفھم و ويحفظھا يقرأ المحفوظة
  اإلجمالي ويدرك القیم التي تتضمنھا

الكفاءة 
  الختامیة

  نصوصا بسیطة ويفھمھا يقرأ

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

بأنشودة .......ذكرني يا
 .أبي وأمي

  مع من تعیش في البیت؟
  من يشتري لك المالبس ؟

  .األكل ومن التي تغسل لك المالبس وتحضر لك
 ھل تطیع والديك؟

مرحلة 
 االنطالق

  يكتشف المحفوظة
ينصت إلى قراءة 

األستاذ ،يدرك المعنى 
اإلجمالي ويجیب عن 

 األسئلة
يحفظ المقطع األول من 

 المحفوظة

  اإلجماليمرحلة التقديم وشرح المعنى 
يكشف األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمیل وواضح إلضفاء 

  .علیھاالجانب الجمالي 

 
قراءة المحفوظة من طرف األستاذ قراءة واضحة تتخللھا اإليماءات لتقريب 

  المعنى
  .تقديم المعنى اإلجمالي للقطعة تتخللھا أسئلة لقیاس الفھم

  ماذا تدرس في مدرستك؟
  مع من تذھب كل صباح؟

  متى تكتب؟
  الفائدة من الدراسة؟ ما

  .مرحلة التجزئة والتحفیظ
  .إلى أربعة أجزاء يجزئ األستاذ القطعة

 يكتب الجزء األول على جانب آخر من السبورة ويتم تحفیظه

مرحلة بناء 
 التعلمات

يؤدي المقطع األول آداء 
 المقطع األول من المحفوظة أداء سلیما

  التدريب
  و

 االستثمار
  للتقديم والتحفیظ)5(الحصة األولى تخصص :مالحظة مالحظ 

  والمسرحة لالستظھار )12(تخصص الحصة الثانیة           
  المقطع بنفس الطريقة  أسابیعُتقدم باقي األجزاء على مدار           

    



    العائلة :التعلیمي المقطع
  )10ح( إدماج  النشاط

  د45  المدة
  10  الحصة

    

  
مؤشرات 

  الكفاءة
على ينجز األنشطة فرديا ويسترجع معلومات سابقة ويوظفھا 

  أوراق
الكفاءة 

  الختامیة
اللغة،التربیة (يدمج مكتسباته في حل وضعیات متعلقة ب

  )،التربیة المدنیةاإلسالمیة
ويتحلى بروح المسؤولیة ويتقن علمه،  يوظف قدراته ويتحكم فیھا  القیم

  ويساھم في العمل الجماعي ويتضامن مع الغیر
 

 المراحل المقترحالوضعیات التعلمیة والنشاط  التقويم  

 يسترجع المعلومات

يحاور األستاذ التالمیذ حول مضامین الدروس السابقة لقیاس مدى التذكر 
  لديھم

  .استعمال الرصید اللغوي
 ......النحوية والصرفیة الظواھر

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف األنشطة 
وينصت إلى شرح 

  .المعلم
  .ينجز النشاط األول

يراقب عمله ويصحح إن 
  أخطأ

  النشاط الثاني
  النشاط الثالث

 

يوزع األستاذ أوراق الوضعیة اإلدماجیة على التالمیذ ويشرح لھم األنشطة 
  .مرحلیا 

يطلب منھم إنجاز النشاط األول تلیه المراقبة والتصحیح الجماعي على 
  .السبورة فالفردي ،نفس العمل مع بقیة األنشطة

  :األنشطة
  .اللغة العربیة

  أربط بین المتحدث وما قاله
  )االستعانة بالنص المكتوب كخطوة أولى(
  

  !أروع بیتكم ما  *    *  األم
  .الیوم ننظف بیتنا  *    *  مريم

  :أكمل حسب المثال

  دروسنا نحن نراجع    أنا أراجع دروسي

  تناأمھا ........  ......    أنا أساعد أمي

  .........  .......  ......    أنا أحافظ على مالبسي
  .أكتب جیدا

  
  التربیة اإلسالمیة

  اكمل الحديث الشريف بالكلمة المناسبة
  ).ًلًیًتًحرَّى ، ُيْكَتَب ، َصدِّيًقا (

 .............ِعْنَد اللَِّه ..........الصِّْدَق َحتَّى ..........َوِإنَّ الرَُّجَل
  .التربیة المدنیة

  أمام التصرف الصحیح+ أضع العالمة 
    مع أبناء الجارأتشاجر 

    
    أساعد جاري في حمل الثالجة

    
    أفرح مع جاري وأحزن لحزنه

    
    أقدم مالبس البن جاري المحتاج

    
    أحیي جاري ال

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 المتعلم، أداءمراقبة 
على المجتھدين  نييث

 لخلق جو من التنافس
 .......................................الذينيرفع اهللا  :اآلية أكمل

  التدريب
  و

 االستثمار
    ورقة اإلدماج في األسفل



 إدماج

  اللغة العربیة

  أربط بین المتحدث وما قاله
  )االستعانة بالنص المكتوب كخطوة أولى(

  !أروع بیتكم ما  *    *  األم
  .الیوم ننظف بیتنا  *    *  مريم
  :أكمل حسب المثال

  دروسنا نحن نراجع    دروسيأنا أراجع 
  تناأمھا ........  ......    أنا أساعد أمي

  .........  .......  ......    أنا أحافظ على مالبسي
  .أكتب جیدا

  

  التربیة اإلسالمیة

  )ًحرَّى ، ُيْكَتَب ، َصدِّيًقا ًلًیًت( الحديث الشريف بالكلمة المناسبة أكمل

  .............ِعْنَد اللَِّه  .......... الصِّْدَق َحتَّى  .......... َوِإنَّ الرَُّجَل

  التربیة المدنیة

  أمام التصرف الصحیح+ أضع العالمة 

    أتشاجر مع أبناء الجار
    

    أساعد جاري في حمل الثالجة
    

    أفرح مع جاري وأحزن لحزنه
    

    أقدم مالبس البن جاري المحتاج
    

      أحیي جاري ال
    



    العائلة :ميلیالتع المقطع
  تھذيب السلوك  المیدان
  تربیة إسالمیة  النشاط
  الصدق في القول  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

نبذ الكذب والتعامل بمسؤولیة في   القیم
 وضعیات التواصل االجتماعي

  
 مركبة

  الكفاءة
 ممارسة و التعرف على سلوكات تتعلق باآلداب

  سنةحسلوكات تتعلق بالمعامالت ال
مؤشرات 

  الكفاءة
الصدق ويتحرى  ابراز مظاھر السلوك الحسن

ويحفظ الحديث ويعمل  .في أقواله وأفعاله
  بموجبه

الكفاءة 
  الختامیة

يسلك المتعلم في حیاته الیومیة سلوكات تدل 
والمعامالت  لحمیدة،ا على األخالق

  .الحسنة،والتزاور
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يتذكر أحداثا مماثلة 
  .مر بھا

 .يجیب عن األسئلة

عدت في المساء من المدرسة جائعا،دخلت المطبخ وفتحت :السیاق
  .الثالجة،أخذت تفاحة وأكلتھا

  .يراه المعلم مناسب صورة أو ما:السند

 ھل تخبر أمك بما فعلته؟لماذا؟:التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يالحظ يستمع 
  ويجیب عن األسئلة

يستخلص القیمة 
 .والعبرة من القصة

  عدة مرات )40ص(يقرأ المعلم النص :أقرأ وأالحظ

  .يطلب من بعض التالمیذ قراءة النص

  أفھم 

  .يطرح أسئلة حول معنى النص

  ماذا تملك سلمى؟ماذا أرادت أن تشتري؟

  عند من ذھبت؟ماذا طلبت منه؟

  وماذا قالت له أيضا؟ھل قالت له الحقیقة؟

  بأن لديھا دمیة،فھل يشتري لھا أخرى؟أخوھا يعرف 

  فماذا يفعل؟ لو قالت له الحقیقة وطلبت منه أن يشتري لھا دمیة كبیرة،

  يكذب؟ كیف نسمي الشخص الذي ال

  .ُمطیًعا  ،  صاِدًقا  ،  ھاِدًئا  

  .الحظوا صورة األم وسلمى

  األم توصي ابنتھا سلمى ماذا تقول لھا؟

  .دفة للوصول إلى الملخصيحاور المعلم متعلمیه بأسئلة ھا

  .كتابة الملخص على السبورة وقراءته

  .استخراج القیمة منه وتدوينھا

 .يوصي المعلم تالمیذه بقول الحق ولو كان مرا

مرحلة بناء 
 التعلمات

مراقبة اإلنجاز 
 وتقويمه

  ).كاذب صادق،:(اكتب على لوحتك

  .     خذ ھذه التفاحة وال تخبر إخوتك

  .نقاط في القراءة 3أبي فقد أعطاني المعلم  سامحني يا

  .يملك أبي طائرة

 .وجد تلمیذ ورقة نقود فأعطاھا للمعلم لیبحث عن صاحبھا

 .وضعیات أخرى يراھا المعلم مناسبة

  التدريب
  و

 االستثمار

  22وإلنجاز النشاط ص  الحديث بطريقة المحو التدريجيتخصص الحصة الثانیة لتحفیظ 
    



    العائلة :التعلیمي المقطع
  الحیاة المدنیة  المیدان
  أتضامن مع جاري  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يؤدي واجباته نحو نفسه ونحو   القیم
  واالحتراماآلخر،واجب الطاعة 

  
 مركبة

  الكفاءة
  يتصرف بشكل مسؤول

مؤشرات 
  الكفاءة

تدخل  يمیز بین حقوقه وواجباته ويذكر سلوكات
  على احترام الجار والتضامن معه

الكفاءة 
  الختامیة

يمیز بین الحق والواجب من خالل نظام الحیاة 
  في القسم

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يستمع /يالحظ 
 .ويجیب عن السؤال

وافقا كنت عائدا من المدرسة في المساء،وفي الطريق رأيت جاركم :السیاق
  بجانب سیارته

ذھبت عنده وسألته،فأخبرك بأن محرك سیارته توقف 
  .مساعدةوھو يحتاج إلى 

  .صورة سیارة غطاء محركھا مفتوح:السند

  ماذا تفعل؟:التعلیمة

 ھل تخبر أباك؟

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى قراءة 
  .المعلم

يالحظ الصورة ويجیب 
 .عن األسئلة

  .أقرأ وأالحظ

  .للصور الموجودة في الكتاب مشاھدة المتعلمین

  .مطالبة التالمیذ بقراءة النص المصاحب للصورة

  .طرح أسئلة حول معنى النص الظاھري

  بسبب ماذا تھدم جزء من بیت جاركم؟ماذا فعل سكان الحي؟

  .العودة إلى الصورة

  ماذا تشاھد في الصورة؟ 

  الحظوا الرجل الذي يحمل علبة زرقاء؟

  بداخلھا في رأيكم؟لمن يقدمھا؟ماذا يوجد 

  الحظوا المرأتین؟

  ماذا تقدمان لزوجة الجار؟

  حدث للجار؟ قريتكم يشبه ما/ھل وقع حادث في حیكم

  يطرح المعلم السؤال.إذا كانت اإلجابة بنعم

  .القرية مع الجار/كیف تضامن أھل الحي

 .اذكر واجبات أخرى نحو الجار

مرحلة بناء 
 التعلمات

 .قراءة الملخص

 .جازتقويم اإلن

  .يطرح المعلم أسئلة ھادفة للوصول إلى الملخص

  ھل تحب جیرانك؟

  وھل تقدم لھم يد المساعدة؟

  وھل تتضامن معھم؟

  .انجاز التمرين في دفتر األنشطة

  التدريب
  و

 االستثمار

  

    



    حملة التشجیر:التعلیميالمقطع 
  اإلنسان والمحیط  المیدان
  النبات األخضر يمتص الماء  الدرس
  د45+د45  المدة

  2و1  الحصة
يتفاعل بشكل مسؤول مع المحیط،يقوم بممارسات   القیم

  يدوية على عینات طبیعیة،يتابع إنجاز مشروع

  
 مركبة

  الكفاءة
 و التعرف على مظاھر نمو النبات

  بھا ككائنات حیة االعتناء
مؤشرات 

  الكفاءة
يحدد الحاجة الغذائیة للنبات 

  يبین مسار الماءواألخضر 
 الكفاءة

  الختامیة
يحافظ على محیطه القريب بتجنید 
معارفه المتعلقة بالمظاھر الكبرى 

  لحیاة النبات
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

  .يشاھد الصورة
 .يجیب عن السؤال

  :السیاق
  .رافقتم المعلم إلى الريف بھدف غرس بعض الشجیرات

  32/33كتاب التلمیذ ص :المشھد:السند
  الحظوا الولد،ماذا يحمل؟:التعلیمة

 في رأيكم،ماذا يفعل بالماء؟ لماذا يسقیه؟

مرحلة 
 االنطالق

يالحظ ويجیب عن 
  .السؤال

يالحظ التغیرات التي 
طرأت على نبات 

  .2األصیص
  .يجیب عن األسئلة

يتوصل إلى األثر 
 الكتابي

  .اكتشف -
  المعلم أمام تالمیذه التجربة التي حضرھا سابقا يضع

أصیصین في األول نبات أخضر في تربة مسقیة،وفي الثاني نبات انتزعت 
  .جذوره يظھر ذابال رغم أنه في تربة مسقیة

  .المالحظة والبحث
  كیف يبدو؟.الحظوا نبات األصیص األول

  من أين يتحصل على الماء؟
  حدث لنبات األصیص الثاني؟ لذيا ما
  .التجريب والقیاس 

يقتلع المعلم نباتي األصیصین ويثبتھما على السبورة حیث تظھر جذور نبات 
  األصیص األول

فبماذا .قلنا أن نبات األصیص األول يتحصل على الماء من التربة المسقیة
  امتص الماء؟

  ھل بقي أخضر؟ماذا حدث له؟لماذا؟.الحظوا النبات الثاني
  .يعید المعلم طرح السؤال بصیغة أخرى

  بماذا يمتص النبات األخضر الماء؟
  .جذور النبات موجودة في التربة المسقیة فھي قريبة من الماء:يقول المعلم

  فكیف يصلھا؟.األوراق بحاجة إلى الماء
  ).األثر الكتابي(الحوصلة

  .يستغل المعلم إجابات األسئلة السابقة ويكتب الخالصة
  .لتالمیذ قراءة الخالصةيطلب من ا

 .........يحثھم على رعاية النبات بسقیه وعدم الدوس علیه
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 تقويم األعمال

  .يلي يكتب المعلم ما
ويوزعه على ..........الذي يمتصه بواسطة ............يحتاج النبات إلى 

  ..............جمیع
  ).على األلواح(الفراغ بالكلمة المناسبة امآل

يقرأ المعلم الجملة وكلما توقف عند الفراغ يكتب التلمیذ الكلمة الناقصة على 
  .لوحته

بعد المراقبة والتصحیح يطلب من تلمیذ كتابة الكلمة على السبورة في 
 .مكانھا

  التدريب
  و

 االستثمار

  األنشطة على الدفتر تخصص الحصة الثانیة إلنجاز
    



    حملة التشجیر:التعلیميالمقطع 
  األعداد والحساب  المیدان
 إتمام عدد إلى العشرة الموالیة  النشاط

  د45  المدة
  2و1  الحصة

يالحظ ويكتشف،يتحقق من صحة النتائج   القیم
ويصادق علیھا،يستعمل الترمیز 

 العالمي،يتعاون مع أقرانه

 مركبة
  الكفاءة

 يتعرف على أعداد أصغر من ألف
يكتب األعداد و )يرتب قارن، يكتب،ي(

  باألرقام والحروف
مؤشرات 

  الكفاءة
، يدرج األعداد 90حتى  10/10عد ي

عددي،يبحث عن متمم  على شريط
 عدد للعشرة الموالیة

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة 
    باألعداد والحساب

 
 المراحل المقترحالوضعیات التعلمیة والنشاط  التقويم  

  .ينصت إلى المعلم
ينجز المطلوب في الوقت 

يكتب العدد  .المحدد
 .بشكل صحیح

  . طلب منكم المعلم أن تكتبوا أعدادا باألرقام،فأتقنتم كتابتھا:السیاق
  .أمالي األستاذ:السند

  .باألرقام على لوحتك) 70يكون أصغر من (اكتب العدد:التعلیمة
 .المارتنیاريتبع األستاذ طريقة 

مرحلة 
 االنطالق

  .يتأمل الشريط العددي
  .يقرأ األعداد

يكمل المساواة بالعدد 
  ..الناقص

  .يكمل ملء شريط األعداد
يكتشف متمم العدد إلى 

  .العشرة الموالیة ويكتبه

  .عمل باألفواج.واالكتشافمرحلة البحث  -
  ).أكتشف.(يوزع المعلم األوراق التي أعد علیھا النشاط-1

  .بعد التأمل يطلب منھم قراءة المطلوب
اكتب العدد الناقص :وللتبسیط يقول(المساواة األولى أكملوا:يقول المعلم
  )مكان النقط

  .نفس العمل مع البقیة
يعد / 30حتى  20،27حتى  10،17حتى  7يعد صعودا ):البحث( اإلجراءات-

  ...............7حتى  10نزوال من 
  )يتخذه كسند(العددييعتمد على الشريط 

المعلم يضع (يعرض كل فوج نتائجه على السبورة: المناقشة والتبادل-
  )المخطط

في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج :الحوصلة والتأسیس-
  .الخاطئة وإبعادالصحیحة 

  .38توصلوا إلیه على الكتاب ص ا ينقل المتعلمون م
 )األلواح( ة وكتابة الناقصيطلب المعلم من التالمیذ مالحظة المساوا-

 
  ).عمل فردي.(مرحلة اإلنجاز

  .34كتاب التلمیذ ص .يشرح المعلم النشاط األول
  .اكتب العدد الذي يسبق والذي يلي

  .يتم إنجاز النشاطین الثاني والثالث بنفس الطريقة
 .التصحیح الجماعي على السبورة فالفردي على الكتاب بلون أخضر

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

  :يحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى يقرأ االستنتاج ويعمل به
 38نص تعلمت ص 

  التدريب
 واالستثمار

    .خصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطةت



  
  
  

  
  
  

  
  

    



    حملة التشجیر:المقطع التعلمي
  األعداد والحساب  المیدان
  70/99األعداد من   النشاط

  د45  المدة
  4و3  الحصة

يالحظ ويكتشف،يتحقق من صحة   القیم
النتائج ويصادق علیھا،يستعمل الترمیز 

 العالمي،يعلل إجاباته ويقارنھا بغیرھا

  
 مركبة

  الكفاءة
 يكتب،( يتعرف على أعداد أصغر من ألف

يكتب عدد داخل جدول و )يرتب يقارن،
  .المراتب

مؤشرات 
  الكفاءة

يرتبھا و عددي،يدرج أعداد على شريط 
  .يكتب أعداد كتابة رقمیة وحرفیة تصاعديا

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة 
  باألعداد والحساب

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  
  قريصة يعد كلما وضع المعلم

يكتب المتمم إلى العشرة 
 الموالیة

  .20وضع المعلم في العلبة عددا من القريصات أصغر من :السیاق
  ).قريصة 17يضع مثال (تمثیالت المعلم :السند

 .كم قريصة يضیفھا المعلم لیتحصل على العشرة الموالیة؟:التعلیمة 

مرحلة 
 االنطالق

  
  .يقرأ األعداد

يبحث عن الخانة ويدون 
  .علیھا العدد

  .يكمل الشريط العددي
           
  .األعداد تصاعديايرتب 

يكمل كتابة األعداد كتابة 
  .رقمیة وحرفیة

يكتب سابق وعاقب 
  ).قبل وبعد(عدد

 

  .عمل فردي.واالكتشافمرحلة البحث  -
  .39يطلب المعلم من التالمیذ مالحظة الوضعیة ص-1
المكتوبة /على الشريط/اقرأ األعداد المكتوبة على البطاقات الزرقاء-

  .بالحروف
  .والشريط العددي 73الحظ العدد :المعلميقول -

  .في خانته 73اكتب العدد 
خانة (حتى يجد الخانة 69يعد صعودا من العدد ):البحث(اإلجراءات

  .أو يعد نزوال)/73العدد 
  .يمر المعلم بین الصفوف لیتأكد من أن التالمیذ فھموا السؤال

مكتوبة بالنسبة لألعداد ال(ينتقل إلى العدد الثاني بنفس الطريقة
  )بالحروف يطلب منھم كتابتھا باألرقام

يعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ على :المناقشة والتبادل
  .السبورة ويناقشھا معھم

في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج :الحوصلة والتأسیس
  .الخاطئة وإبعادالصحیحة 

  .2يطلب من تلمیذ قراءة السؤال .عمل فردي -2
  )البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتأسیس(المراحلتتبع نفس 

  :مرحلة اإلنجاز
  .يتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد

يمر المعلم بین .يشرح المعلم النشاط األول ويطلب من التالمیذ إنجازه
  .الصفوف للمراقبة 

  .يثمن عمل المجتھدين ويصوب أخطاء المتعثرين
  .نفس العمل مع بقیة األنشطة

 .م تصحیح األنشطة جماعیا ففرديايت

 
 )التصحیح يكون بقلم ملون أخضر(ثم مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا 

يتبع میدان الفضاء والھندسة إذ يستعمل  3أظن أن النشاط :مالحظة
 .التلمیذ المسطرة استعماال سلیما

مرحلة بناء 
 التعلمات

ضع الرمز 
مكان )<،>(المناسب

  82.93 .النقطة

على سبیل المثال ويطلب من  92،78،89المعلم األعداد التالیة يكتب 
 .التالمیذ ترتیبھا من األصغر إلى األكبر

  التدريب
  و

 االستثمار
  

    



    حملة التشجیر:المقطع التعلمي
  لفضاء الھندسةا  المیدان
 التعرف على استقامیة أشیاء  الدرس

  د45  المدة
  6و5  الحصة

عمله،ويبذل يالحظ ويكتشف،ينظم   القیم
جھدا للقیام به والمثابرة على 

 إتمامه

  
 مركبة

  الكفاءة
  يتعرف على تنظیم الفضاء واألستقامیة

مؤشرات 
  الكفاءة

يستعمل ويتعرف على استقامیة أشیاء :
 المسطرة استعماال سلیما

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت متعلقة باألستقامیة ويستعمل 
 المصطلحات المناسبة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يسمع ويجیب عن 
 .األسئلة

وقف التالمیذ صبیحة الیوم أمام سارية العلم في صفوف لتحیته :السیاق
  .وإنشاد نشید قسما

  ..اصطفاف التالمیذ أمام سارية العلم:السند
  .ھل يقف التالمیذ في صف أعوج؟:التعلیمة

 كیف يكون الصف إذن؟ا

مرحلة 
 االنطالق

  
  .ينفذ المطلوب

  .يجیب عن السؤال
يلون الشموع األربع 

الموجودة على 
جانبي الشمعة 

  .الصفراء
يستعمل المسطرة 

  .ويلون القنیات
يعین القنیات التي 

في استقامیة 
  .بالنظر ويلونھا

يرسم القريصة 
الخضراء الرابعة في 

استقامیة مع 
  .الثالث قريصات

 

  :التمھید
يضع المعلم قارورتین فوق مكتبه ثم يستدعي تلمیذ ويعطیه قارورة ثالثة -

  .ويطلب منه وضعھا على استقامیة مع القارورتین
  ھل ھي في استقامیة؟:ويسأل) النوافذ مثال(يطلب منھم مالحظة أشیاء-
  عمل فردي.رحلة اكتشفم

  .مطالبة التالمیذ بمالحظة عمل مريم وإيمان-01
ماذا استعملت البنتان لتجدا المزھريات التي توجد في استقامیة؟اإلجابة على 

  .األلواح
  .وماذا يستعمل رائد؟-02
ھناك شموع في :مطالبة التالمیذ بمالحظة الشمعة الصفراء ويقول -03

  .استقامیة مع الشمعة الصفراء،لونھا
  .سیرورات مختلفة ):البحث(اإلجراءات

  .كل تلمیذ عملهيعرض :المناقشة والتبادل
في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة :الحوصلة والتأسیس

  الخاطئة وإبعاد
  .41ص)أنجز(مطالبة التالمیذ بمالحظة النشاط:مرحلة اإلنجاز

  .يشرح لھم طريقة العمل ويحثھم على إتمامه

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

التدريب على 
استعمال المسطرة 

للتسطیر على 
 .الكراسات

 تعلمت:عن طريق أسئلة يتم التوصل إلى نص
  التدريب

  و
 االستثمار

  

    



    
  الوضعیات والتنقالت  المیدان
  تربیة بدنیة  النشاط

  د45  المدة
  1  الحصة

التحلي و اإلحساس بنشوة المجھود وبذله،  القیم
  بروح المبادرة،المشاركة في حیاة المواطنة

 مركبة
  الكفاءة

الوقوف للجلوس التحول من 
  والعكس

مؤشرات 
  الكفاءة

يستجیب لتعلیمات 
  الیقظة واالنتباه.المعلم

الكفاءة 
  الختامیة

يتحول من موقف آلخر في الوقت 
    المناسب

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التوجیھات

  .الجري الخفیف-

القیام بحركات تلیین -
  .عضالت الذراعین

تلیین القیام بحركات -
  .عضالت الفخذين

يصدر  التركیز على ما-
 .عن المعلم

  تكوين مجموعات حسب المطلوب

الجري في الساحة فرادي أو ضمن صفوف مع القیام بحركات إحمائیة 
 يقترحه المعلم حسب ما

مرحلة ال
 التحضیرية

الجري الخفیف داخل -
  .الملعب

الحرص على عدم -
  التصادم مع اآلخرين

يصدر  التركیز على ما-
  .عن المعلم

الیقظة واالستجابة -
 .لألوامر

  .لعبة قال علي

  .يتوزع التالمیذ على كامل الملعب ويجرون جريا خفیفا -

قال على وقوف،قال علي :يعین المعلم تلمیذا يقوم بإصدار األوامرمثل-
  .                                 جلوس

  .قال علي:اليستجیب التالمیذ إال لألوامر المسبوقة ب

  .ُيقصى كل تلمیذ أخطأ

  .يعلن المعلم الفائز في آخر المطاف

  .لعبة األلوان

إذا سمعتم كلمة أحمر يعني :يشرح المعلم اللعبة للتالمیذ،إذ يقول لھم
  .وكلمة أصفر يعني الجلوس.الوقوف

يقص علیھم قصة مستعمال األلوان وكلما ذكر اللون المستھدف استجاب 
  .التالمیذ لما يعنیه

  .يقصى التلمیذ المخطئ

  .يعلن المعلم الفائز في األخیر

 

مرحلة ال
 التعلمیة

يصدر  التركیز على ما-
 .عن المعلم

  .التوقف عند اإلشارة-

  .واإلنشاد االصطفاف-

  .يعلن المعلم انتھاء اللعب

  .يصفف التالمیذ في صفوف منتظمة-

  .يرافقھم إلى الغسل على وقع النشید الوطني-

 

  التدريب
  و

 االستثمار

  
  



  .الثاني األسبوع:الوضعیة الجزئیة األولى

  .        نص فھم المنطوق:السیاق                   

  36ص)لغة عربیة(صور الكتاب الموحد:السند                   

 ھي األعمال التي تقوم بھا لیبقى المنزل نظیفا ومرتبا؟ ما:التعلیمة                   

 
 لوحة القیادة

نص منطوق يتناول العالقة المتینة بین المسكن وساكنه وكیفیة الدفاع 
 .عن الصغار

فھم المنطوق والتعبیر 
 الشفوي

 .وصف المنزل وواجبه نحوه

  .الیوم ننظف بیتنا:بناء الفقرة األولى والثانیة من نص
وجمیع  استغاللھم لمراجعة حرفي الباء والمیم وتركیبھما مع المدود

  .الحركات على السبورة
  ).إمالء/خط(قراءتھما وكتابتھما وتثبیتھما من خالل

 )أدمج مكتسباتي(نشاطات متنوعة إنجاز
 فھم المكتوب والعبیر الكتابي

 )طاعة الوالدين(المقطوعة الشعرية 

 اإلنتاج الكتابي .وضع الكلمة المناسبة في خانتھا إلتمام بناء النص

 )المشروع(التدبیر المنزلي شجرة العائلة

 التربیة اإلسالمیة الصدق في القول

 التربیة المدنیة أتضامن مع جاري

 )حملة التشجیر(المواد العلمیة

 إتمام عدد إلى العشرة الموالیة

 70/99األعداد من  الرياضیات

 التعرف على استقامیة أشیاء

 التربیة العلمیة )2(النبات األخضر يمتص الماء

 مواد اإليقاظ

 التربیة البدنیة الوضعیات والتنقالت 

 التربیة الموسیقیة )قسما( 2من المقطع  3 البیت + جملة موسیقیة مألوفة

  



  3األسبوع : الوضعیة الجزئیة األولى
  نص فھم المنطوق: السیاق

 42 ص) لغة عربیة( صور الكتاب الموحد: السند

  .ھي األعمال التي تقوم بھا لیبقى المنزل نظیفا ومرتبا ما: التعلیمة
 

 لوحة القیادة
نص منطوق يتناول جانب من تضامن الشعب الجزائري مع إخوانه 

 فھم المنطوق والتعبیر الشفوي .التحريرثورة  المجاھدين أثناء
 .يصف مجاھد باعتماد صورة/يعید قصة حكتھا جدته

  .الیوم عائلتي تحتفل باالستقالل: بناء الفقرة األخیرة من نص
استغاللھا لمراجعة حرفي الھمزة والھاء وتركیبھما مع المدود وجمیع 

  .الحركات على السبورة
  .) إمالء/خط( من خاللقراءتھما وكتابتھما وتثبیتھما 

 ) أدمج مكتسباتي( نشاطات متنوعة إنجاز

 فھم المكتوب والعبیر الكتابي

 ) طاعة الوالدين( المقطوعة الشعرية
 اإلنتاج الكتابي .فقرة تامة المعنى ترتیب جمل لبناء

 ) المشروع( التدبیر المنزلي شجرة العائلة
 التربیة اإلسالمیة .أحفظ األمانة

 التربیة المدنیة .تلمیذ مطیعأنا 
 ) حملة التشجیر( المواد العلمیة

 99األعداد إلى 
 .مشكالت جمعیة أو طرحیة الرياضیات

 .التعرف على استقامیة نقط
 التربیة العلمیة الحاجة الغذائیة للنبات األخضر

 مواد اإليقاظ
 التربیة البدنیة الوضعیات والتنقالت 

 التربیة الفنیة ) قسما( 2من المقطع  3 البیت+مألوفةجملة موسیقیة 
  

 النص المنطوق
 العائلة الجزائرية أيام الثورة

 .ذّكرتني ھذه اللیلة الباردة بلیلة من لیالي الثورة :قالت الجّدة
 وماذا حدث فیھا يا جّدتي؟ :سلمى

ذات لیلة كنا مجتمعین حول كانون، وبینما كان أبي يحّدثنا عن شجاعة المجاھدين  :الجّدة
من  :ھرع أبي ِإلى الباب وقال  ...طرق، طرق، طرق :وانتصاراتھم فإذا بنا نسمع طرقا على الباب 

افتح يا سي لخضر، أنا  :أنت؟ ماذا تريد في ھذا اللیل؟ فإذا بصوت خافت من وراء الباب يرد علیه
  .أحمد وھذان اثنان من الخاوة أخوك

ثّم  .أھال وسھال بكم تفّضلوا :فتح أبي الباب وعانق أخاه مقران عناقا حاّرا، ورّحب بالمجاھدْين قائال
وفي الصباح استیقظوا  .أحضرت أّمي الطعام وقالت، ھذه جفنة من الكسكس، وقطعتان من اللحم

 .وصلُّوا الفجر، وتناولوا القھوة
 :ووّدعھم أبي قائال .ك اهللا فیك يا سي لخضر، جزاِك اهللا خیرا يا خالتي ذھبیةبار :قال قائدھم

 .رافقتكم السالمة حفظكم اهللا ونصركم
 :أسئلة الفھم

 َأيِّ َفْصٍل َحَدَثِت اْلِقصَُّة الَِّتي َتَذكََّرْتَھا الَجّدُة؟
 َما ِھي اْلَكِلَمُة الِتي ُتَوضُِّح َذِلَك؟

 اْلَباَب؟َمِن اّلِذي َطَرق 
  لمَاَذا َكاَن َيَتَحدَُّث ِبَصْوٍت َخِافٍت؟

 َما ُھَو الطَّبُق اّلِذي َأَعدَّْتُه اُألمُّ ِلْلُمَجاِھِديَن ؟
 

  



    العائلة: التعلیميالمقطع 
   فھم المنطوق والتعبیر الشفوي  المیدان
النص 

  المنطوق
  العائلة الجزائرية أيام الثورة

  د90  المدة
  1  الحصة

إحیاء مناسبات ، يعتز بلغته العربیة  القیم
  احترام رموز السیادة الوطنیة، وطنیة

  
مركبة 
  الكفاءة

ويقیم مضمون النص  يرد استجابة لما يسمع
  المنطوق

مؤشرات 
  الكفاءة

  فھم المعنى العام للمنطوق، حسن االستماع

الكفاءة 
  الختامیة

علیھا النمط  يفھم خطابات منطوقة يغلب
 التوجیھي ويتجاوب معھا

يصدر أحكاما على النص المنطوق ويثمن  
  القیم الواردة فیه

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

  .أكمل الحديث
 ) رحمه...ؤمني من كان( 

  ) 22( دلیل الكتاب ص.األم االنطالقیة  نص الوضعیة المشكلة: السیاق
  مشھد: السند

محاورة التالمیذ حول نص المشكلة األم الستخراج المھمات : التعلیمة
  .والتركیز على المھمة الثانیة

ماذا ، تلك الصفات في أحاديثه الّشريفة) ص( علمنا الرسول: 3المھمة
  تحفظ منھا؟

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى النص 
  ويبدي اھتماما

يجیب بجمل بسیطة 
تترجم المعنى العام 

 للنص

من طرف المعلم وأثناء ) العائلة الجزائرية أيام الثورة( النص المنطوق قراء
الحس  باألداء االستعانةذلك يجب التواصل البصري بینه وبین متعلمیه مع 

  .حركي والقرائن اللغوية والغیر لغوية
  : فھم المنطوق

  ھو عنوانه؟ عم يتحدث النص؟ما
تجزئة النص المنطوق قراءة واإلجابة عن 

  األسئلة؟
يمكن للمعلم ، األسئلة مرفقة بالنص المنطوق

  ) ....تغییر الصیغة، إضافة، حذف( تعديلھا
) مكبرة( يعلق المعلم رزنامة شھر نوفمبر

  : ويسأل
  في أي يوم من شھر نوفمبر نحتفل بعید الثورة؟

  .الصورة ومشاھدة 42مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص
  .يخبرھم المعلممن ھؤالء الرجال؟عند العجز 

  ماذا يلبسون؟
  ألي دولة ھذا العلم؟

 .النشید الذي نسمعه لما نحتفل بعید الثورة؟اإلجابة على األلواح ما

مرحلة بناء 
 التعلمات

فھم 
 المنطوق

أفكار جديدة تدعم  بناء
ورد في النص  ما

 المنطوق

  تفويج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة: أتأمل وأتحدث
  

  
  ماذا تشاھد في الصورة؟: 2الصورة 

  بماذا زينا شوارع المدينة؟
اذكر المناسبات التي ُترفع فیھا 

  الجزائر؟ أعالم
  ھل نرفع أعالم الجزائر فقط؟

  أنت تلمیذ تحب وطنك الجزائر
  واجبك نحوه؟ ھو ما

 تسجیل أحسن التعابیر وقراءتھا

  ماذا ترى في الصورة؟: 1 الصورة
  قطع نقدية؟ توجد ھذه الصورة في

  ھل تعرفھا؟
  في أي مدينة يوجد ھذا البناء؟

  سمه؟ ما
  صف المكان؟

  تدوين أحسن اإلجابات وقراءتھا
 

  طرح أسئلة حول الصورتین معا وتسجیل الملخص وقراءته
  .......................................يحتفل الشعب الجزائري بعید 

التدريب 
 واالستثمار

التعبیر 
 الشفوي

    



    العائلة: التعلیميالمقطع 
  تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  2  الحصة

يبحث عن المعلومة ويوظفھا في   القیم
  إحیاء مناسبات وطنیة، التعبیر الشفوي

  
  يفھم حديثه، يتواصل مع الغیر  مركبة الكفاءة

مؤشرات 
  الكفاءة

، يوظف الروابط والصیغ المناسبة
يوظف ضمائر و أسماء اإلشارةيستعمل 

  المتكلم المنفصلة والمتصلة في الماضي
الكفاءة 

  الختامیة
يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يتذكر مضمون النص 
  .المنطوق
  .يجیب عن األسئلة

  ) أيام الثورة الجزائريةالعائلة ( العودة إلى النص المنطوق
  .يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق

  .أحسنت العائلة ضیافة المجاھدين
  ماذا قال قائدھم لألب سي لخضر؟

 وماذا قال للخالة ذھبیة؟

مرحلة 
 االنطالق

، يجیب عن األسئلة
يكتشف الصیغ 

 .ويوظفھا

  .الجملتین المحتويتین على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة  بناء
  سأل من الطارق؟: سمع األب طرقا على الباب
  ماذا قال؟: أجابه مجاھد بصوت خافت

  .من المجاھدين اثنان ھذانأنا أخوك أحمد و
  ) ھذان( تلوين اسم اإلشارة.كتابة الجملة وقراءتھا

  ) ھذان( يطرح المعلم أسئلة أخرى لتثبیت الصیغة
  عرف بھما ماذا قال؟، دخل المدير برفقة تلمیذين جديدين

  .التلمیذان جديدان ھذان
  قلمان ھذان  ←  ھذا قلم: حسب المثال أكملوا

  .............  ←  ھذا مصباح  
  .............  ←  ھذا معلم  

  ) ھذان( تسجیل إجابات المتعلمین على السبورة وتلوين الصیغة المستھدفة
  أكملوا: الطعام للمجاھدين وقالتقدمت األم 

  .قطعتان من اللحم ھاتانو، ھذه جفنة من الكسكس
 ) ھاتان( تسجیل الجملة وتلوين اسم اإلشارة

 خبزتان ھاتانھذه قھوة و لو قدمت لھم قھوة وخبزتین ماذا تقول؟
 تلوين الصیغة المستھدفة، تسجیل إجابة المتعلمین على السبورة وقراءتھا

 ) ھاتان(
  ھذه مقلمة وھاتان سیالتان ←: أمامك مقلمة وسیالتان تشیر وتقول

  ھاتان بقرتان  ←  ھذه بقرة  : أكملوا حسب مثال
   ....................  ←  ھذه صورة      
  ....................  ←  ھذه نافذة      

مرحلة بناء 
 التعلمات

يتدرب على 
استعمال الصیغ في 
وضعیات مشابھة 
ويستثمرھا في 

  .جديدة وضعیات
 

  يطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفة
 من كتاب األنشطة23ص  1العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرينین 

 

التدريب 
 واالستثمار

  
  



    العائلة: التعلیميالمقطع 
  ) إنتاج شفوي( تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

ويوظفھا في يبحث عن المعلومة   القیم
يساھم بفاعلیة ، التعبیر الشفوي

  الوطنیةفي إحیاء المناسبات 

  
  يفھم حديثهو يتواصل مع الغیر  مركبة الكفاءة

مؤشرات 
  الكفاءة

فھم تسلسل األحداث في النص 
ينظم أفكاره و المنطوق ويبني علیھا

  ويعبر عنھا تعبیرا سلیما
الكفاءة 

  الختامیة
سندات يقدم توجیھات انطالقا من 

   متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة
  

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

  .يتذكر النص
 .يجیب عن األسئلة

 .العودة إلى النص المنطوق
  من زار عائلة سي لخضر؟

 ماذا قدمت الخالة ذھبیة للمجاھدين؟

مرحلة 
 االنطالق

 يعبر عن الصور معتمدا
على األسئلة 

 .التوجیھیة

 .مالحظة الصور كلھا قصد التقاط المجال العام لألحداث

 
 .تأملوا الصور

  . 43ھو الموضوع الذي تعبر عنه ھذه الصور؟كتاب التلمیذ ص ما
  تركیز انتباه التالمیذ على الصورة األولى والتعبیر عنھا
  .يمكن للمعلم مساعدة التالمیذ بطرح األسئلة التالیة

  أين يوجد الولدان؟ماذا يفعالن؟ 
  في أي مناسبة نرفع العلم الجزائري وننشد أناشید وطنیة؟

  تسجیل أجمل التعابیر على السبورة إلثارة جو التنافس
  .التعبیر عن الصورة الثانیة وتسجیل أفضل التعابیر 

  أين ھم؟ماذا ينشدون؟مشیة من يمشون؟.الحظوا األوالد
  ) إدماج جزئي( حداث في الصورتینمطالبة التالمیذ بسرد األ

  التعبیر عن الصورة الثالثة وتسجیل األحسن
  في األخیر؟ ماذا يحیي األوالد

  ) إدماج كلي( مطالبة التالمیذ بسرد األحداث في الصور الثالث
 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

نصا شفويا أصیال  ينتج
معتمدا على الكلمات 
والجمل المقدمة له 

يبني علیھا ويرتبھا في 
 .إنتاجه الشفوي

  .القرية بعید الثورة/يحتفل سكان الحي
  كیف يتم ذلك؟

  .ينشدون األناشید الوطنیة
  .يزينون الشوارع باألعالم الجزائرية

  .يتبادلون التھاني
  يوزعون الحلوى

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

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    العائلة: التعلیميالمقطع 
  فھم المكتوب  المیدان
  ) فھم+أداء( قراءة  النشاط

  د45  المدة
  4  الحصة

، يتحكم في اآللیات األولیة للقراءة  القیم
، المساھمة في حماية الوطن

  إحیاء مناسبات وطنیة

  
  مركبة

  الكفاءة
ما يقرأ ويعید بناء المعلومات الواردة  يفھم

القراءة  إستراتیجیةيستعمل و في النص
  ويقیم مضمون النص المكتوب

  مؤشرات
  الكفاءة

ويحترم ، منغما مناسبا للمقام أداءيؤدي 
يجیب عن األسئلة ويحدد . الوقف عالمات

  فكرة النص
  الكفاءة

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

  يغلب علیھا النمط التوجیھي 
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

 .يجیب عن األسئلة

   .يحتفل الشعب الجزائري بعید األستقالل: السیاق
  .صورة: السند

 إلى أين يخرج الشعب في ھذا الیوم؟: التعلیمة
  بماذا نزين الشوارع؟

 .......: قائلینيخرج الناس إلى الشوارع ويھتفون 

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 
الشخصیات ويعبر 

  عنھا
  يعبر عن الصور

يقرأ النص قراءة 
  معبرة

  يجیب عن األسئلة
يوظف الكلمات 

  الجديدة في جمل
يستخرج القیم 

 ويتحلى بھا

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 44فتح الكتاب ص 
  مع من تجلس الجدة؟

  عن ماذا تتحدث الجدة؟
  توقعات التالمیذ عن موضوع النصتسجیل 

قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم 
  مستعمال

  اإليحاء لتقريب المعنى
  .ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة

  .ھو عنوان النص؟اذكر شخصیات النص ما
  يبدأ بالمتمكنین حتى( فقرة/فقرة، مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة

  ) إلى ارتكاب األخطاء يدفع المتأخرين ال
  تذلیل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجديدة 

  وتوظیفھا في جمل حسب الجدول
 الكلمة معناھا توظیفھا في جملة
 فرحنا سررنا فرح التلمیذ بنجاحه

  .مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري له باألسئلة المناسبة
  األسئلة مرافقة للنص

  أسئلة أخرىطرح 
  على ماذا تتدفأ العائلة؟
  وماذا تشعل في اللیل؟

  .إعادة قراءة النص والوقوف عند القیم الواردة فیه قصد التحلي بھا
 ) ........حمايته وبناؤه، حب الوطن، إحیاء المناسبات( 

مرحلة بناء 
 التعلمات

  يجیب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

استنادا إلى 
 تصوراته

 .النشاطينجز 

  طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 23 ص 2التمرين رقم ، إنجاز التمارين في دفتر األنشطة

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    العائلة: التعلیميالمقطع 
  فھم المكتوب  المیدان
  قراءة وكتابة  النشاط

  ) عائلتي تحتفل باالستقالل( 
  د90  المدة

  6  الحصة
يعتز بلغته ويوظف قدراته التعبیرية الشفاھیة   القیم

  إحیاء مناسبات وطنیة، والكتابیة

  
مركبة 
  الكفاءة

  يستعمل المعلومات الواردة في النص
  المكتوب

مؤشرات 
  الكفاءة

 يحدد القرائن اللغوية الممیزة للنص
كتابة ( ويمیز بین الحروف المتشابھة

  ) ونطقا
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة 

   ويفھمھا يغلب علیھا النمط التوجیھي
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  
يتذكر أھم أحداث 

والمعنى ، النص
 العام له

  .تلخیص النص المكتوب بأسئلة موجھة لتحديد األفكار األساسیة
  في أي فصل حكت الجدة حكايتھا؟

 الناس إلى الشوارع؟لماذا خرج 

مرحلة 
 االنطالق

  يقرأ النص
ينطق بالحرفین 

نطقا سلیما ممیزا 
بینھما نطقا 

 .وسماعا ورسما

  ) ب، م( يعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغوية وھي الحروف المتقاربة في المخرج
  اإلدراك وعرض النموذج

  بناء الجملة المحتوية على الحرفین المستھدفین بمحاورة التالمیذ
  ماذا قالت لھم؟.أوصت الجدة أوالدھا في نھاية النص

  كتابة الجملة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھا
  اْلَوَطِن  َذاَھ  ِءِبَنا ِفي  َمُةَھاْلُمَسا  ِئيْبناَأَيا  َواِجُبُكْم

      ِءِبَنا    َمُةَھاْلُمَسا    
      ِء/َنا/ِب    ُة/َم/َه/َسا/ُم/اْل    
      ِء    َه    

  الكلمتین المشتملتین على الحرفین وتحلیلھما إلى مقاطع صوتیةاستخراج 
 ) عن طريق المحو التدريجي( .تحديد الحرفین وقراءتھما 

  الموجھة االستجابة
  .ھالل.....ِه، مع تكرار الصوت ِه) ِھَلاٌل( قراءة كلمة

لمقصود لمعرفة تلوين الحرف ا.) ِاْنِتَباٌه، اْلُھَتاُف، ُمَنبٌِّه، َھاِتٌف( عرض كلمات أخرى
  .كیفیة رسمه في وضعیاته المختلفة

  .أكل..........َأ، َأ، َأ: مع تكرار الصوت) َأَكَل( قراة كلمة
  .تلوين الحرف ومالحظته.) َسماٌء، ِذْئٌب، َيُؤمُّ، َسَأَل، َأَخَذ( عرض كلمات أخرى

التالمیذ بنطق الحرف بحركته  يكتب المعلم الحرفین على جدول الحروف مطالبا
  .كلما كتبه

  .ومطالبة التالمیذ بقراءتھا) َيْسَأُلُه( كتابة الكلمة
  .اإلتیان بكلمات جديدة تحوي الحرفین

  المستقلة االستجابة
  .العودة إلى الجملة وتمییز الحرفین

  التطبیق
لمة ومطالبة التالمیذ باستخراج ك) الفقرة األخیرة( العودة إلى النص المكتوب

  وكتابتھا على األلواح) الھاء/الھمزة( تحوي الحرف
  أكتب جیدا

طريقة المناقشة يستخرج الحرفین  وبإتباعيكتب المعلم كلمات تتضمن الحرفین 
  ) آخر الكلمة متصال أو منفردا، وسط، أول( مع مالحظة موقعه في الكلمة

  .قراءة الحرفین وتلوينھما
  المعلم وتشكیلھما بالعجینة إن أمكن أداء بمحاكاةكتابة الحرفین على األلواح 

  

مرحلة بناء 
 التعلمات

 يقرأ وينسخ

  .24ص 5تمرين  قراءة الحروف والكلمات وكتابتھا في دفتر األنشطة
  الخطواتنفس  بإتباعكتابة الحروف والكلمات التي تحويھا على كراس القسم 

  .يراه المعلم مناسبا نموذج لكراس القسم أو ما

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    العائلة: التعلیميالمقطع 
  فھم المكتوب  المیدان
  ) عائلتي تحتفل باالستقالل( قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  8  الحصة

يتحلى بروح التعاون والتضامن ، يعتز بلغته  القیم
  ويساھم في الدفاع عن الوطن

  
مركبة 
  الكفاءة

المعلومات الواردة في النص يستعمل 
  المكتوب

مؤشرات 
  الكفاءة

يوظف ضمائر ، يقرأ النص ويحترم المدود
  ) نحن، أنا( المتكلم

الكفاءة 
  الختامیة

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة 
  ويفھمھا يغلب علیھا النمط التوجیھي

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

  سم الشھر الذي نحتفل فیه بعید الثورة؟ األسئلةيجیب عن 
 في أي يوم منه نحتفل بعید الثورة؟

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الفقرة محترما 
  .الفواصل والمدود

وكذا فقرة أحسن 
  .قراءتي

  .يجیب عن األسئلة
ينتج جمال فعلیة 

، فعل( بسیطة
  .) مفعول به، فاعل

ينتج جمال بسیطة 
، أنا: تبدأ بالضمیرين

  نحن
 

  المرحلة األولى
  .المعلم إلى النص المكتوب ويقرأه قراءة مسترسلة يعود

اإلشارة إلى الفواصل الواردة في ( يعید قراءة الفقرة األولى قراءة جوھرية
ويطلب من التالمیذ قراءتھا قراءة سلیمة مع احترام الفواصل والمدود ) الفقرة

  .والزمن المخصص لھا
  قراءة المتفوقین ويصحح أخطاء المتعثرين يثمن

  ) أحسن قراءتي( .45قراءة الفقرة الموجودة في كتاب التلمیذ ص
ومسترسلین في ، يتداول بقیة التالمیذ على قراءتھا محترمین الفواصل

  .قراءتھم
  : المرحلة الثانیة

  43ص) أركب( استعمال الظواھر النحوية والصرفیة
  ) مفعولبه+فاعل+فعل( الجملة الفعلیة يراجع المعلم رفقة تالمیذه
  .العودة إلى النص المنطوق

  الباب األب فتح  ←  فتح األب؟ ماذا: يسأل المعلم
  طعاما الخالة حضرت  ←  حضرت الخالة ذھبیة؟ ماذا

  .أمثلة أخرى لتثبیت الظاھرة اللغوية
  ؟ قطف الفالحماذا   ←  العنبقطف الفالح   
  الّدرَسشرح المعلم   ←  شرح المعلم؟ماذا   

 ماذا واآلخر يجیب بجملة فعلیة: تلمیذ يطرح سؤاال ب( تمثیل األداء الحواري
  .) بسیطة

  .يواجب تأنجز أنا ماذا قال؟، أخبر أباه، أنجز رائد واجبه-
  .يدروس تحضر أنا ماذا يقول؟، لو حضر دروسه-

  .المستھدف كتابة الجملتین وتلوين الضمیر
  .نفس العمل مع البنت سعاد-

  .ناواجب ناأنجز نحن  ماذا قاال؟، رائد وسعاد أباھما بما فعالأخبر 
   نادروس ناحضر نحن        

  .وضعیات أخرى لتثبیت المقصود
  .) نحن، أنا( ھاتوا جمال تبدأ بكلمة

مرحلة بناء 
 التعلمات

يوظف التراكیب 
والظواھر 
 المستھدفة

  .23ص  3التمارين في دفتر األنشطة تمرين  إنجاز

 

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    العائلة: التعلیميالمقطع 
  إمالء  النشاط

  د45+د45  المدة
  7/9  الحصة

  يوظف قدراته الكتابیة ويتحكم فیھا  القیم
الكفاءة 

  الختامیة
  ينتج كتابة كلمات وجمل 

  
مركبة 
  الكفاءة

يتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط 
للكتابة بالعربیة ويتحكم في مستويات اللغة 

  الكتابیة
مؤشرات 

  الكفاءة
يحترم قواعد رسم الحروف والكلمات وتناسقھا 

المطة والنقطة ( ويستعمل عالمات الوقف
) ه، أ( ويكتب كلمات تشمل الحرفین) كبداية

  في وضعیات مختلفة
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  
تمییز الحرفین عن 

 غیرھما سماعا وكتابة

  .كلمة تشمل حرف الھمزة اكتب

 .اكتب كلمة تشمل حرف الھاء
مرحلة 
 االنطالق

يثبت الحرف عن طريق 

الذاكرة البصرية برؤيته 

والذاكرة العضلیة 

  .بكتابته

 .يكتب الصوت الناقص

  .تثبیت الحرفین

كل كلمتین على ) ِذْئٌب، َأَسٌد( ،) ِھرٌّ، ُھْدُھٌد( يكتب المعلم الكلمات -01

  .اكتبه على لوحتك.) ِھرٌّ، ُھْدُھٌد( ھناك حرف تكرر في الكلمتین: حدة ويقول

  .) ِذْئٌب، َأَسٌد( نفس العمل مع الكلمتین

  .وضعیات أخرى مشابھة

 أو) االستعانة بصور) (بصوت ناقص( يعرض المعلم كلمات على السبورة-02

  .يراه المعلم مناسبا ما

  

  

  

  

  

  

  

  ٌدـ .ـ َم    ِذُن .ـ َم    َسٌد.     الٌلـ .

              

  ) ِه، آ، ْه، أّ( أكمل كل كلمة بالصوت المناسب

  كلمة/تتم المناقشة جماعیا على السبورة كلمة

  أكمل كتابة الكلمة بالحرف المناسب.......يتم العمل الفردي على األلواح

 مراقبة فتصحیح

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يثبت الحرفین ويتعرف 

على بداية ونھاية كتابة 

  .داخل الكلمةالحرف 

يحرص على األبعاد 

 والمسافة لكل حرف

  ) 7ح( يملي المعلم كلمات تشمل الحرفین وكتابتھا على كراسات القسم

  .24ص 6إنجاز تمرين اإلمالء في دفتر األنشطة تمرين 

 .يمكن للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعة

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    العائلة: التعلیميالمقطع 
  التعبیر الكتابي  میدان
  د45  المدة

  11  الحصة
يوظف قدراته التعبیرية الشفھیة   القیم

  يحیي مناسبات وطنیة، والكتابیة
الكفاءة 

  الختامیة
  ينتج كتابة كلمات وجمل

  
مركبة 
  الكفاءة

يتعرف على مختلف أشكال الحروف 
والضوابط للكتابة بالعربیة ويتحكم في 

  الكتابیةمستويات اللغة 

مؤشرات 
  الكفاءة

 يضع الكلمات في خاناتھا المناسبة
يحترم قواعد رسم الحروف والكلمات و

  ويحترم استقامة الخط على السطر

    
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  
يكتشف الترابط بین 

  .جمل الفقرة

 يرتب ويقرأ

  .يكتب المعلم الجمل التالیة

 .ُثّمَ َأْيَقَظْت َأِفراَد اْلعاِئَلِة، اْسَتْیَقَظِت اُألمُّ باِكًرا -، َحضََّرْت َفطوَر الصَّباِح 
مرحلة 
 االنطالق

  .يقرأ المتعلم الجمل

يجرب ويكتشف 

  .الجواب الصحیح

  يستعمل أدوات الربط

 .يقرأ الفقرة

  .أتدرب على اإلنتاج الكتابي

  .يكتب المعلم الجمل 

  ) ) َسَنة ِحْلَوة( ( َغنَّْینا ُأْغِنَیَة اْلَحْلوى َوَشِرْبنا اْلَعصیَرَأَكْلنا 

  ِاْشَتَرْيُت اْلَحْلَوى َوالشُّموَع َدِعْوُت َأْصِدقاِئي

  .يقرأھا ويطلب من بعض التالمیذ قراءتھا

  ) ) َسَنة ِحْلَوة( ( َغنَّْینا ُأْغِنَیَة. يوجه مالحظة التالمیذ إلى الجملة

؟ في عید ) ) سنة حلوة( ( أغنیة نغنىفي أي مناسبة : يسأل المعلم

  .میالدي

  ھل الجمل التي كتبتھا مرتبة؟كیف ھي؟: يسأل مرة أخرى

  : في عید میالدي: إذن سنرتب الجمل ونبدأ بجملة

  ..........................   و ..............................

  ........................... ثم ..............................

  .يطلب من التالمیذ اكتشاف التناسق بین الجمل وترتیبھا

  .مراقبة فتصحیح

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يرتب الجمل لیتحصل 

على فقرة تامة 

 .المعنى

  .يوزع المعلم كراسات التعبیر على التالمیذ

  .ويكتبھا مشوشة االنطالقيعود إلى جمل وضعیة 

 .التالمیذ كتابتھا مرتبة على الكراساتيطلب من 

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    العائلة: التعلیميالمقطع 
  محفوظات  النشاط

  د45+د45  المدة
  5/12  الحصة

يوظف قدراته الشفوية ويتحكم   القیم
  يحترم والديه ويطیعھما، فیھا

  
مركبة 
  الكفاءة

  يقرأ يفھم ما

مؤشرات 
  الكفاءة

يفھم معناھا و ويحفظھا يقرأ المحفوظة
  اإلجمالي ويدرك القیم التي تتضمنھا

الكفاءة 
  الختامیة

  نصوصا بسیطة ويفھمھا يقرأ

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

بأنشودة .......ذكرني يا
 .أبي وأمي

  مع من تعیش في البیت؟
  من يشتري لك المالبس ؟

  .التي تغسل لك المالبس وتحضر لك األكلومن 
 ھل تطیع والديك؟

مرحلة 
 االنطالق

  يكتشف المحفوظة
ينصت إلى قراءة 

يدرك المعنى ، األستاذ 
اإلجمالي ويجیب عن 

 األسئلة
يحفظ المقطع األول من 

 المحفوظة

  اإلجماليمرحلة التقديم وشرح المعنى 
وواضح إلضفاء  يكشف األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمیل

  .الجانب الجمالي علیھا

 
قراءة المحفوظة من طرف األستاذ قراءة واضحة تتخللھا اإليماءات لتقريب 

  المعنى
  .تقديم المعنى اإلجمالي للقطعة تتخللھا أسئلة لقیاس الفھم

  ماذا تدرس في مدرستك؟
  مع من تذھب كل صباح؟

  متى تكتب؟
  الفائدة من الدراسة؟ ما

  .التجزئة والتحفیظ مرحلة
  .يجزئ األستاذ القطعة إلى أربعة أجزاء

 يكتب الجزء األول على جانب آخر من السبورة ويتم تحفیظه

مرحلة بناء 
 التعلمات

يؤدي المقطع األول آداء 
 المقطع األول من المحفوظة أداء سلیما

  التدريب
  و

 االستثمار
  والتحفیظللتقديم ) 5( الحصة األولى تخصص: مالحظة 

 والمسرحة لالستظھار) 12( تخصص الحصة الثانیة  
  المقطع بنفس الطريقة  أسابیعُتقدم باقي األجزاء على مدار  

    



    العائلة: التعلیميالمقطع 
  ) 10ح( إدماج  النشاط

  د45  المدة
  10  الحصة

يتحلى بروح ، يوظف قدراته ويتحكم فیھا   القیم
يساھم في ، المسؤولیة ويتقن عمله

  العمل الجماعي

  
مؤشرات 

  الكفاءة
يسترجع معلومات سابقة ويوظفھا 

  وينجز األنشطة فرديا على أوراق
الكفاءة 

  الختامیة
يدمج مكتسباته في حل وضعیات 

، اإلسالمیةالتربیة ، اللغة( متعلقة ب
  ) التربیة المدنیة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

 المعلوماتيسترجع 

يحاور األستاذ التالمیذ حول مضامین الدروس السابقة لقیاس مدى التذكر 
  لديھم

  .استعمال الرصید اللغوي
 ......النحوية والصرفیة الظواھر

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف األنشطة 
وينصت إلى شرح 

  .المعلم
  .ينجز النشاط األول

يراقب عمله 
  ويصحح إن أخطأ
  النشاط الثاني

  الثالث النشاط
 

يوزع األستاذ أوراق الوضعیة اإلدماجیة على التالمیذ ويشرح لھم األنشطة 
  .مرحلیا 

يطلب منھم إنجاز النشاط األول تلیه المراقبة والتصحیح الجماعي على 
  .نفس العمل مع بقیة األنشطة، السبورة فالفردي 

  : األنشطة
  .اللغة العربیة

  ) بالنص المكتوب كخطوة أولىاالستعانة ( .ضع نعم أو ال في الخانة
  

    في َذِلَك اْلَیْوِم َفِرْحنا َفَرًحا َعِظیًما: َقاَل اْلَأُب
    

    َتْحیا اْلَجزاِئر، َتْحیا اْلَجزاِئُر: َھَتَف الرِّجاُل والنِّساُء ِبَصْوٍت واِحٍد
    

    َخَرْجنا ِإلى الَشواِرِع ِرَجاًلا َوِنساًء: َقاَلِت اْلَجدَُّة
  

  .كتابة الجملة وأصحح الخطأأعید 
  .َھِذِه ُمَناَسَبٌة َعِظیَمٌة َنَعْم: اْلَجدَُّة

...................................................................  
  .أكتب جیدا

  
  التربیة المدنیة

  .) اْلُمَعلِّمیَن ، ُمَؤدٌَّب، ُأِطیُعُھْم( بالكلمة المناسبة أكمل
 .َجِمیًعا.............َو، َواْلُعمَّاَل.........َأْحَتِرُم اْلُمديَر َو، .............ِتْلمیٌذَأَنا 

  .التربیة اإلسالمیة
  .أمام التصرف الصحیح+ أضع العالمة 

  
    ُأْعِطي اْلَأماَنَة ِلصاِحِبھا

    

    سلفني زمیلي قلما فأخفیته عنه
    

    الطريقفتشته في ، أعطتني الجارة كیسا ألمي
    

    أرجعتھا إلیه سالمة، دس عندي أخي حقیبته 
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

، مراقبة آداء المتعلم
يثي على المجتھدين 
 لخلق جو من التنافس

 .......................................يرفع اهللا الذين: اآلية أكمل
  التدريب

  و
 االستثمار

  ورقة اإلدماج في األسفل
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    العائلة: التعلیميالمقطع 
  تھذيب السلوك  المیدان
  تربیة إسالمیة  النشاط
  أحفظ األمانة  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

تقوية المساھمة اإليجابیة في   القیم
  عوامل التماسك االجتماعي

  
مركبة 
  الكفاءة

ممارسة و التعرف على سلوكات تتعلق باآلداب
  سلوكات تتعلق بالمعامالت الحسنة

مؤشرات 
  الكفاءة

إبراز مظاھر السلوك الحسن ويؤدي األمانة ألھلھا 
  ويحفظ الحديث ويعمل بموجبه

الكفاءة 
  الختامیة

سلوكات تدل يسلك المتعلم في حیاته الیومیة 
   .والمعامالت الحسنة، على األخالق الحمیدة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

  

  .يجیب عن األسئلة
 

فأحسنت ضیافتك وعندما أردت العودة إلى بیتكم ، زرت خالتك: السیاق

  .أعطتك صندوقا مغلقا وطلبت منك أن تعطیه ألمك

  .المعلم مناسبيراه  صورة أو ما: السند

 ھل تفتح الصندوق في الطريق؟لماذا؟: التعلیمة
  

مرحلة 
 االنطالق

يالحظ يستمع 

  ويجیب عن األسئلة

يستخلص القیمة 

 .والعبرة من القصة

  عدة مرات ) 47ص( يقرأ المعلم النص: أقرأ وأالحظ

  .يطلب من بعض التالمیذ قراءة النص

   .أفھم
  .يطرح أسئلة حول معنى النص

  من جاء إلى بیت الجار؟ماذا أراد أن يقدم له؟

  ھل وجده في بیته؟لمن أعطى الرسالة؟

  ماذا قال األب لساعي البريد؟

  ماذا قال له؟، أوصى األب ابنه خالدا

  .لو أعطاك ساعي البريد الرسالة 

  فیھا؟ ھل تفتحھا وتقرأ ما

  تعطیھا للجار عندما يعود؟

  تحتفظ بھا في محفظتك؟

  : الذي يعطي األمانة لصاحبھا نسمیه

  كاذب أمین صادق

  .يحاور المعلم متعلمیه بأسئلة ھادفة للوصول إلى الملخص

  .كتابة الملخص على السبورة وقراءته

  .استخراج القیمة منه وتدوينھا

 .األمانة ألھلھا بأداءيوصي المعلم تالمیذه 

مرحلة بناء 
 التعلمات

مراقبة اإلنجاز 

 وتقويمه

  .) لست أمینا، أمین( :على لوحتكاكتب 

   .عمتي وفتحت الثالجة في غیابھا مطبخدخلت 

  أرجعتھا له، اشتريت من عند البقال رّد لي نقودا زائدة

  .فتشته، ترك زمیلي معطفه عندي

 .وجد تلمیذ ورقة نقود فأعطاھا للمعلم لیبحث عن صاحبھا

 .وضعیات أخرى يراھا المعلم مناسبة

  التدريب
  و

 االستثمار

  22وإلنجاز النشاط ص  الحديث بطريقة المحو التدريجيتخصص الحصة الثانیة لتحفیظ 
    



    العائلة: التعلیميالمقطع 
  الحیاة المدنیة  المیدان
  أنا تلمیذ مطیع  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يؤدي واجباته نحو نفسه ونحو   القیم
  يحترم الجار ويتضامن معهو، اآلخر

  
مركبة 
  الكفاءة

  يتصرف بشكل مسؤول

مؤشرات 
  الكفاءة

يمیز بین حقه وواجبه ويذكر سلوكات تدل على 
  احترام الكبیر وطاعته

الكفاءة 
  الختامیة

يمیز بین الحق والواجب من خالل نظام الحیاة 
  في القسم

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

 يستمع/يالحظ 

 .ويجیب عن السؤال

طلبت منك أمك أن ، رجعت من المدرسة وأنت تحس بالتعب: السیاق

  .تشتري لھا كیس حلیب

  .صورة أو قصة: السند

  تعبان؟ أنا: ھل تقول ألمك: التعلیمة

  إذن ماذا تفعل؟

 

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى قراءة 

  .المعلم

يالحظ الصورة ويجیب 

 .عن األسئلة

  .أقرأ وأالحظ

مشاھدة المتعلمین للصور الموجودة في 

  .الكتاب

   .مطالبة التالمیذ بقراءة النص المصاحب للصورة

  .طرح أسئلة حول معنى النص الظاھري

متى وصل خالد إلى المدرسة؟حیى الحارس 

  ماذا قال له؟

  طلب الحارس من خالد إحضار مفاتیح األقسام

  بم أجابه خالد؟

  ماذا تشاھد في الصورة؟ .تأملوا الصورة األولى

ھادئة ، كیف يجب أن تكون األلعاب في الساحة

   أو عنیفة؟

  من يوصینا باأللعاب الھادئة؟لماذا في رأيكم؟

التلمیذ يطیع المعلم فیحافظ على سالمة 

  .جسمه وثیابه

فیم نطیعه أيضا؟عند العجز يبسط المعلم 

  .السؤال

  ماذا تفعل؟، تطلب منك المعلم إنجاز التمرين في البی: مثال

  .الصورة الثانیة

  من دخل إلى القسم؟

  ماذا نفعل؟، عندما يدخل زائر إلى القسم

 .اذكر عبارة التحیة

مرحلة بناء 
 التعلمات

 .قراءة الملخص

 .تقويم اإلنجاز

  .يطرح المعلم أسئلة ھادفة للوصول إلى الملخص

  ھل تحترم المدير؟

  ومن تحترم أيضا في المدرسة؟

  وھل تطیعھم؟

  .انجاز التمرين في دفتر األنشطة

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    حملة التشجیر: التعلیميالمقطع 
  اإلنسان والمحیط  المیدان
  الحاجات الغذائیة للنبات األخضر  الدرس
  د45+د45  المدة

  2و1  الحصة
يقوم ، يتفاعل بشكل مسؤول مع المحیط  القیم

، بممارسات يدوية على عینات طبیعیة
  .بالنباتويعتني 

  
مركبة 
  الكفاءة

 التعرف على مظاھر نمو النبات
  االعتناء بھا ككائنات حیةو

مؤشرات 
  الكفاءة

  يحدد الحاجة الغذائیة للنبات األخضر

الكفاءة 
  الختامیة

يحافظ على محیطه القريب بتجنید 
معارفه المتعلقة بالمظاھر الكبرى 

  لحیاة النبات
 

 المراحل والنشاط المقترحالوضعیات التعلمیة  التقويم  

  .يشاھد الصورة
 .يجیب عن السؤال

  : السیاق
  .رافقتم المعلم إلى الريف بھدف غرس بعض الشجیرات

  32/33كتاب التلمیذ ص : المشھد: السند
  ماذا يحمل؟، الحظوا الولد: التعلیمة
  ماذا يفعل بالماء؟ لماذا يسقیه؟، في رأيكم

 

مرحلة 
 االنطالق

يالحظ ويجیب عن 
  .السؤال

  .يالحظ نواتج التجربة
  .يجیب عن األسئلة
يتوصل إلى األثر 

 الكتابي

  .اكتشف -
  .يرافق معم تالمیذه إلى ساحة المدرسة ومالحظة نباتات خضراء

  .المالحظة والبحث
  لونه؟ ما.الحظوا النبات

  من أين يتحصل على الماء؟
  بواسطة ماذا تحصل على الماء من التربة؟

  .التجريب والقیاس 
  ) يعین المعلم نبات أوراقه مشبعة بالماء( .من ھذا النبات) سیقانا( خذ أوراقا

  العودة إلى القسم
  .ضعھا على ورقة بیضاء واطو الورقة

  ماذا تالحظ؟.اضغط على الورقة البیضاء بكل قوتك
  لماذا تبللت الورقة

  وضع أوراق نبات أخضر داخل المھراس وسحقھا، يمكن للمعلم إحضار مھراس
 مسحوق األوراق في قطعة قماش مناسبة لعملیة عصر ه وجمع ما يضع

  داخل كأس) ماء( تحصل علیه
  ماذا الحظتم؟كیف وصل الماء إلى األوراق؟

  .) األثر الكتابي( الحوصلة
  يطرح المعلم أسئلة ھادفة للوصول إلى الملخص

  .يطلب من التالمیذ قراءة الخالصة
 .........الدوس علیهيحثھم على رعاية النبات بسقیه وعدم 

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 تقويم األعمال

  .يلي يكتب المعلم ما
ويوزعه على ..........الذي يمتصه بواسطة ............يحتاج النبات إلى 

  ..............جمیع
  .) على األلواح( الفراغ بالكلمة المناسبة امآل

التلمیذ الكلمة الناقصة على يقرأ المعلم الجملة وكلما توقف عند الفراغ يكتب 
  .لوحته

بعد المراقبة والتصحیح يطلب من تلمیذ كتابة الكلمة على السبورة في 
 .مكانھا

  التدريب
  و

 االستثمار

  األنشطة على الدفتر تخصص الحصة الثانیة إلنجاز
    



    حملة التشجیر: التعلیميالمقطع 
  األعداد والحساب  المیدان
  99األعداد إلى   النشاط

  د45  المدة
  2و1  الحصة

يتحقق من صحة النتائج ، يالحظ ويكتشف  القیم
، يستعمل الترمیز العالمي، ويصادق علیھا

  .يعلل إجاباته ويقارنھا بغیرھا

مركبة 
  الكفاءة

، يكتب( يتعرف على أعداد أصغر من ألف
  ) يرتب، يقارن

مؤشرات 
  الكفاءة

، يكتب عددا داخل 90حتى  10/10يعد 
قم اآلحاد ورقم المراتب،يعین رجدول 

  .معلومالعشرات في عدد 
الكفاءة 

  الختامیة
يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة 

    باألعداد والحساب
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  
  .ينصت إلى المعلم

ينجز المطلوب في 
  .الوقت المحدد

يكتب العدد بالشكل 
 .الصحیح

: قلتم له، كتب المعلم أعدادا مكونة من رقمین على السبورة: السیاق
  . نحن نعرف العشرة التي تسبق كل عدد

  .أعداد مكتوبة داخل بطاقات: السند
  .74اكتب على لوحتك العشرة التي تسبق العدد : التعلیمة

 .يتبع األستاذ طريقة المارتنیار

مرحلة 
 االنطالق

  .بطاقات األعداد يتأمل
  .يقرأ األعداد

ينھي إجراءاته في 
  الوقت المحدد

يكتشف المھمة وينجز 
  .المطلوب

  .عمل باألفواج.واالكتشافمرحلة البحث  -
  .) أكتشف( .يوزع المعلم بطاقات األعداد التي حضرھا مسبقا-1

  .بعد التأمل يطلب منھم قراءة أعداد البطاقات
  .تحتھا بوضع بطاقة وردية وأخرى زرقاء 53العدد  نريد تشكیل: يقول المعلم

  53اختر البطاقتین المناسبتین للحصول على العدد 
ثم بطاقة ، يضعھا أمامه 50يبحث عن بطاقة العدد : ) البحث( اإلجراءات-

في  0ألعلى يخفي الرقم  3يسحب بطاقة العدد .يضعھا أسفلھا 3العدد 
  53فیتحصل على  50العدد 

  ) يتخذه كسند( ريط العددييعتمد على الش
  يرسم المعلم جدول المراتب ويطلب من التالمیذ كتابة العدد علیه

المعلم يضع ( يعرض كل فوج نتائجه على السبورة: المناقشة والتبادل-
  ) المخطط

في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة : الحوصلة والتأسیس-
  .الخاطئة وإبعاد

  .2اط نفس العمل مع النش
  .42توصلوا إلیه على الكتاب ص  ينقل المتعلمون ما

  ) على األلواح( يطلب المعلم من التالمیذ مالحظة المساواة وكتابة الناقص-
  .) عمل فردي( .مرحلة اإلنجاز

  .42كتاب التلمیذ ص .يشرح المعلم النشاط األول
  .اربط حسب المثال
  .بنفس الطريقة 2يتم إنجاز النشاط

 .الجماعي على السبورة فالفردي على الكتاب بلون أخضرالتصحیح 

 
يمر المعلم بین الصفوف يثمن أعمال المتفوقین ويحصي أخطاء 

 .المتعثرين لمعالجتھا

مرحلة بناء 
 التعلمات

يقرأ االستنتاج ويعمل 
 به

  .يكتب المعلم عددا مكونا من رقمین
 من كم رقم يتكون العدد؟

  .عشراته/اكتب على لوحتك رقم آحاده
اكتب ھذا العدد على  4ورقم عشراته  6رقم آحاده، عدد مكون من رقمین

 .لوحتك

  التدريب
  و

 االستثمار

  .خصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطةت
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    حملة التشجیر: المقطع التعلمي
  األعداد والحساب  المیدان
  مشكالت جمعیة وطرحیة  النشاط

  د45  المدة
  4و3  الحصة

يتحقق من صحة النتائج ، يالحظ ويكتشف  القیم
، يستعمل الترمیز العالمي، ويصادق علیھا

  يعلل إجاباته ويقارنھا بغیرھا

  
مركبة 
  الكفاءة

، يكتب( يتعرف على أعداد أصغر من ألف
ويكتب عدد داخل جدول ) يرتب، يقارن

  .المراتب
مؤشرات 

  الكفاءة
فرق عددين أفقیا، ويحسب و يكتب مجموع

  وفروقا بشكل سلیممجامیع 
الكفاءة 

  الختامیة
يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة 

  باألعداد والحساب

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

  .يتأمل
  .يكتشف العدد المخفي

 .يكتبه على لوحته

أنجزت ،  30إلى  20طلب منك المعلم كتابة شريط األعداد من : السیاق
جاء أخوك الصغیر ومحى لك بعض ، ولكنك تركت الورقة فوق الطاولةالعمل 
  .تعید كتابتھا، األعداد
  .30إلى  20يرسم المعلم شريط األعداد من : السند

  .ُيخفي المعلم عددا ويطلب من التالمیذ كتابته على ألواحھم: التعلیمة
 .مراقبة فتصحیح

  

مرحلة 
 االنطالق

  
  .يقرأ نص المشكل

  .ئلةيجیب عن األس
  .يكتب العملیة أفقیا

واحد ويكتب /يعد واحد
  .الناتج
 

  .عمل ثنائي.واالكتشافمرحلة البحث  -
يكتب المعلم نص المشكل على السبورة على أن يكتب األعداد بلون -1

  .آخر
يقرأ المعلم نص المشكل قراءة نموذجیة تلیھا قراءة فردية من تلمیذين أو -

  .ثالثة
  عند رائد؟كم قريصة أعطته أخته؟ كم قريصة: يسأل المعلم-

  .اكتب العملیة على لوحتك بدون ناتج
  .اكتب الناتج على لوحتك.مثل الوضعیة بالقريصات

يضم قريصات رائد مع قريصات أخته .يكتب العملیة أفقیا: ) البحث( اإلجراءات
  .يكتبه على لوحته، ويحسب الناتج

التالمیذ على السبورة يعرض المعلم عینة من أعمال : المناقشة والتبادل
  .ويناقشھا معھم

في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج : الحوصلة والتأسیس
  .الخاطئة وإبعادالصحیحة 

  .عمل ثنائي -2
  ) الحوصلة والتأسیس، المناقشة والتبادل، البحث( تتبع نفس المراحل

المعلم الوضعیة بأن يطلب من تلمیذة وتلمیذ الصعود إلى  يمسرح-3
  .السبورة

عندي : قريصةتعدھا أمام زمالئھا وتقول29يقدم للتلمیذة كیس فیه 
  قريصة29

  قريصة12يقدم للتلمیذ كیس مماثل لكیس البنت وكیس آخر به 
  ...........من  أكثر........كم قريصة يملك : يسأل المعلم

  .لوحتكاكتب العملیة على 
 ............لنحسب عدد كل قريصات

 .اكتب الناتج
  .يكتب المعلم نص المشكل على السبورة-4

  .يحاور التالمیذ ويتأكد من فھم التعلیمة
 ثم االستعانة بشريط األعداد لكتابة الناتج، يطلب منھم كتابة العملیة

 .يكتب المتعلم الحلول على كتابه
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

  اإلنجاز تقويم
  .طرح/يملي المعلم عملیة جمع

 ) 20الناتج أقل من ( .اكتب العملیة على لوحتك واحسب الناتج

  التدريب
  و

 االستثمار
  

    



    حملة التشجیر: المقطع التعلمي
  األعداد والحساب  المیدان
  التعرف على استقامیة نقط  الدرس

  د45  المدة
  6و5  الحصة

ويبذل يالحظ ويكتشف،ينظم عمله،   القیم
    جھدا للقیام به والمثابرة على إتمامه

مركبة 
  الكفاءة

  ستقامیةيتعرف على تنظیم الفضاء واال

مؤشرات 
  الكفاءة

يستعمل و يتعرف على استقامیة نقط
  المسطرة استعماال سلیما

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة 
  باألعداد والحساب

 
 المراحل التعلمیة والنشاط المقترحالوضعیات  التقويم  

يسمع ويجیب عن 
 .األسئلة

وقف التالمیذ صبیحة الیوم أمام سارية العلم في صفوف لتحیته : السیاق
  .وإنشاد نشید قسما

  ..اصطفاف التالمیذ أمام سارية العلم: السند
  .ھل يقف التالمیذ في صف أعوج؟: التعلیمة

 كیف يكون الصف إذن؟ا

مرحلة 
 االنطالق

  
  .ينفذ المطلوب
  .يالحظ ويتأمل

  .يكتب لون النقط
  .يصل بینھا

يصل بإجرائه إلى 
  .نھايته

يعین عقد 
المرصوفة بتوجیھات 

  .من المعلم
نقط على  3يعلم 

عقد المرصوفة في 
استقامیة مع 

النقطتین 
  .الحمراوين

يصل بیتھا 
  .بالمسطرة

 

  : التمھید
يضع المعلم قارورتین فوق مكتبه ثم يستدعي تلمیذ ويعطیه قارورة ثالثة -

  .ويطلب منه وضعھا على استقامیة مع القارورتین
  ھل ھي في استقامیة؟: ويسأل) النوافذ مثال( يطلب منھم مالحظة أشیاء-
  عمل فردي.رحلة اكتشفم

  .مطالبة التالمیذ بمالحظة النقط-01
  .لونھا؟اإلجابة على األلواح ما، نقط في استقامیة 3توجد 

  .صل بینھا باستعمال المسطرة
ضع المسطرة على النقط اضغط علیھا بیدك الیسرى : يوضح المعلم بأن يقول

  .ثم ارسم خطا مستقیما بالید الیمنى وباستعمال قلم الرصاص
  .سیرورات مختلفة : ) البحث( اإلجراءات

  .زمیله يعرض كل تلمیذ عمله على: المناقشة والتبادل
في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة : الحوصلة والتأسیس

  .الخاطئة وإبعاد
  .2يطلب المعلم التالمیذ بتأمل نقط الشكل -02

  .علیھا أصبعكحددھا ثم مرر ، نقط في استقامیة 4يوجد في الرسم 
  .استعمل المسطرة وقلم الرصاص وصل بینھا

  .41ص) أنجز( میذ بمالحظة النشاطمطالبة التال: مرحلة اإلنجاز
  .يشرح لھم طريقة العمل ويحثھم على إتمامه

  

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

التدريب على 
استعمال المسطرة 

للتسطیر على 
 .الكراسات

 تعلمت: عن طريق أسئلة يتم التوصل إلى نص
  التدريب

  و
 االستثمار

  

    



    
  الحركات القاعدية  المیدان
  تربیة بدنیة  النشاط

  د45  المدة
  1  الحصة

اإلحساس بنشوة المجھود وبذله،التحلي   القیم
  اآلخربروح المبادرة،تجنب العنف وإيذاء 

مركبة 
  الكفاءة

التحول من الوقوف للجلوس 
  والعكس

مؤشرات 
  الكفاءة

 .يستجیب لتعلیمات المعلم
  الیقظة واالنتباه

الكفاءة 
  الختامیة

يتحول من موقف آلخر في الوقت 
    المناسب

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التوجیھات

  .الجري الخفیف-
عدم التصادم مع 

  .اآلخرين
القیام بحركات تلیین -

  .عضالت الذراعین
القیام بحركات تلیین -

  .عضالت الفخذين
البحث عن المكان -

 .الفارغ

  تكوين مجموعات حسب المطلوب
الجري في الساحة فرادي أو ضمن صفوف مع القیام بحركات إحمائیة -

  .يقترحه المعلم حسب ما
  .تكوين مجموعات حسب األرقام المعلن عنھا من طرف المعلم

 يخطئ  الفائز الفريق الذي ال

المرحلة 
 التحضیرية

  
يصدر  التركیز على ما-

  .عن المعلم
السريعة سواء  االنطالقة

لمطاردة الخصم أو 
  .الھروب منه

الجري على خط 
  .مستقیم

الیقظة واالستجابة -
  .لألوامر

احترام المسافة 
 )م10( المحددة

  .التحرك وسط الملعب-
  .اإلنصات إلى المھام وإنجازھا

  .تمییز األلوان واالستجابة لما يعنیه اللون-
  ) اللیل والنھار( لعبة المطاردة

  .6 يتعدى عددھا توزيع التالمیذ إلى فرق ال -
  .كل فريقین يتنافسان مع بعضھما

  .م 1يكونان على شكل موجتین المسافة بینھما 
  .فريق يمثل اللیل وفريق يمثل النھار

مثال يھرب الفريق الذي يمثل اللیل  لیليذكر المعلم قصة وعند ذكر كلمة 
ويطارده الفريق الذي يمثل النھار محاوال مسك أكبر عدد من عناصره قبل 

  .نھاية المسافة المحددة
  .كل عنصر من فريق النھار يحاول مسك العنصر المقابل له من فريق اللیل

 .تغییر األدوار
 .ق الخصمالفريق الفائز من يمسك أكبر عدد من فري

 متر 1 
اللیل ( الحالة الموضحة

 ) يطارد النھار
  

 

المرحلة 
 التعلمیة

القیام بالحركات -
  .المطلوبة
يصدر  التركیز على ما
 .عن المعلم

  .التوقف عند اإلشارة-
  .االصطفاف واإلنشاد-

  .لعبة قال علي
يصدر عن المعلم من أوامر  يقف التالمیذ قبالة المعلم محاولین تنفیذ ما-

  .) قال على( على أن تكون مسبوقة ب
 .يواصل المعلم سرد القصة وكل تلمیذ يخطئ يقصى حتى يظھر الفائز

  التدريب
  و

 االستثمار

 







  



 

  

   



  

   



  

   



   



   



 

  



 



 



 



 



 





 



    الحي والقرية :التعلیمي المقطع
  األعداد والحساب  المیدان
  استخراج معطیات  النشاط

  د45  المدة
  2و1  الحصة

يتحقق من صحة النتائج ، يالحظ ويكتشف  القیم
، يستعمل الترمیز العالمي، ويصادق علیھا

  .يعلل إجاباته ويقارنھا بغیرھا

 مركبة
  الكفاءة

 يتعرف على أعداد أصغر من ألف
يكتب األعداد و )يرتب، قارن ي، يكتب(

  باألرقام والحروف
مؤشرات 

  الكفاءة
يقرأ ، يختار المعلومة المناسبة

  )جدول، مخطط(سندات
الكفاءة 

  الختامیة
يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة 

    باألعداد والحساب
 

 المراحل التعلمیة والنشاط المقترحالوضعیات  التقويم  

  .ينصت إلى المعلم
ينجز المطلوب في 

  .الوقت المحدد
يكتب العدد بالشكل 

 .الصحیح

وطلب منكم ، كتب المعلم أعدادا مكونة من رقمین على السبورة:السیاق
  . 10الرجوع إلى الخلف بثالث خطوات طولھا 
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  .شريط األعداد+بطاقاتأعداد مكتوبة داخل :السند

واصل ، 10بخطوة طولھا  74اكتب على لوحتك العدد الذي يسبق :التعلیمة
  كتابة العدد الذي سبقه ثم العدد الذي يسبقه

 .يتغیر والذي يتغیر ھو رقم العشرات التالمیذ إلى كون رقم اآلحاد التنبیه 

مرحلة 
 االنطالق

يتأمل الجدول ويسمي 
  .األشیاء

يحدد ، يلون الشريطین
خانة األلتقاء ويسمي 

  .بداخلھا ما
ينھي إجراءاته في 

  الوقت المحدد
يكتشف المھمة وينجز 

  .المطلوب

  .عمل باألفواج.واالكتشافمرحلة البحث  -
  ).أكتشف.(يوزع المعلم الجداول التي حضرھا مسبقا-1

  .بعد التأمل يطلب منھم تسمیة األشیاء الموجودة داخل الجدول
 )ب(باألزرق والشريط األفقي)5(تلوين الشريط العمودي بعدھا يطلب منھم 

  .باألصفر
  .يطلب منھم تحديد خانة التقاء الشريطین األزرق واألصفر وما يوجد فیھا

  .ب5الممحاة في الخانة :يقول المعلم
  .ج3ثم الخانة ، ه2يطلب من تالمیذه تسمیة الشیئ الموجود في الخانة 

  .ثم المحفظة فالصافرة بھا الكتابيطلب منھم تسمیة الخانة الموجود 
على الشريطین العمودي واألفقي يحدد  إصبعهيمرر ):البحث(اإلجراءات-

 يلون الشريطین ويحدد خانة األلتقاء، خانة األلتقاء ويسمي الشيء
  . إجراءات أخرى....يمرر قلم الرصاص ، ويسمي

يضع المعلم (يعرض كل فوج نتائجه على السبورة: المناقشة والتبادل-
  )المخطط

في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة :الحوصلة والتأسیس-
  .وابعاد الخاطئة

  .46ينقل المتعلمون ماتوصلوا إلیه على الكتاب ص 
  ).عمل فردي.(مرحلة اإلنجاز

ھي نقطة التقاء ) أ4 (ويوضح لھم أن النقطة.يشرح المعلم النشاط األول -01
لب منھم تعیین النقطة بقلم الرصاص نفس العمل يط أمع السطر  4العمود 

  ثم يطلب منھم ربط النقطتین بخط وھكذا مع بقیة النقط)  ب4( مع النقطة
  .يشرح المعلم طريقة العمل ثم يطلب من متعلمیه إنجازه -02

 .التصحیح الجماعي على السبورة فالفردي على الكتاب بلون أخضر

يمر المعلم بین 
 .أعمال المتفوقین ويحصي أخطاء المتعثرين لمعالجتھا الصفوف يثمن

مرحلة بناء 
 التعلمات

يقرأ االستنتاج ويعمل 
 به

 .46تعلمت ص :يحاور المعلم تالمیذه للوصول إلى نص
 

  التدريب
 واالستثمار

  .خصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطةت
    



    الحي والقرية :التعلیمي المقطع
  والحساب األعداد  المیدان
  01 قیاس األطوال  النشاط

   د45  المدة
  4و3  الحصة

يتحقق من صحة ، يالحظ ويكتشف  القیم
يستعمل ، النتائج ويصادق علیھا

يعلل إجاباته ويقارنھا ، الترمیز العالمي
 بغیرھا

  
 مركبة

  الكفاءة
، يكتب( يتعرف على أعداد أصغر من ألف

يكتب عدد داخل جدول و) يرتب، يقارن
  .المراتب

مؤشرات 
  الكفاءة

المتعلقة  )الطول(يعرف مختلف المقادير
  بالمقادير

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت متعلقة بمقارنة وقیاس 
 )مدد، كتل، أطوال(مقادير

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

  .يتأمل
يكتشف الترتیب ويكتبه 

على لوحته بدًأ من 
 .الیسار

أعداد مكتوبة داخل بطاقات من  4وجدت أخاك الصغیر يحاول ترتیب :السیاق
  .لم يستطع فساعدته في ذلك، األصغر إلى األكبر

  .على السبورة 20أعداد مبعثرة تكون أصغر من  4يكتب المعلم :السند
 . ساعد أخاك في ترتیب ھذه األعداد:التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

  
  .يقرأ نص المشكل

  .األسئلةيجیب عن 
  .يكتب العملیة أفقیا

واحد ويكتب /يعد واحد
  .الناتج

 

  :تمھید-
عینتم الملعب ثم أردتم تحديد ، اتفقت مع زمالئك على لعب كرة القدم

   .مرمى كل فريق
  بماذا تقیس طول المرمى؟

  .عمل ثنائي.واالكتشافمرحلة البحث -01
  .يالحظوه ووصف ما 48يطلب من التالمیذ فتح الكتاب ص 

يحاور تالمیذه للوصول إلى أن كل من رائد وأيمن يقیس طول اللوحة 
  .الخشبیة باستعمال الخشیبة

  .ثم اإلجابة عن السؤال، قاله رائد وما قاله أيمن يطلب منھم قراءة ما
  .يوزع المعلم وحدة القیاس التي أعدھا مسبقا

كد يشرحه شرحا مفصال حتى يتأ، يطلب من تالمیذه قراءة السؤال الثاني
  .من الفھم

  .يمر بین الصفوف للتوجیه والتثمین، في العمل البدءيطلب من متعلمیه 
يعلم ثم يبدأ من العالمة ، يضع الوحدة على الشريط):البحث(اإلجراءات

  .وھكذا حتى يجد الطول
  .إجراءات أخرى

يعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ على السبورة :المناقشة والتبادل
  .ويناقشھا معھم

في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة :الحوصلة والتأسیس
  .الخاطئة وإبعاد

  .مرحلة اإلنجاز -2
  .يوزع المعلم وحدة القیاس التي أعدھا سابقا على متعلمیه

ويطلب منھم استعمال الوحدة لقیاس طول .يشرح لھم طريقة العمل
الشريطین البنفسجي نفس العمل مع  .الشريط األخضر وكتابة ناتج القیس

  .واألزرق
 .التصحیح الجماعي على السبورة فالفردي على الكتب

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يستقدم المعلم تلمیذا إلى السبورة ويطلب منه قیاس طول الحجرة   تقويم اإلنجاز
  .باستعمال خطواته

 التالمیذ يعدون ويكتبون الطول على اللوحة

  التدريب
  و

 االستثمار
  

    



    الحي والقرية :التعلیمي المقطع
  األعداد والحساب  المیدان
  100شريط األعداد األصغر من   الدرس

  د45  المدة
  6و5  الحصة

، ينظم عمله، يالحظ ويكتشف  القیم
ويبذل جھدا للقیام به والمثابرة 

  على إتمامه

  
 مركبة

  الكفاءة
، يقارن، يكتب(يتعرف على أعداد أصغر من ألف

  علیھا عملیتي الجمع والطرحيجري ، )رتبيو
مؤشرات 

  الكفاءة
يحصر عدد بین ، يدرج أعداد على شريط عددي

  عددين
الكفاءة 

  الختامیة
يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باألعداد 

  والحساب

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يسمع ويجیب عن 
 .األسئلة

  .وكتب بداخلھا أعدادا مكونة من رقمین، على السبورةرسم بطاقات  :السیاق
  .90بطاقات أعداد أصغر من  :السند

  واكتب الناتج على لوحتك؟ 5ِضْف للعدد األول  :التعلیمة
 .يغیر المعلم العدد الثابت، نفس العمل مع بقیة األعداد

مرحلة 
 االنطالق

  
  .ينفذ المطلوب
  .يالحظ ويتأمل
 يربط كل عدد

  .بعربته المناسبة
يستعین بالشريط 

  .العددي
يحصر العدد بین 

  .عشرتین متتالیتین
يصل بإجرائه إلى 

  .نھايته
واحد من /يعدد واحد

حتى يجد خانة  80
  .يكتبه، 83العدد 

نفس اإلجراء مع 
  .باقي األعداد

  .يقرأ العدد
يحدده على 

الشريط ثم يعین 
العشرتین اللتین 

 .تحصرانه

  .عمل ثنائي.اكتشف رحلةم
  .ومالحظة الصورة الموجودة في نشاط أكتشف 49فتح الكتاب ص -01

  .ِاْقَرِإ األعداد المكتوبة داخل عربات القطار
  .ِاقرإ األعداد المكتوبة داخل الدوائر الزرقاء

  اربط كل عدد بعربته المناسبة؟
  .سیرورات مختلفة ):البحث(اإلجراءات

  .لمیذ عمله على زمیلهيعرض كل ت:المناقشة والتبادل
في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة :الحوصلة والتأسیس

  .وابعاد الخاطئة
مثال ، يشرح المعلم لمتعلمیه معنى حصر عدد بین عشرتین متتابعتین-02

  53و 66العددان 
أعین على الشريط العددي العشرة الموالیة :لحصر عدد بین عشرتین متتالیتین

  .والعشرة السابقة له وأكتبه بینھماله 
بین عشرتین  76 57احصر كل عدد من عددي العربتین :يطرح السؤال 

  .متتالیتین
70   66   60 

للعدد  4يضیف ، ..يستعین بالشريط العددي ويحصر كل عدد):البحث(اإلجراءات
  ........فیجد العشرة السابقة 6فیجد العشرة الموالیة ثم يعود إلى الخلف ب 66

  .يعرض كل تلمیذ عمله على زمیله:المناقشة والتبادل
في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة :الحوصلة والتأسیس

  .وابعاد الخاطئة
  .49ص)أنجز(مطالبة التالمیذ بمالحظة النشاط:مرحلة اإلنجاز

 .يشرح لھم طريقة العمل ويحثھم على إتمامه

 
في الخانة الثانیة على  70مكان العدد  80دد ينبه المعلم متعلمیه لكتابة الع

 .الشريط العددي

مرحلة بناء 
 التعلمات

التدريب على 
استعمال المسطرة 

للتسطیر على 
 .الكراسات

 تعلمت:عن طريق أسئلة يتم التوصل إلى نص
  التدريب

  و
 االستثمار

  
 



لهـخؤشخؤـش
خ

لهـخؤشخؤـش
خ

لهـخؤشخؤـش
خ



    الحي والقرية :التعلیمي المقطع
   فھم المنطوق والتعبیر الشفوي  المیدان
النص 

  المنطوق
  رحلة سنونوة

  د90  المدة
  1  الحصة

، حب الوطن، يعتز بلغته العربیة  القیم
  احترام رموز السیادة الوطنیة

  
 مركبة

  الكفاءة
يقیم مضمون النص و يرد استجابة لما يسمع

  المنطوق
مؤشرات 

  الكفاءة
  فھم المعنى العام للمنطوق، حسن االستماع

الكفاءة 
  الختامیة

يفھم خطابات منطوقة يغلب علیھا النمط 
يصدر أحكاما على  و التوجیھي ويتجاوب معھا

  يثمن القیم الواردة فیهو النص المنطوق
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

في المدينة شوارع :أكمل
  ...........و..........واسعة و

في الريف منازل متفرقة 
 ............و............و

  )23(دلیل الكتاب ص.األم االنطالقیة  نص الوضعیة المشكلة:السیاق
  مشھد:السند

محاورة التالمیذ حول نص المشكلة األم الستخراج المھمات :التعلیمة
  .والتركیز على المھمة األولى

، لزمالئك شفويا وكتابیا مناظر الريف ومناظر المدينةصف :1المھمة
  وتحدث عن األنشطة التي يمارسھا السكان فیھما؟

  

    

    

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى النص ويبدي 
  اھتماما

يجیب بجمل بسیطة تترجم 
 المعنى العام للنص

من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب ) رحلة سنونو(قراء النص المنطوق 
التواصل البصري بینه وبین متعلمیه مع 

الحس حركي والقرائن اللغوية داء باأل االستعانة
  .والغیر لغوية

  :فھم المنطوق
  ھو عنوانه؟ عم يتحدث النص؟ما

تجزئة النص المنطوق قراءة واإلجابة عن 
  األسئلة؟

 ومشاھدة 51مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص
  .الصورة

  سم ھذا العصفور؟ا ما
ماذا يوجد فیھا؟في رأيكم في أي فصل تھاجر ھذه ، الحظوا السماء

  الطیور؟
  إلى أين تھاجر؟

 ھي المناطق الدافئة في بالدنا؟ ما

مرحلة بناء 
 التعلمات

فھم 
 المنطوق

 أفكار جديدة تدعم ما بناء
 ورد في النص المنطوق

  التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة تفويج :أتأمل وأتحدث
  

  

  

  
  ماذا ترى في الصورة:1الصورة  

  ھل زرت الريف يوما؟؟
الحظ البیوت ھل ھي متجمعة 

  أم متفرقة؟
  لون الحقول؟ ما

ماذا يجني الفالح من ھذه 
  الحقول؟

  تدوين أحسن اإلجابات وقراءتھا

ماذا تشاھد : الصورة الثانیة  
  في الصورة؟

  المدينة يوما؟ ھل زرت
  لذي أعجبك فیھا؟ا ما

ھل تحب العیش في 
  المدينة؟لماذا؟

تسجیل أحسن التعابیر 
  وقراءتھا

  طرح أسئلة حول الصورتین معا وتسجیل الملخص وقراءته
  ...........و وفي المدينة عمارات عالیة..............في الريف حقول و

التدريب 
 واالستثمار

التعبیر 
 الشفوي

    



    الحي والقرية :التعلیمي المقطع
  تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  2  الحصة

احترام ، حب الوطن، يعتز بلغته العربیة  القیم
  .رموز السیادة الوطنیة

  
 مركبة

  الكفاءة
  يفھم حديثه، يتواصل مع الغیر

مؤشرات 
  الكفاءة

، الیوم، األمس( يوظف الروابط والصیغ
  )ماذا؟(يستفھم ب، )غدا

 الكفاءة
  الختامیة

يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يتذكر مضمون النص 
  .المنطوق

  .يجیب عن األسئلة

  )رحلة سنونو(العودة إلى النص المنطوق
  .يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق

  .مع صغارھا؟ السنونوةفي أي فصل ھاجرت 
  ......................فقالت، من علو بنايات المدينة السنونوةتعجبت 

 ماذا تقول؟، لو تعجبت من كثرة الحقول في الريف

مرحلة 
 االنطالق

، يجیب عن األسئلة
يكتشف الصیغ 

 .ويوظفھا

  .بناء الفقرة المحتوية على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة 
ماذا قالت ، مع صغارھا وھي تحلق عالیا في سماء الجزائر السنونوةتحدثت 

  52صلھم؟
 غداو، نرحل من ھنا الیوم، استمتعنا بمناظر المدينة األمسب :السنونوةقالت 

  .نكون في مكان آخرس
  :................سألھا أحد صغارھا فقال، مع صغارھا في الريف السنونوةحطت 

  سنفعل في ھذا المكان؟ ماذا
  .كتابة الفقرة وتلوين الصیغ المستھدفة

 . األمسأخبْر معلمك عما فعلته في الیوم الماضي واستعمل ب
ذھبت  األمسب، تسوقت مع أبي األمسب، زرت خالتي األمسب:إجابات متوقعة

 ...........إلى الحمام مع أمي 
عدت إلى  الیوم، التقیت مع أصدقائي الیوم( .الیومأخبرنا عما تفعله 

  ..............).المدرسة
  ).إن شاء اهللا.(أخبرنا عما تنوي فعله غدا

  .......أقدم ھدية لمعلميس غدا.............، أعود إلى المدرسةس غدا
  .وضعیات أخرى يراھا األستاذ مناسبة لتثبیت الصیغ

  ؟.............ماذا:سأل أحد الصغار أمه عما يفعلوه في الريف فقال
  تمضغ يا أخي؟ماذا   شاھدت أخاك يمضغ تسأله فتقول؟

يوجد في  ماذا  رجع أبوك من السوق وھو يحمل قفة تسأله عما يوجد فیھا
  أبي القفة يا

 :رأيت أمك تطبخ تسألھا فتقول، دخلت المطبخ  أمي يا ینتطبخ ماذا
 .وضعیات أخرى يراھا المعلم مناسبة

مرحلة بناء 
 التعلمات

يتدرب على 
استعمال الصیغ في 

وضعیات مشابھة 
ويستثمرھا في 
  .وضعیات جديدة

 

  يطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفة
 من كتاب األنشطة29ص  1العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرينین 

 

التدريب 
 واالستثمار

  
  



    الحي والقرية :التعلیمي المقطع
  )إنتاج شفوي(تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

، حب الوطن، يعتز بلغته العربیة  القیم
  احترام رموز السیادة الوطنیة

  
  يفھم حديثهو يتواصل مع الغیر  الكفاءة مركبة

مؤشرات 
  الكفاءة

فھم تسلسل األحداث في النص 
  المنطوق ويبني علیھا

الكفاءة 
  الختامیة

انطالقا من سندات يقدم توجیھات 
ينظم  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

  أفكاره ويعبر عنھا تعبیرا سلیما
  

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

  .يتذكر النص
 .يجیب عن األسئلة

 .العودة إلى النص المنطوق
  بماذا أحس الصغار؟

  أين حطوا؟
 كیف ھي الطبیعة في الريف؟

 مرحلة
 االنطالق

يعبر عن الصور معتمدا 
على األسئلة 

 .التوجیھیة

 

 

مالحظة الصور كلھا قصد التقاط المجال العام 
 .لألحداث
  .األولى الصورة

  ؟السنونوةفي أي فصل ھاجرت 
 مع من ھاجرت؟

  

  من أين انطلقت؟
ماذا ، طلبت من صغارھا النظر إلى المدينة

  قالت؟
  :.........فقالتتعجبت من روعتھا وعلو بناياتھا 

إدماج (مطالبة التالمیذ بالتعبیر عن الصورتین
 )جزئي

  

  

  مع صغارھا؟ السنونوةإلى أين وصلت 
  ماذا قالت؟، اندھشت من الطبیعة الخالبة

  وماذا قالت عن الحقول والھواء؟
  )إدماج كلى( .التعبیر عن الصور الثالثة

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 .الملخص وقراءته كتابة .يقرأ الملخص
  التدريب

  و
 االستثمار

 
  
  

    



    الحي والقرية :التعلیمي المقطع
  فھم المكتوب  المیدان
   )فھم+أداء(قراءة   النشاط

  د45  المدة
  4  الحصة

، يتحكم في اآللیات األولیة للقراءة  القیم
  هحبو المساھمة في حماية الوطن

  
  مركبة

  الكفاءة
المعلومات الواردة يقرأ ويعید بناء  يفھم ما

القراءة  إستراتیجیةيستعمل و في النص
  ويقیم مضمون النص المكتوب

  مؤشرات
  الكفاءة

ويحترم ، منغما مناسبا للمقامأداء يؤدي 
  عالمات

  الكفاءة
  الختامیة

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
. الوقفو يغلب علیھا النمط التوجیھي

  النصيجیب عن األسئلة ويحدد فكرة 
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

 .يجیب عن األسئلة

طلبت من ، المدينة/تسكن رقیة في الريف :السیاق
غدا :قال األب ، الريف/أبیھا أن يأخذھا إلى المدينة

  .الريف/سنذھب إلى المدينة
   .صورة :السند

 ............ ..........أعجبت رقیة ب  :التعلیمة
 ماذا قالت؟ 

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف الشخصیات 
  ويعبر عنھا

  يعبر عن الصور
يقرأ النص قراءة 

  معبرة
  يجیب عن األسئلة

يوظف الكلمات 
  الجديدة في جمل

يستخرج القیم 
 ويتحلى بھا

  ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 53فتح الكتاب ص 
  أين ھي سھام؟

  كیف ھي؟، انظروا إلى األزھار
  توقعات التالمیذ عن موضوع النصتسجیل 

قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم 
  مستعمال

  اإليحاء لتقريب المعنى
  .ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة

  .ھو عنوان النص؟اذكر شخصیات النص ما
  يبدأ بالمتمكنین حتى(فقرة/فقرة، مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة

  )إلى ارتكاب األخطاءيدفع المتأخرين  ال
  تذلیل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجديدة 

  وتوظیفھا في جمل حسب الجدول
 الكلمة معناھا توظیفھا في جملة
أحب العیش في 

 أھوى أحب وطني العزيز

  .مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري له باألسئلة المناسبة
  األسئلة مرافقة للنص

  أسئلة أخرىطرح 
  اسم الحیوان الذي ُذكر في النص؟ ما

  كیف ُيسمى أبوه؟ وأمه؟
  .ھل لھذا الحیوان فائدة؟اذكرھا

  .إعادة قراءة النص والوقوف عند القیم الواردة فیه قصد التحلي بھا
 ........)حمايته وبناؤه، حب الوطن(

مرحلة بناء 
 التعلمات

  يجیب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

 إلى تصوراتهاستنادا 
 .ينجز النشاط

  طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 29 ص 2التمرين رقم ، إنجاز التمارين في دفتر األنشطة

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الحي والقرية :التعلیمي المقطع
  فھم المكتوب  المیدان
  )بین المدينة والريف( قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  6  الحصة

يعتز بلغته ويوظف قدراته التعبیرية   القیم
  .حب الوطن، الشفاھیة والكتابیة

  
 مركبة

  الكفاءة
  يستعمل المعلومات الواردة في النص

  المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
  يحدد القرائن اللغوية الممیزة للنص

الكفاءة 
  الختامیة

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
يمیز بین و يغلب علیھا النمط التوجیھي

  )ونطقا كتابة(الحروف المتشابھة 
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  
يتذكر أھم أحداث 

والمعنى ، النص
 العام له

  .تلخیص النص المنطوق بأسئلة موجھة لتحديد األفكار األساسیة
  ؟السنونوةفي أي فصل ھاجرت 

 من أين انطلقت وإلى أين وصلت؟

 مرحلة
 االنطالق

  يقرأ النص
ينطق بالحرفین 

نطقا سلیما ممیزا 
بینھما نطقا 

 .وسماعا ورسما

  .أراجع وأمیز
  )ث،ض(يعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغوية وھي الحروف المتقاربة 

  .أراجع وأمیز
  بناء الجملة المحتوية على الحرفین المستھدفین بمحاورة التالمیذ

  إلى أين ذھبت سھام وثريا؟ولماذا؟
  كتابة الجملة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھا

 َذَھَبْت ِسَھاُم ِريَّاُثَو ِإَلى الرِّيِف اِءَضِلَق اْلُعْطَلِة
   ِريَّاُثَو     اِءَضِلَق  
   يَّا/ِر/ُث/َو     ِء/اَض/َق/ِل  

 )عن طريق المحو التدريجي(، تحديد الحرفین وقراءتھما
  الموجھة االستجابة
  .ضباب....، َض، مع تكرار الصوت َض)َضَباٌب(قراءة كلمة

تلوين الحرف المقصود لمعرفة ).ُمَمرٌِّض، ِضْفَدَعٌة، َبْیٌض، َفَضاٌء(عرض كلمات أخرى
  .كیفیة رسمه في وضعیاته المختلفة

  .ثالثة........، َث، َث:مع تكرار الصوت)َثَلاَثٌة(قراة كلمة
  .تلوين الحرف ومالحظته).ِمْحَراٌث، لٌَّثُمَث، َثَماِنَیٌة(عرض كلمات أخرى

يكتب المعلم الحرفین على جدول الحروف مطالبا التالمیذ بنطق الحرف بحركته 
  .كلما كتبه

  .ومطالبة التالمیذ بقراءتھا)الَجِةثَِّفي ال َضِريَّا اْلَبْیُثَعْت َضَو(كتابة الجملة
  .تلوين الحرفین

  المستقلة االستجابة
  .وتمییز الحرفین العودة إلى الجملة

  التطبیق
ومطالبة التالمیذ باستخراج كلمة تحوي ) الفقرة الثانیة(العودة إلى النص المكتوب

  وكتابتھا على األلواح)الضاد/الثاء(الحرف
  أكتب جیدا

طريقة المناقشة يستخرج الحرفین  وبإتباعيكتب المعلم كلمات تتضمن الحرفین 
  )آخر الكلمة متصال أو منفردا، وسط، أول(مع مالحظة موقعه في الكلمة

  .قراءة الحرفین وتلوينھما
  المعلم وتشكیلھما بالعجینة إن أمكنأداء  بمحاكاةكتابة الحرفین على األلواح 

  

مرحلة بناء 
 التعلمات

  .30 ص 5تمرين  قراءة الحروف والكلمات وكتابتھا في دفتر األنشطة يقرأ وينسخ
  .الخطوات المألوفة بإتباعكتابة الحروف والكلمات على كراس القسم 

  .يراه المعلم مناسبا نموذج لكراس القسم أو ما

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الحي والقرية :التعلیمي المقطع
  فھم المكتوب  المیدان
  )بین المدينة والريف(قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  8  الحصة

يتحلى بروح التعاون ، بلغتهيعتز   القیم
والتضامن ويساھم في العمل 

  الجماعي

  
 مركبة

  الكفاءة
يستعمل المعلومات الواردة في النص 

  المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
  ينتج جمالو، يقرأ النص ويقف عند الفاصلة

  وينتج جمال بالجار والمجرور بسیطة اسمیة
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

  يغلب علیھا النمط التوجیھي

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

  اذكر مرافق توجد في المدينة؟ يجیب عن األسئلة
 اذكر مرافق توجد في الريف؟

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الفقرة محترما 
  .الفواصل والمدود

وكذا فقرة أحسن 
  .قراءتي

  .يجیب عن األسئلة
ينتج جمال اسمیة 

جار +بسیطة
  .ومجرور

 

  المرحلة األولى
  .المعلم إلى النص المكتوب ويقرأه قراءة مسترسلة يعود

اإلشارة إلى الفواصل الواردة في (يعید قراءة الفقرة األولى قراءة جوھرية 
ويطلب من التالمیذ قراءتھا قراءة سلیمة مع احترام الفواصل والمدود )الفقرة

  .والزمن المخصص لھا
  يثمن قراءة المتفوقین ويصحح أخطاء المتعثرين

  )تيأحسن قراء. (54قراءة الفقرة الموجودة في كتاب التلمیذ ص
ومسترسلین في ، يتداول بقیة التالمیذ على قراءتھا محترمین الفواصل

  .قراءتھم
  :المرحلة الثانیة

  52ص)أركب(استعمال الظواھر النحوية والصرفیة
  ).التركیز على الفقرة األخیرة(العودة إلى النص المنطوق 

  .الطبیعة خالبة قالت؟ ماذا، صغارھا عن الطبیعة السنونوةأخبرت  
  .نقي الھواء قالت عن الھواء؟وماذا 

  .الشوارع واسعة :لو أخبرتھم عن اتساع الشوارع تقول
  .العمارات عالیة :عن علو العمارات تقول 

  ).4، 3، 2، 1(يكتب المعلم الجمل ويرقمھا
  .في الريفالطبیعة خالبة  أين؟، الطبیعة خالبة:يقول األستاذ

  .المدينةالشوارع واسعة في  أين؟، قلنا الشوارُع واسعٌة
  .أمثلة أخرى لتثبیت المستھدف

  .بما يناسب أكمل
  ............الرِّمال كثیرة

  ..........القطار متوقف
  ..........النجوم متأللئة

مرحلة بناء 
 التعلمات

يوظف التراكیب 
والظواھر 

 المستھدفة

  .29ص  3التمارين في دفتر األنشطة تمرين  إنجاز

 
  .يمكن للمعلم أن يكلف التالمیذ بإنجاز التمرين التالي على الكراسات

  :الجمل أكمل
  .................األسماك كثیرة

  ...................الصور معلقة
  .................العائلة مجتمعة

 .................األمطار غزيرة
 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الحي والقرية :التعلیمي المقطع
  إمالء  النشاط

  د45+د45  المدة
  7/9  الحصة

  يوظف قدراته الكتابیة ويتحكم فیھا  القیم
الكفاءة 

  الختامیة
   ينتج كتابة كلمات وجمل

  
 مركبة

  الكفاءة
يتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط 

بالعربیة ويتحكم في مستويات اللغة  للكتابة
  الكتابیة

مؤشرات 
  الكفاءة

 الحروف والكلمات وتناسقھا يحترم قواعد رسم
المطة والنقطة (يستعمل عالمات الوقف و

 )ت، ض(يكتب كلمات تشمل الحرفینو )كبداية
  في وضعیات مختلفة

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

تمییز الحرفین عن 

 غیرھما سماعا وكتابة

  .اكتب كلمة تشمل حرف الضاد

 .حرف الثاء اكتب كلمة تشمل
مرحلة 
 االنطالق

يثبت الحرف عن طريق 

الذاكرة البصرية برؤيته 

والذاكرة العضلیة 

  .بكتابته

 .يكتب الصوت الناقص

  .تثبیت الحرفین

كل كلمتین على ) مثلث، ثريا(، )رضا، ضیعة(يكتب المعلم الكلمات -01

  .اكتبه على لوحتك).رضا، ضیعة(ھناك حرف تكرر في الكلمتین :حدة ويقول

  ).مثلث، ثريا(نفس العمل مع الكلمتین 

  .وضعیات أخرى مشابھة

 أو)االستعانة بصور) (بصوت ناقص(يعرض المعلم كلمات على السبورة -02

 .يراه المعلم مناسبا ما

  

  

  

  

  

  

  

  .لَّ.ُم    ّلاَجٌة.    ِبٌط.     ْرٌس.

 

   )َث ، ِض، ٌث، َضا، َث(الكلمات بما يناسب أكمل

  كلمة/جماعیا على السبورة كلمةتتم المناقشة 

  أكمل كتابة الكلمة بالحرف المناسب.......يتم العمل الفردي على األلواح

 مراقبة فتصحیح

مرحلة بناء 
 التعلمات

يثبت الحرفین ويتعرف 

على بداية ونھاية كتابة 

  .الحرف داخل الكلمة

يحرص على األبعاد 

 والمسافة لكل حرف

  )7ح(الحرفین وكتابتھا على كراسات القسم يملي المعلم كلمات تشمل

  .30ص 6إنجاز تمرين اإلمالء في دفتر األنشطة تمرين 

 .يمكن للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعة

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    الحي والقرية :التعلیمي المقطع
  التعبیر الكتابي  میدان

  تعبیر كتابي  النشاط
  د45  المدة

  11  الحصة
يوظف قدراته التعبیرية الشفھیة   القیم

  حب الوطن، والكتابیة
الكفاءة 

  الختامیة
  ينتج كتابة كلمات وجمل

  
 مركبة

  الكفاءة
يتعرف على مختلف أشكال الحروف 

والضوابط للكتابة بالعربیة ويتحكم في 
  مستويات اللغة الكتابیة

مؤشرات 
  الكفاءة

يحترم وينتج المتعلم جمال استفھامیة 
يحترم  و قواعد رسم الحروف والكلمات

  استقامة الخط على السطر
    

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يكتشف الترابط بین 
  .كلمات الجملة

 يرتب ويقرأ

  .يكتب المعلم الجمل التالیة
 .العامة، في، الحديقة، تجّول، أحمد

مرحلة 
 االنطالق

يالحظ المتعلم 
  .الصور

يختار المكان الذي 
  .يحب العیش فیه

يكتب فقرة مكونة 
من ثالث إلى أربع 

جمل مستعینا 
  .بالصور

  يستعمل أدوات الربط
 .يقرأ الفقرة

  على اإلنتاج الكتابي أتدرب
  .العودة إلى النص المقروء

  ماذا قالت؟، وصفت سھام الريف
  لماذا؟، أختھا ثريا تحب المدينة

  وأنت أين تحب العیش؟ لماذا؟ 
  .الحظ الصور وعبر عن كل صورة بجملة

................................ .................................................................   
  ........................................ ففیھا يوجد، أحب العیش في المدينة:أكمل

..................................................................................................  
  .الحظ الصور وعبر عن كل صورة بجملة

 

  

  

  

  

  
          

  

  

  

  

  
 

.............................. ................................ ..................................  
  الريفيوجد في :أكمل

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

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

مرحلة بناء 
 التعلمات

يكتب الجمل 
رة لیتحصل على فق

 .تامة المعنى

  .يوزع المعلم كراسات التعبیر على التالمیذ
  .يعلق الصور على السبورة

  .يطلب من التالمیذ اختیار المكان وكتابة الفقرة
 .يرافق األستاذ متعلمیه أثناء اإلنجاز

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    الحي والقرية :التعلیمي المقطع
  محفوظات  النشاط

  د45+د45  المدة
  5/12  الحصة

يوظف قدراته الشفوية ويتحكم   القیم
  يحترم والديه ويطیعھما، فیھا

  
 مركبة

  الكفاءة
  يقرأ يفھم ما

مؤشرات 
  الكفاءة

يفھم معناھا  و ويحفظھا يقرأ المحفوظة
  اإلجمالي ويدرك القیم التي تتضمنھا

الكفاءة 
  الختامیة

  نصوصا بسیطة ويفھمھا يقرأ

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

بأنشودة .......ذكرني يا
 .طاعة الوالدين

  في أي فصل تنمو األزھار؟
  اذكر بعض ألوانھا؟
  كیف ھي رائحتھا؟

 ھو واجبك نحو األزھار؟ ما

مرحلة 
 االنطالق

  يكتشف المحفوظة
ينصت إلى قراءة 

يدرك المعنى ، األستاذ
ويجیب عن اإلجمالي 

 األسئلة
يحفظ المقطع األول من 

 المحفوظة

  اإلجماليمرحلة التقديم وشرح المعنى 
يكشف األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمیل وواضح إلضفاء 

  .الجانب الجمالي علیھا

 
قراءة المحفوظة من طرف األستاذ قراءة واضحة تتخللھا اإليماءات لتقريب 

  المعنى
  .اإلجمالي للقطعة تتخللھا أسئلة لقیاس الفھمتقديم المعنى 

  إلى ماذا ُطلب منا النظر؟
  ماذا تفعل أطیارھا؟وأين؟

  لذي يزھى به؟ا اوكیف ھو زھرھا؟م
  كیف ھي أنسامه؟روحه؟
  .مرحلة التجزئة والتحفیظ

  .يجزئ األستاذ القطعة إلى ثالثة أجزاء
 يكتب الجزء األول على جانب آخر من السبورة ويتم تحفیظه

مرحلة بناء 
 التعلمات

أداء يؤدي المقطع األول 
 المقطع األول من المحفوظةأداء  سلیما

  التدريب
  و

 االستثمار
  للتقديم والتحفیظ)5(الحصة األولى تخصص:مالحظة 

 والمسرحة لالستظھار)12(تخصص الحصة الثانیة  
  المقطع بنفس الطريقة  أسابیعُتقدم باقي األجزاء على مدار  

    



    الحي والقرية :التعلیمي المقطع
  )10ح( إدماج  النشاط

  د45  المدة
  10  الحصة

  يوظف قدراته ويتحكم فیھا  القیم

  
مؤشرات 

  الكفاءة
ينجز ويسترجع معلومات سابقة ويوظفھا 

  األنشطة فرديا على أوراق
الكفاءة 

  الختامیة
يدمج مكتسباته في حل وضعیات متعلقة 

  )التربیة المدنیة، اإلسالمیةالتربیة ، اللغة(ب
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

 يسترجع المعلومات

يحاور األستاذ التالمیذ حول مضامین الدروس السابقة لقیاس مدى التذكر 
  لديھم

  .استعمال الرصید اللغوي
 ......النحوية والصرفیة الظواھر

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف األنشطة 
شرح وينصت إلى 

  .المعلم
  .ينجز النشاط األول

يراقب عمله ويصحح إن 
  أخطأ

  النشاط الثاني
  النشاط الثالث

 

يوزع األستاذ أوراق الوضعیة اإلدماجیة على التالمیذ ويشرح لھم األنشطة 
  .مرحلیا 

يطلب منھم إنجاز النشاط األول تلیه المراقبة والتصحیح الجماعي على 
  .بقیة األنشطةنفس العمل مع ، السبورة فالفردي

  :األنشطة
  اللغة العربیة

 َأربُط بین المتحدِّث وما قاله. اللغة العربیة
  الرِّيُف ّواْلَمديَنُة، ِكالُھما ُجْزٌء ِمْن َوَطِننا اْلغاِلي      ِسَھاُم

        
  َأْھَوى َمَناِزَلُه اْلَجِمیَلَة َواْلُمَتباِعَدَة َعْن َبْعِضھا      ُثِريَّا
        
  َأمَّا َأَنا َفُأِحبُّ َحیَّنا في اْلَمِديَنِة      اْلَأُب

  .َعَلى ُجْمَلٍة ُمِفیَدٍة ألتحصلُأَرتُِّب اْلَكِلماِت 

  
  التربیة اإلسالمیة

 .َضْع َصْح َأْو َخَطْأ َأَماَم ُكلِّ ِعباَرٍة
      ُقَرْيٌش َقِبیَلٌة َتْسُكُن ِفي َمكََّة

      
      َرَحَلاٍتَكاَنْت ُقَرْيٌش َتُقوُم ِبَثَلاِث 

      
      َرِبَحْت ُقَرْيٌش َأْمَواًلا َقِلیَلًة

      
        َأَمَرُھْم اُهللا َأْن َيْشُكُروُه

  التربیة المدنیة
  : الفراغ بالكلمة المناسبة أمأل

  ...................و .................. :الشََّجَرُة َصِديَقُة اِإلْنساِن ُتْعِطیِه
  .َوُتَزيُِّن الطَِّبیَعَة ....................و 

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

، المتعلمأداء مراقبة 
يثي على المجتھدين 
 لخلق جو من التنافس

 .......................................يرفع اهللا الذين:اآلية أكمل
  التدريب

  و
 االستثمار

  ورقة اإلدماج في األسفل
   



 إدماج

  اللغة العربیة

 َأربُط بین المتحدِّث وما قاله. العربیة اللغة

  ِكالُھما ُجْزٌء ِمْن َوَطِننا اْلغاِلي، الرِّيُف ّواْلَمديَنُة      ِسَھاُم
        

  َأْھَوى َمَناِزَلُه اْلَجِمیَلَة َواْلُمَتباِعَدَة َعْن َبْعِضھا      ُثِريَّا
        

  َأَنا َفُأِحبُّ َحیَّنا في اْلَمِديَنِة َأمَّا      اْلَأُب

  .َعَلى ُجْمَلٍة ُمِفیَدٍة تحصلألُأَرتُِّب اْلَكِلماِت 

  

  التربیة اإلسالمیة

 .َضْع َصْح َأْو َخَطْأ َأَماَم ُكلِّ ِعباَرٍة

      ُقَرْيٌش َقِبیَلٌة َتْسُكُن ِفي َمكََّة
      

      َكاَنْت ُقَرْيٌش َتُقوُم ِبَثَلاِث َرَحَلاٍت
      

      َرِبَحْت ُقَرْيٌش َأْمَواًلا َقِلیَلًة
      

        َأَمَرُھْم اُهللا َأْن َيْشُكُروُه
  التربیة المدنیة

  : الفراغ بالكلمة المناسبة مألأ

 ....................و ....................و .................. :الشََّجَرُة َصِديَقُة اِإلْنساِن ُتْعِطیِه
  .َوُتَزيُِّن الطَِّبیَعَة

   



    الحي والقرية :التعلیمي المقطع
  تھذيب السلوك  المیدان
  تربیة إسالمیة  النشاط
  سورة قريش  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

، باإلسالم واالنتماء الحضاري الوطني  القیم
  نبذ العنف والتعامل بوعي ومسؤولیة

  
 مركبة

  الكفاءة
 و تتعلق باآلداب التعرف على سلوكات

سلوكات تتعلق بالمعامالت  ممارسة
  سنةحال

مؤشرات 
  الكفاءة

  القراءة السلیمة للمحفوظ

الكفاءة 
  الختامیة

يسلك المتعلم في حیاته الیومیة 
، لحمیدةا سلوكات تدل على األخالق

   .والتزاور، والمعامالت الحسنة
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

بتالوة سورة .......متعنا يا
 .المسد

عندما وصلت رأيت ، في عطلة الصیف أخذك أبوك إلى الكتاب :السیاق
  .أطفاال يحملون ألواحا ويقرؤون 

  مشھد أطفال داخل الكتاب، كتاب القرآن الكريم :السند
  يقرؤون القرآن

 ماذا يفعل ھؤالء األوالد :التعلیمة
، الشیخ( إجابات حسب المناطق يعلمك القرآنكیف تنادي الرجل الذي 

 ....)سیدي، معلم القرآن، الطالب

مرحلة 
 االنطالق

  ؟)ص(ھل تحب الرسول 
ماذا تقول عند سماع 

  الرسول؟:كلمة
رتل على مسامعنا اآلية 

  األولى
رتل على مسامعنا اآلية 

  الثانیة
 

آيات يكشف األستاذ عن السورة وُيسمعھم :مرحلة التالوة واالستماع
حبذا لو يكون التسمیع بالصوت ( المناسب عدة مرات السورة بالجھاز

  )والصورة
يقدم المعلم المعنى اإلجمالي ):أفھم السورة(للسورة اإلجماليالمعنى 
واحدة في الشتاء ، كانت قريش تقوم برحلتین تجاريتین كبیرتین(للسورة

ھم اهللا بأن فأمر، وكانت تربح منھما أمواال كثیرة، واألخرى في الصیف
  )يشكروه على نعمة الرزق واألمن

  محاورة المتعلمین حول المعنى اإلجمالي للسورة
  ماذا كانت تفعل قبیلة قريش؟

  في أي وقت كانت تقوم بھاتین الرحلتین؟
  ھل كانت تربح أمواال قلیلة؟

  ھل تدخل الجنة؟لماذا؟
  يؤمن باهللا؟ ھل يدخل الجنة من ال

  أتعلم

كتابة 
 التالمیذ على السبورة وقراءتهتوصل إلیه  ما

  يكتب األستاذ اآلية األولى على السبورة ويؤطر كلماتھا:التحفیظ
 إليالف قريش

ويعمد في ، يقرأ المعلم اآلية ثم يطلب من التالمیذ التداول على قراءتھا
  .كل مرة إلى محو كلمة

داء ويحرص على حسن األ في األخیر يطلب من المتمكنین قراءة اآلية
  ة الحفظوجود

 نفس العمل مع اآلية الثانیة

مرحلة بناء 
 التعلمات

 بتالوة ما.... متعنا يا
 تحفظه من سورة المسد

يدفع  يبدأ بالمتمكنین حتى ال، مطالبة المتعلمین بربط اآليتین وقراءتھما
  .بالمتأخرين إلى ارتكاب األخطاء

اآليتین خارج يتلو المعلم السورة كاملة ويطلب من التالمیذ تكرار قراءة 
 الصف

  التدريب
  و

 االستثمار

    قريشبقي من سورة  تخصص الحصة الثانیة لتحفیظ ما



    الحي والقرية :التعلیمي المقطع
  الحیاة المدنیة  المیدان
  إجراءات للحفاظ على البیئة  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يكتشف محیطه تدريجیا من القريب   القیم
بالمساحات يعتني ، إلى البعید

  الخضراء

  
 مركبة

  الكفاءة
  يتصرف بشكل مسؤول

مؤشرات 
  الكفاءة

  يربط بین النظافة وعناصر البیئة

الكفاءة 
  الختامیة

يمیز بین الحق والواجب من خالل نظام الحیاة 
  في القسم

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يستمع ويجیب /يالحظ 

 .عن السؤال

عندما وصلت وجدته في ، زرت عمك الذي يسكن الريف :السیاق

  .البستان يغرس شجیرات

  .56صورة ص :السند

 كیف تساعده؟ ھل تساعد عمك؟ :التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى قراءة 

  .المعلم

يالحظ الصورة ويجیب عن 

 .األسئلة

  .أقرأ وأالحظ

  .مشاھدة المتعلمین للصور الموجودة في الكتاب

مطالبة التالمیذ بقراءة النص المصاحب 

  .للصورة

  .طرح أسئلة حول معنى النص الظاھري

  ماذا غرس األب ؟وأين؟

  كیف كان يعتني بھا؟

  ماذا قالت له؟، كلمته سھام

  وبماذا رد علیھا؟

  ماذا تشاھد في الصورة؟ .تأملوا الصورة األولى

  أين ھو األب؟ماذا غرس في حديقة بیته؟

  األزھار واألشجار؟لماذا نغرس 

  سم أشجارا تعرفھا؟

ھل تعرف أشجارا أخرى تنمو في أماكن 

  بعیدة؟

  .الصورة الثانیة

  ماذا ترى في الصورة؟

  بماذا يصنع النجار المكتب والخزانة؟

 من أين يأتي باألخشاب؟

مرحلة بناء 
 التعلمات

 .قراءة الملخص

 .تقويم اإلنجاز

  .الملخصيطرح المعلم أسئلة ھادفة للوصول إلى 

  ھو عنوان درسنا الیوم؟ ما

  ماذا تعطیه؟، قلتم الشجرة صديقة اإلنسان

  ھل تعتني بالشجرة؟كیف؟

  .انجاز التمرين في دفتر األنشطة

  التدريب
  و

 االستثمار

  

    



    تشجیرال حملة :التعلیمي المقطع
  اإلنسان والمحیط  المیدان
  مشروع زراعة نبات  الدرس

  د45+د45  المدة
  2و1  الحصة

يتفاعل بشكل مسؤول مع   القیم
يقوم بممارسات يدوية ، المحیط

يتابع إنجاز ، على عینات طبیعیة
  مشروع

  
 مركبة

  الكفاءة
بھا  االعتناء و التعرف على مظاھر نمو النبات

  ككائنات حیة
مؤشرات 

  الكفاءة
  يذكر أھمیة الغرس والبذر ووسائلھما

الكفاءة 
  الختامیة

بتجنید معارفه يحافظ على محیطه القريب 
  المتعلقة بالمظاھر الكبرى لحیاة النبات

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يشاھد و يجیب عن 

 .السؤال

  :السیاق

  .أعجبك فقررت غرس بذوره/....الحمص/تناولت في وجبة الغذاء مرق العدس

  .عینة من المرق:السند

 .........الحمص /العدسلماذا أردت غرس بذور :التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يالحظ ويجیب عن 

  .السؤال

يتعرف على الوسائل 

  .ويسمیھا

يدرك أھمیة العمل 

 .الجماعي

  .اكتشف -

، يقدم المعلم لتالمیذه عینات من البذور في أكیاس بالستیكیة شفافة

  .ومجموعة من الخضر والفواكه

  .المالحظة والبحث

  .سالحظوا ما يوجد داخل األكیا

  سم ھذه البذور؟

  لنتحصل على بذور أكثر ماذا يجب علینا فعله؟

  وھذه الخضر من أنتجھا؟

  ھل ھي لذيذة؟)فاكھة موسمیة إن أمكن(ُكْل من ھذه الفاكھة

  سم الشجرة التي قطفنا منھا ھذه الفاكھة؟

  أين نجد ھذه الشجرة؟من يعتني بھا؟

  .بذور مختلفة)غرس(في ھذه الحصة سنتعرف على الوسائل الالزمة لبذر  

، قادوم، رفش( يضع المعلم أمام مرآى التالمیذ الوسائل الضرورية للبذر

علب ياغورت أو كؤوس ، أنواع من التربة، المرش، المشط، المجرفة

  .باإلضافة إلى البذور......)بالستیكیة

  .سم األدوات المستعملة

  .میذ قسمه ويعین رئیس الفوجيفوج تال

  يوزع المھام على األفواج

 .........يحثھم على رعاية النبات بسقیه وعدم الدوس علیه

 .يمكن للمعلم تھیئة مكان للبذر إن وجد في ساحة المدرسة

مرحلة بناء 
 التعلمات

 تقويم األعمال

  .يطرح المعلم أسئلة ھادفة للوصول إلى معرفة أھمیة البذر والغرس

  لماذا نزرع البذور ونعتني بھا؟

 اذكر فوائد الشجرة؟

  التدريب
  و

 االستثمار

  تخصص الحصة الثانیة لعملیة البذر
   



    تشجیرال حملة :التعلیمي المقطع
  األعداد والحساب  المیدان
  جمع عددين  النشاط
  د45  المدة

  2و1  الحصة
يستعمل الرموز والترمیز العالمي،يتواصل   القیم

  ويحترمھممع أقرانه 

 ،أعمدة ال19يتعدى عددھا  مربعات ال  السندات
،أوراق مستنسخة بقدر 10يتعدى عددھا 

  عدد األفواج

 مركبة
  الكفاءة

 1000يتعرف على األعداد األصغر من 
ويكتبھا باألرقام ويجري علیھا عملیة 

يضع سیرورات شخصیة لعملیة و ..الجمع
  .الجمع

الكفاءة 
  الختامیة

بتجنید معارفه المتعلقة يحل مشكالت 
  باألعداد والحساب

اكتساب 
  المعارف

يعین األعداد مشافھة وكتابة،يعرف 
  مبادئ التعداد العشري

توظیف 
  المعارف

  يحسب مجامیع بشكل سلیم

  
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  
  .ينصت إلى المعلم

ينجز المطلوب في 
  .الوقت المحدد

العدد بالشكل يكتب 
 .الصحیح

  .مراجعة المتعلمین للمكتسبات السابقة
يعرض المعلم على السبورة المربعات واألعمدة والتالمیذ يكتبون العدد 

 .الممثل بالسندات

مرحلة 
 االنطالق

يمیز بین اآلحاد 
  والعشرات

يقرأ العملیات قبل 
  إنجازھا وبعد إنجازھا

يستخدم بعض قواعد 
  األعدادجمع 

المھمة وينجز يكتشف 
  .المطلوب

  .يوزع األستاذ األوراق المستنسخة على األفواج
  .مرحلة االكتشاف

 29+35يريد أيمن حساب المجموع :على متعلمیه نص الوضعیة يقرأ األستاذ
ثم العشرات مع  اآلحاد،فكك العددين إلى آحاد وعشرات ،جمع اآلحاد مع 

  .العشرات
  الفراغات لحساب المجموع؟ أكمل :التعلیمة

  ).عملیة الجمع(يستعین األستاذ بالبطاقات لتجسید إجراءات التالمیذ
  .مرحلة البحث

  
يترك األستاذ المجال للتالمیذ إليجاد الحلول بإجراءاتھم بھدف تحضیر مرحلة 

  .التبادل
  .يتدخل األستاذ للتوجیه متجنبا أي تلمیح للحل أو تصحیح األخطاء-

  .والمناقشة مرحلة العرض
في ھذه المرحلة يتم عرض أعمال األفواج بتثبیتھا على السبورة ومناقشتھا 

  .الواحدة بعد األخرى
تتوج مرحلة العرض والمناقشة بخالصة تتضمن المعرفة : مرحلة التصديق

 . الجديد وتدوينھا على الكتاب الموحد

مرحلة بناء 
 التعلمات

يجمع األعداد 
باالحتفاظ مستخدما 

  التعبیر البیاني

من مرحلة أنجز بعد أن يشرح األستاذ التعلیمة )1،2(ينجز المتعلم األنشطة 
 .شرحا وافیا

  التدريب
 واالستثمار

  .خصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطةت
   



    تشجیرالحملة  :التعلیمي المقطع
  األعداد والحساب  المیدان
  100العدد   الدرس

  د45  المدة
   6و5  الحصة

يتواصل  يستعمل الرموز والترمیز العالمي،  القیم
  .مع أقرانه ويحترمھم

أعمدة ال  ،10مربعات ال يتعدى عددھا   السندات
أوراق ، و100صفیحة  ،10يتعدى عددھا 

  مستنسخة بقدر عدد األفوج

  
 مركبة

  الكفاءة
 1000يتعرف على األعداد األصغر من 

ويكتبھا باألرقام ويجري علیھا عملیة 
الجمع، ويضع سیرورات شخصیة لعملیة 

  .الجمع
الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة 
  باألعداد والحساب

اكتساب 
  المعارف

يعین األعداد مشافھة وكتابة،يعرف 
  مبادئ التعداد العشري

 توظیف
  المعارف

  يحسب مجامیع بشكل سلیم

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يسمع ويجیب عن 
 .األسئلة

  .مراجعة المتعلمین للمكتسبات السابقة -
: يكتب المعلم عملیات الجمع األفقیة التالیة

  .تلوى األخرىالعملیة .47+30....=،55+20.....=،67+10......=،34+10....=،23+10...=
 .يشرح لھم المطلوب ثم يطلب منھم كتابة العملیة على اللوحة ،حساب الناتج وكتابته

مرحلة 
 االنطالق

  
  .ينفذ المطلوب
  .يالحظ ويتأمل

يربط كل عدد بعربته 
  .المناسبة

  .يستعین بالشريط العددي
يحصر العدد بین عشرتین 

  .متتالیتین
  .يصل بإجرائه إلى نھايته

 80واحد من /يعدد واحد
، 83حتى يجد خانة العدد 

  .يكتبه
نفس اإلجراء مع باقي 

  .األعداد
  .يقرأ العدد

يحدده على الشريط ثم 
يعین العشرتین اللتین 

 .تحصرانه

  .يوزع األستاذ األوراق المستنسخة على األفواج -
   .مرحلة االكتشاف

ماذا تالحظون في الشكل؟         مربعات الوحدات،أعمدة العشرات،عمود :األستاذ يسأل
مربعات بھدف  9يطلب منھم المقارنة بین أعمدة العشرات والعمود البرتقالي ذي .برتقالي

  .99الوصول إلى العدد 
  .مربع 100كم مربعا يوجد في المربع الكبیر البرتقالي؟        :يسأل

  .100المربع الكبیر ندعوه من الیوم فصاعد الصفیحة وتمثل العدد :اليتدخل األستاذ قائ
  .على السبورة معلنا عن مرتبة جديدة ھي مرتبة المئات 100يكتب األستاذ العدد 

  ينتقل األستاذ إلى السؤال األول 
  على جدول المراتب؟ 100اكتب العدد :التعلیمة

   .مرحلة البحث

  
  .إليجاد الحلول بإجراءاتھم بھدف تحضیر مرحلة التبادليترك األستاذ المجال للتالمیذ 

  .يتدخل األستاذ للتوجیه متجنبا أي تلمیح للحل أو تصحیح األخطاء-
  .مرحلة العرض والمناقشة

  .يتم عرض أعمال األفواج بتثبیتھا على السبورة ومناقشتھا الواحدة بعد األخرى
العرض والمناقشة بخالصة تتضمن المعرفة الجديد وتدوينھا  تتوج مرحلة.مرحلة التصديق

  .على الكتاب الموحد
 .نفس الخطوات مع السؤال الثاني-

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

التدريب على استعمال 
المسطرة للتسطیر على 

 .الكراسات

  .من مرحلة أنجز بعد أن يشرح األستاذ التعلیمة شرحا وافیا)1،2(ينجز المتعلم األنشطة 
يستنطق األستاذ متعلمیه عن عدد العشرات في المائة الواحدة وعن إمكانیة  :تعلمت

 تفكیكھا إلى مجموع عددين بأشكال مختلفة

  التدريب
  و

 االستثمار
   



    تشجیرالحملة  :التعلیمي المقطع
  األعداد والحساب  المیدان
  )2(قیاس األطوال  النشاط
   د45  المدة

  4و3  الحصة
يتحقق من صحة ، ويكتشفيالحظ   القیم

يستعمل الترمیز ، النتائج ويصادق علیھا
 يعلل إجاباته ويقارنھا بغیرھا، العالمي

 مسطرة مدرجة من الورق المقوى،  السندات
  ضعف الديسمتر

  
 مركبة

  الكفاءة
) األطوال(يتعرف على وحدات قیاس المقادير 

ويقیس أطواال باستعمال وحدة معتمدة 
  ).سم(

 الكفاءة
  الختامیة

يحل مشكالت متعلقة بمقارنة وقیاس 
 )مدد، كتل، أطوال(مقادير

اكتساب 
  المعارف

 يعرف كیفیة استعمال المسطرة المدرجة

توظیف 
  المعارف

 يقیس أطوال أشیاء

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

تعرف على مفھوم ي
المتتالیة باختالف 

 األساس

  .المتعلمین للمكتسبات السابقةمراجعة 
أعداد انطالقا من عدد  5حیث يذكرون متتالیة :يشرح المعلم لمتعلمیه المطلوب

  .4معطى بزيادة عدد ثابت  وھو العدد 
يمكن .7-11-15-19- 23 والتالمیذ يذكرون األعداد 3عدد يملي علیھم ال:مثال

 .كتابة األعداد على اللوحة

مرحلة 
 االنطالق

األطوال يقیس 
باستخدام الوسائل 

  المساعدة
يقارن بین األطوال 

  حسابیا ومنطقیا
يتدرب على 

استخدام المسطرة 
 بمفرده

يطلب منھم قراءة األعداد المكتوبة .يوزع األستاذ المساطر المدرجة بالسنتیمتر 
ثم يوضح لھم وحدة ) مراقبة طريقة وضع المسطرة(ابتداء من الحافة الیسرى 

  .فیھا الطول المعتمدة
 .مرحلة األكتشاف

  .يطلب األستاذ من التالمیذ مالحظة الخطوط ، يذكرون ألوانھا-
ِاستعمل المسطرة المدرجة لقیاس أطوال (يقرأ بعض التالمیذ التعلیمة-

  .يتأكد األستاذ من أن الجمیع فھموا التعلیمة) الخطوط
  ِاستعمل المسطرة المدرجة لقیاس أطوال الخطوط: التعلیمة

  .البحث مرحلة 

  
يترك األستاذ المجال للتالمیذ لقیاس أطوال الخطوط بإجراءاتھم بھدف تحضیر 

  .مرحلة التبادل
  .يتدخل األستاذ للتوجیه متجنبا أي تلمیح للحل أو تصحیح األخطاء-

  .مرحلة العرض والمناقشة
ھذه المرحلة يتم عرض أعمال عینة من التالمیذ بتثبیتھا على السبورة  في

  .ومناقشتھا الواحدة بعد األخرى
تتوج مرحلة العرض والمناقشة بخالصة تتضمن المعرفة   :مرحلة التصديق

 .الجديد وتدوينھا على الكتاب الموحد

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

  تقويم اإلنجاز

  جز بعد أن يشرح األستاذ التعلیمةينجز المتعلم النشاط من مرحلة أن
تبدأ حافته من الصفر،لیتمكن  ينبه األستاذ تالمیذه إلى أن ضعف الديسمتر ال

  .التالمیذ من وضع المسطرة بشكل سلیم على القطع المستقیمة
لقیاس طول قطعة بالمسطرة :للوصول إلى يستنطق األستاذ متعلمیه:تعلمت

على أحد طرفي ھذه القطعة ثم أقرأ  0المدرجة بالسنتیمتر أضع التدريجة 
 .التدريجة الموجودة على الطرف اآلخر من القطعة

  التدريب
  و

االستثما
 ر

    



  2 األسبوع:الوضعیة الجزئیة األولى
  :السیاق

 -------------------- 
 

 لوحة القیادة

 ة ووصف مكانین مألوفینورحلة سنوننص منطوق يتناول 
فھم المنطوق والتعبیر 

 الشفوي
 .يختار المفضل لديه، المدينة/يصف كال من الريف

  )بین المدينة والريف(بناء الفقرة الثانیة من نص
وتركیبھما مع المدود وجمیع  داستغاللھا لمراجعة حرفي الثاء والضا

  .الحركات على السبورة
  ).إمالء/خط(قراءتھما وكتابتھما وتثبیتھما من خالل

 )أدمج مكتسباتي(نشاطات متنوعة إنجاز
 فھم المكتوب والعبیر الكتابي

 )الطبیعة في بالدي(المقطوعة الشعرية 

 اإلنتاج الكتابي .يختار المكان الذي يحب العیش فیه ويصفه مستعینا بجمل

 )المشروع(المنزليالتدبیر  .يسمي نشاطا فالحیا ويعبر عنه

 التربیة اإلسالمیة .سورة قريش

 التربیة المدنیة .الشجرة صديقة اإلنسان

 )حملة التشجیر(المواد العلمیة

 جمع عددين

 100العدد  الرياضیات

 ).2(قیاس األطوال

 التربیة العلمیة .مشروع زراعة نبات

 مواد اإليقاظ

 التربیة البدنیة .الحركات القاعدية

 التربیة الفنیة )قسما( 2من المقطع  3 البیت + جملة موسیقیة مألوفة

  



  



 



 



 



 



  



   



   



   



  



 



  



 



  



 



    الحي والقرية: المقطع التعلیمي
   فھم المنطوق والتعبیر الشفوي  المیدان
النص 

  المنطوق
  .جولة في أرجاء المدينة

  د90  المدة
  1  الحصة

يعتز بلغته العربیة،حب الوطن،احترام   القیم
  رموز السیادة الوطنیة

  
 مركبة

  الكفاءة
يقیم مضمون و يرد استجابة لما يسمع

  النص المنطوق
مؤشرات 

  الكفاءة
حسن االستماع،فھم المعنى العام 

  للمنطوق
الكفاءة 

  الختامیة
يفھم خطابات منطوقة يغلب علیھا النمط 

 التوجیھي ويتجاوب معھا
 يصدر أحكاما على النص المنطوق 
  يثمن القیم الواردة فیهو

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

شوارع في المدينة :أكمل
واسعة 

  ...........و..........و
في الريف منازل متفرقة 

 ............و............و

  )23(دلیل الكتاب ص.األم االنطالقیة  نص الوضعیة المشكلة:السیاق
  مشھد:السند

محاورة التالمیذ حول نص المشكلة األم الستخراج المھمات :التعلیمة
   .والتركیز على المھمة الثالثة

  سورة قريش تتضمن نشاطا من ا:3المھمة

    
  ألنشطة التي يمارسھا اإلنسان،عن أي نشاط تتحدث وأين يمارس؟

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى النص ويبدي 
  اھتماما

يجیب بجمل بسیطة 
تترجم المعنى العام 

 للنص

من طرف المعلم وأثناء ذلك ) جولة في أرجاء المدينة(قراء النص المنطوق 
الحس  باألداء االستعانةيجب التواصل البصري بینه وبین متعلمیه مع 

  .حركي والقرائن اللغوية والغیر لغوية
  :فھم المنطوق

  ھو عنوانه؟ عم يتحدث النص؟ما
  تجزئة النص المنطوق قراءة واإلجابة عن األسئلة؟

األسئلة مرفقة بالنص المنطوق،يمكن 
للمعلم تعديلھا                               

  ....)حذف،إضافة،تغییر الصیغة(
  63مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص

  .الصورة ومشاھدة
  أين يوجد ھؤالء الناس؟

  ھل يتزاحمون عند ركوبھم الحافلة؟
  كیف يركبون الحافلة إذن؟

سیلة النقل ھي و ما ھل سافرت يوما؟
 التي استعملتھا؟

مرحلة بناء 
 التعلمات

فھم 
 المنطوق

 أفكار جديدة تدعم ما بناء
 ورد في النص المنطوق

  تفويج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة :أتأمل وأتحدث

      
  01:الصورة

  سم ھذه البناية؟ا ما
  أين توجد؟

 من ھم األشخاص
يعملون في الذين 

  المستشفى؟

  02:الصورة
أين يوجد ھؤالء 

  األشخاص؟
  ماذا يفعلون؟

سم السلع التي تباع 
  في ھذا المكان؟

  03:الصورة
أين توجد الحديقة 

  العامة؟
  لماذا يذھب إلیھا الناس؟

  كیف؟ علیھا؟ ھل تحافظ

  اذكر مرافق المدينة المعروضة في الصور؟واذكر واجبك نحوھا؟
 ،......وأسواق والممرضون،في المدينة مستشفیات يعمل فیھا األطباء 

  .يجب المحافظة علیھا

التدريب 
 واالستثمار

التعبیر 
 الشفوي

    



    الحي والقرية: المقطع التعلیمي
  تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
   2  الحصة

يعتز بلغته العربیة،حب الوطن،احترام   القیم
  رموز السیادة الوطنیة

  
 مركبة

  الكفاءة
  حديثهيتواصل مع الغیر،يفھم 

مؤشرات 
  الكفاءة

، )الظھر( يستخدم األزمنة المناسبة
  )ال،لیس(يستعمل النفي ب

الكفاءة 
  الختامیة

يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يتذكر مضمون النص 

  .المنطوق

  .يجیب عن األسئلة

  )المدينة جولة في أرجاء(العودة إلى النص المنطوق

  .يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق

  ماذا قالت؟ سألت وداد أباھا،

  بماذا أجابھا األب؟

 إذن أين يعمل الشرطي؟

مرحلة 
 االنطالق

يجیب عن 

األسئلة،يكتشف 

 .الصیغ ويوظفھا

  .بناء الجملتین المحتويتین على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة 
  متى توجه األطفال إلى قاعة السینما؟

  .الظھرتوجه األطفال إلى قاعة السینما بعد 

  أسرع سمیر لدخول قاعة العرض،ماذا قال له عامل الشباك؟

  .قبل أن تشتري التذاكر لیس ،ال

  .كتابة الجملتین وتلوين الصیغ المستھدفة

  .تثبیت الصیغ بطرح أسئلة
  .الظھربعد /أتناول وجبة الغداء قبل  الغذاء؟ متى تتناول وجبة

 .الظھرأصلي صالة   سم الصالة التي نصلیھا بعد صالة الصبح

 .وضعیات أخرى يراھا المعلم مناسبة

  .وأجب عن األسئلة)ال،لیس(استعمل
      ال،لیس التمرين صعبا  ھل التمرين صعب؟

  .القسم ضیقا ال،لیس  ضیق؟ھل القسم 

  .التمر مرا ال،لیس   ھل التمر مر؟

  بطیئة ةالسیار تال،لیس  ھل السیارة بطیئة؟

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يتدرب على 

استعمال الصیغ في 

وضعیات مشابھة 

ويستثمرھا في 

  .وضعیات جديدة

 

  يطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفة

 من كتاب األنشطة33ص  1العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرينین 

 

التدريب 
واالستثما

 ر

  
  



    الحي والقرية: المقطع التعلیمي
  )إنتاج شفوي(تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

يعتز بلغته العربیة،حب الوطن،احترام   القیم
  رموز السیادة الوطنیة

  
  يفھم حديثهو مع الغیريتواصل   الكفاءة مركبة

مؤشرات 
  الكفاءة

فھم تسلسل األحداث في النص 
  المنطوق ويبني علیھا

الكفاءة 
  الختامیة

يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
ينظم  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

  أفكاره ويعبر عنھا تعبیرا سلیما
  

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

  .يتذكر النص

 .يجیب عن األسئلة

 .العودة إلى النص المنطوق

  بماذا سافرت عائلة سمیر إلى المدينة؟

  بجانب ماذا جلس األطفال داخل الحافلة؟

 ھل فتحوا النوافذ وأخرجوا رؤوسھم؟لماذا؟

مرحلة 
 االنطالق

 

 

  :01الصورة

  أين توجھت عائلة سمیر؟

  لماذا توجھت إلى محطة الحافالت؟

  األطفال الحافلة،بجانب ماذا جلسوا؟ركب 

  تسجیل أحسن التعابیر

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 

  :02 الصورة

  إلى أين وصلت الحافلة؟

  ماذا رأى األوالد وسط الطريق؟

  ماذا كان يفعل؟

مطالبة التالمیذ بالتعبیر عن الصورتین،إدماج 

  .جزئي

  .تسجیل أحسن التعابیر

 

  :03 الصورة

  نزلت العائلة من الحافلة ،أين ھي اآلن؟

  ماذا رأت؟

مطالبة التالمیذ بالتعبیر عن الصور الثالث،إدماج 

  .جزئي

 

  :04الصورة

وصلت العائلة إلى بیت العم،استراح األوالد 

  .قلیال 

  متى توجھوا إلى قاعة السینما؟

مطالبة التالمیذ بالتعبیر عن الصور األربع،إدماج 

  .كلي

 .الملخصيقرأ 

  .كتابة الملخص وقراءته

توجھت عائلة سمیر إلى محطة الحافالت لتذھب إلى منزل 

 .........................العم

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    الحي والقرية: المقطع التعلیمي
  فھم المكتوب  المیدان
   )في المحالت الكبرى(قراءة   النشاط

  د45  المدة
  4  الحصة

اآللیات األولیة يتحكم في   القیم
للقراءة،المساھمة في حماية 

الوطن والحفاظ على الممتلكات 
  العامة

  
  مركبة

  الكفاءة
يقرأ ويعید بناء المعلومات الواردة  يفھم ما

القراءة  إستراتیجیةيستعمل و في النص
  ويقیم مضمون النص المكتوب

  مؤشرات
  الكفاءة

منغما مناسبا للمقام،ويحترم  يؤدي آداء
يجیب عن األسئلة ويحدد . عالمات الوقف

  فكرة النص
  الكفاءة

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

  يغلب علیھا النمط التوجیھي
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

 .يجیب عن األسئلة

  .تجولت عائلة سمیر في المدينة :السیاق
  .النص المنطوق،صورة :السند

مرحلة  ھي المرافق التي شاھدتھا العائلة؟ ما :التعلیمة
 االنطالق

يكتشف 
الشخصیات ويعبر 

  عنھا
  يعبر عن الصور

يقرأ النص قراءة 
  معبرة

  يجیب عن األسئلة
يوظف الكلمات 

  الجديدة في جمل
يستخرج القیم 

 ويتحلى بھا

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 65الكتاب ص فتح 
  أين ھي العائلة؟

  ماھي السلع التي تراھا في الصورة؟
  تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص

قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم 
  مستعمال

  اإليحاء لتقريب المعنى
  .ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة

  .ات النصماھو عنوان النص؟اذكر شخصی
  يبدأ بالمتمكنین حتى(فقرة/مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة،فقرة

  )اليدفع المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء
  تذلیل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجديدة 

  وتوظیفھا في جمل حسب الجدول
 الكلمة معناھا توظیفھا في جملة

اصطحب األب ابنه معه 
 .إلى الحقل

 اصطحبت أخذت

  .مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري له باألسئلة المناسبة
  األسئلة مرافقة للنص

  طرح أسئلة أخرى
  مع من عادت سھام إلى المدينة؟

  في أي يوم أخذتھما األم إلى المحالت الكبرى؟
 .إعادة قراءة النص 

مرحلة بناء 
 التعلمات

  يجیب عن األسئلة
أخرى يقدم أفكارا 

استنادا إلى 
 تصوراته

 .ينجز النشاط

  طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 .35ص2إنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين رقم 

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الحي والقرية: المقطع التعلیمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )في المحالت الكبرى( قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  6  الحصة

يعتز بلغته ويوظف قدراته التعبیرية   القیم
  الشفاھیة والكتابیة، حب الوطن

  
 مركبة

  الكفاءة
  يستعمل المعلومات الواردة في النص

  المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
يمیز و يحدد القرائن اللغوية الممیزة للنص

  )كتابة ونطقا(بین الحروف المتشابھة 
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

  يغلب علیھا النمط التوجیھي
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  
يتذكر أھم أحداث 

النص،والمعنى 
 العام له

  .تلخیص النص المنطوق بأسئلة موجھة لتحديد األفكار األساسیة
  في أي فصل ھاجرت السنونة؟

 وإلى أين وصلت؟من أين انطلقت 

مرحلة 
 االنطالق

  يقرأ النص
ينطق بالحرفین 

نطقا سلیما ممیزا 
بینھما نطقا 

 .وسماعا ورسما

  .أراجع وأمیز
  )ر،ل(يعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغوية وھي الحروف المتقاربة في المخرج

  اإلدراك وعرض النموذج
  .أراجع وأمیز

  المستھدفین بمحاورة التالمیذبناء الجملة المحتوية على الحرفین 
  ماذا اشترت وداد؟

 كتابة الجملة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھا
  ِذيَذًةَل  ِوَياٍتَلَوَح  ًالَجِمی  َثْوًبا  ِوداُد  ْتَرِاْشَت
  ِذيَذًةَل          ْتَرِاْشَت
  َل          ْتَر

  صوتیةاستخراج الكلمتین المشتملتین على الحرفین وتحلیلھما إلى مقاطع 
 )عن طريق المحو التدريجي.(تحديد الحرفین وقراءتھما 

  الموجھة االستجابة
  َرَباُب....مع تكرار الصوت َر،َر،َر)َرَباُب(قراءة كلمة

تلوين الحرف المقصود لمعرفة كیفیة ).رصیف،تمر،عمارة،قطار(عرض كلمات أخرى
  .رسمه في وضعیاته المختلفة

  َلْحٌم.......َل،َل،َل:الصوتمع تكرار )َلْحٌم( ة كلمةءقرا
  .تلوين الحرف ومالحظته).َلِطیٌف،َثالَثٌة،ُمَثَلٌث،ِفیٌل،ُمَعلٌِّم،ِرَماٌل(عرض كلمات أخرى

  .يكتب المعلم الحرفین على جدول الحروف مطالبا التالمیذ بنطق الحرف بحركته
  .لتالمیذ بقراءتھاومطالبة ا)َيِبیُع اْلَخضَّاُر اْلُخَضَر ِبَثَمٍن َرِخیٍص(كتابة الجملة

  .تلوين الحرفین
  المستقلة االستجابة

  .العودة إلى الجملة وتمییز الحرفین
  التطبیق

ومطالبة التالمیذ باستخراج كلمة تحوي ) الفقرة الثانیة(العودة إلى النص المكتوب
  وكتابتھا على األلواح)الّراء،اّلالم(الحرف

  أكتب جیدا
طريقة المناقشة يستخرج الحرفین  وبإتباعيكتب المعلم كلمات تتضمن الحرفین 

  )أول،وسط،آخر الكلمة متصال أو منفردا(مع مالحظة موقعه في الكلمة
  .قراءة الحرفین وتلوينھما

  المعلم وتشكیلھما بالعجینة إن أمكن أداء بمحاكاةكتابة الحرفین على األلواح 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 يقرأ وينسخ

  .36ص 5تمرين  الحروف والكلمات وكتابتھا في دفتر األنشطة قراءة
الخطوات  بإتباعكتابة الحروف والكلمات التي تحويھا على كراس القسم 

  .المألوفة
  .يراه المعلم مناسبا نموذج لكراس القسم أو ما

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الحي والقرية: المقطع التعلیمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )في المحالت الكبرى(قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  8  الحصة

يعتز بلغته ويوظف قدراته التعبیرية   القیم
  الشفاھیة والكتابیة، حب الوطن

  
 مركبة

  الكفاءة
يستعمل المعلومات الواردة في النص 

  المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
 يقرأ الفقرة ويكتشف التنوين،يوظف ضمائر

  مع المضارع)أنتما،أنتم،أنتن( لخطاب
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

  يغلب علیھا النمط التوجیھي

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

 يجیب عن األسئلة
  اذكر مرافق توجد في المدينة؟

 اذكر مرافق توجد في الريف؟
مرحلة 

 االنطالق

الفقرة محترما يقرأ 

  .التنوين

وكذا فقرة أحسن 

  .قراءتي

  .يجیب عن األسئلة

يوظف ضمائر 

الخطاب مع 

  ..المضارع

 

  المرحلة األولى
  .المعلم إلى النص المكتوب ويقرأه قراءة مسترسلة يعود

ويطلب من )التركیز على التنوين(يعید قراءة الفقرة الثانیة قراءة جوھرية 

  .سلیمة مع النطق السلیم للتنوين والزمن المخصص لھاالتالمیذ قراءتھا قراءة 

  يثمن قراءة المتفوقین ويصحح أخطاء المتعثرين

  )أحسن قراءتي. (66قراءة الفقرة الموجودة في كتاب التلمیذ ص

  .يتداول بقیة التالمیذ على قراءتھا محترمین التنوين،ومسترسلین في قراءتھم

  64ص)أركب(النحوية والصرفیةاستعمال الظواھر :المرحلة الثانیة
  .مع المضارع) َأْنَت(يراجع المعلم رفقة تالمیذه توظیف الضمیر

  .يستقدم تلمیذ ويطلب منه الكتابة على السبورة
  َأْنَت َتْكُتُب َعَلى السَّبُّوَرِة  يطلب من تلمیذ آخر مخاطبته

  .وداد وأخوھا يذھبان إلى قاعة السینما
  .إلى قاعة السینما انتذھب اأنتم  تخاطبھما األم فتقول

  .لو خاطبت مجموعة من األوالد
  .إلى قاعة السینما ونتذھب أنتم  ماذا تقول؟

  .لو خاطبت مجموعة من البنات
  .إلى قاعة السینما نتذھب أنتن  ماذا تقول؟

 يكتب األستاذ الجمل ويلون في كل مرة الضمیر ويوجه مالحظة التالمیذ إلى ما

  ).ن،  ون،  ان(يوجد آخر الفعل

  .وضعیات أخرى لتثبیت المستھدف

  .َأْنَت ُتراِجُع الدُّروَس:كأن يكتب األستاذ الجملة

  .الجملة واقرأاستبدل َأْنَت ِب أنتما،أنتم،أنتن :ويقول

  .جمل أخرى

مرحلة بناء 
 التعلمات

يوظف التراكیب 

والظواھر 

 المستھدفة

  .29ص  3التمارين في دفتر األنشطة تمرين  إنجاز

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الحي والقرية: المقطع التعلیمي
  إمالء  النشاط

  د45+د45  المدة
  7/9  الحصة

  يوظف قدراته الكتابیة ويتحكم فیھا  القیم
الكفاءة 

  الختامیة
   ينتج كتابة كلمات وجمل

  
 مركبة

  الكفاءة
يتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط 

مستويات اللغة بالعربیة ويتحكم في  للكتابة
  الكتابیة

مؤشرات 
  الكفاءة

 يحترم قواعد رسم الحروف والكلمات وتناسقھا
 )المطة والنقطة كبداية(يستعمل عالمات الوقف

في )ض،ث(يكتب كلمات تشمل الحرفینو
  مختلفة وضعیات

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  
تمییز الحرفین عن 

 وكتابة غیرھما سماعا

  .اكتب كلمة تشمل حرف الراء

 .اكتب كلمة تشمل حرف الالم
مرحلة 

 االنطالق

يثبت الحرف عن طريق 

الذاكرة البصرية برؤيته 

والذاكرة العضلیة 

  .بكتابته

 .يكتب الصوت الناقص

  .تثبیت الحرفین
كل كلمتین على حدة ) قلم،غزال(،)عربة،ِرواٌق(يكتب المعلم الكلمات -01

  .اكتبه على لوحتك).عربة،ِرواٌق(حرف تكرر في الكلمتین ھناك :ويقول

  ).قلم،غزال(نفس العمل مع الكلمتین 

  .وضعیات أخرى مشابھة

 أو)االستعانة بصور) (بصوت ناقص(يعرض المعلم كلمات على السبورة -02

  .يراه المعلم مناسبا ما

  

  

  

  

  

  

  
  .ھال    مَّاَنٌة.    َمٌة.ِمْق    .عْصُفو

  

  ()   الكلمات بما يناسب أكمل  

  كلمة/تتم المناقشة جماعیا على السبورة كلمة

  أكمل كتابة الكلمة بالحرف المناسب.......يتم العمل الفردي على األلواح

 مراقبة فتصحیح

مرحلة بناء 
 التعلمات

يثبت الحرفین ويتعرف 

على بداية ونھاية كتابة 

  .الحرف داخل الكلمة

يحرص على األبعاد 

 لكل حرف والمسافة

  )7ح(يملي المعلم كلمات تشمل الحرفین وكتابتھا على كراسات القسم

  .36ص 6إنجاز تمرين اإلمالء في دفتر األنشطة تمرين 

 .يمكن للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعة

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    الحي والقرية: المقطع التعلیمي
  التعبیر الكتابي  میدان

  تعبیر كتابي  النشاط
  د45  المدة

  11  الحصة
يوظف قدراته التعبیرية الشفھیة   القیم

  والكتابیة،حب الوطن
الكفاءة 

  الختامیة
يحترم استقامة  ينتج كتابة كلمات وجمل

  الخط على السطر

  
 مركبة

  الكفاءة
يتعرف على مختلف أشكال الحروف 

بالعربیة ،ينتج  والضوابط للكتابة
  حسب وضعیة التواصل منصوصات

مؤشرات 
  الكفاءة

يحترم وينتج المتعلم جمال استفھامیة 
يحترم و قواعد رسم الحروف والكلمات

  استقامة الخط على السطر
    

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يكتشف الترابط بین 

  .كلمات الجملة

 يرتب ويقرأ

  .يكتب المعلم الجمل التالیة

 .وداد ، األروقة ، طافت ، بكل

 .كلمات الجملة مشوشة،اكتبھا مرتبة على لوحتك

مرحلة 
 االنطالق

  .يالحظ المتعلم الصور

يختار المكان الذي 

  .يحب العیش فیه

يكتب فقرة مكونة 

من ثالث إلى أربع 

جمل مستعینا 

  .بالصور

  يستعمل أدوات الربط

 .يقرأ الفقرة

  .أتدرب على اإلنتاج الكتابي
  .العودة إلى النص المقروء

  إلى أين عادت سھام؟

  من التي اصطحبتھا معھا؟

  .أجبتم عن السؤالین السابقین شفويا:يقول األستاذ

  .الیوم سنتعلم كیف نجیب عن األسئلة كتابة

يكتب المعلم السؤال وتحته الجواب ويوضح لمتعلمیه كیفیة كتابة الجواب 

  .على النحو

  ؟أخذت األم األوالد أينإلى 

  .المحالت الكبرىإلى  أخذت األم أوالدھا

  .يوزع المعلم كراسات التعبیر على التالمیذ

  جاءت وداد؟ أينمن .يكتب المعلم السؤال األول

  .يطلب من التالمیذ كتابة السؤال،قراءته،ترك سطر وكتابة الجواب تحته

  يباع في المحالت التي زارتھا؟ ماذا.نفس العمل مع السؤال الثاني

 .األستاذ متعلمیه أثناء اإلنجازيرافق 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يكتب الجمل لیتحصل 

على فقرة تامة 

 .المعنى

  كم عمرك؟:يمكن لألستاذ كتابة السؤال

 .ويطلب من التالمیذ كتابة اإلجابة على اللوحة

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    الحي والقرية: المقطع التعلیمي
  محفوظات  النشاط

  د45+د45  المدة
  5/12  الحصة

يوظف قدراته الشفوية ويتحكم   القیم
  فیھا،يحترم والديه ويطیعھما

  
 مركبة

  الكفاءة
  يقرأ يفھم ما

مؤشرات 
  الكفاءة

يفھم معناھا و ويحفظھا يقرأ المحفوظة
  اإلجمالي ويدرك القیم التي تتضمنھا

الكفاءة 
  الختامیة

  ويفھمھانصوصا بسیطة  يقرأ

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

بأنشودة .......ذكرني يا
 .طاعة الوالدين

  في أي فصل تنمو األزھار؟
  اذكر بعض ألوانھا؟
  كیف ھي رائحتھا؟

 ھو واجبك نحو األزھار؟ ما

مرحلة 
 االنطالق

  يكتشف المحفوظة
ينصت إلى قراءة 

األستاذ ،يدرك المعنى 
اإلجمالي ويجیب عن 

 األسئلة
يحفظ المقطع األول من 

 المحفوظة

  اإلجماليمرحلة التقديم وشرح المعنى 
يكشف األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمیل وواضح إلضفاء 

  .الجانب الجمالي علیھا

  
قراءة المحفوظة من طرف األستاذ قراءة واضحة تتخللھا اإليماءات لتقريب 

  المعنى
  .المعنى اإلجمالي للقطعة تتخللھا أسئلة لقیاس الفھمتقديم 

  إلى ماذا ُطلب منا النظر؟
  ماذا تفعل أطیارھا؟وأين؟

  لذي يزھى به؟ا وكیف ھو زھرھا؟ما
  كیف ھي أنسامه؟روحه؟
  .مرحلة التجزئة والتحفیظ

  .يجزئ األستاذ القطعة إلى ثالثة أجزاء
 جانب آخر من السبورة ويتم تحفیظه يكتب الجزء األول على

مرحلة بناء 
 التعلمات

يؤدي المقطع األول آداء 
 المقطع األول من المحفوظة أداء سلیما

  التدريب
  و

 االستثمار
  للتقديم والتحفیظ)5(الحصة األولى تخصص:مالحظة
  والمسرحة لالستظھار)12(تخصص الحصة الثانیة           
    المقطع بنفس الطريقة  أسابیعُتقدم باقي األجزاء على مدار           



    الحي والقرية: المقطع التعلیمي
  )10ح( إدماج  النشاط

  د45  المدة
  10  الحصة

يوظف قدراته ويتحكم فیھا ،يتحلى بروح   القیم
المسؤولیة ويتقن عمله،يساھم في العمل 

  الجماعي

مؤشرات 
  الكفاءة

يسترجع معلومات سابقة ويوظفھا 
  ينجز األنشطة فرديا على أوراقو

الكفاءة 
  الختامیة

يدمج مكتسباته في حل وضعیات 
اللغة،التربیة (متعلقة ب
    )،التربیة المدنیةاإلسالمیة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

 يسترجع المعلومات

حول مضامین الدروس السابقة لقیاس مدى التذكر  يحاور األستاذ التالمیذ
  لديھم

  .استعمال الرصید اللغوي
 ......النحوية والصرفیة الظواھر

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف األنشطة 
وينصت إلى شرح 

  .المعلم
  .ينجز النشاط األول

يراقب عمله ويصحح إن 
  أخطأ

  النشاط الثاني
  النشاط الثالث

 

اإلدماجیة على التالمیذ ويشرح لھم األنشطة يوزع األستاذ أوراق الوضعیة 
  .مرحلیا 

يطلب منھم إنجاز النشاط األول تلیه المراقبة والتصحیح الجماعي على 
  .السبورة فالفردي ،نفس العمل مع بقیة األنشطة

 إدماج
  اللغة العربیة

 َأماَم اْلُجْمَلِة الصَِّحیَحِة َأْقَرُأ َوَأَضُع اْلَعالَمَة   :ضع
  ِسَھاُم ِإَلى اْلَمِديَنِةَعاَدْت  ....    

 َطاَفْت ِوَداُد ِبُكلِّ اْلَأْرِوَقِة  ....  
 ِوَداُد ِاْبَنُة خاِل ِسھاَم    ....      

  .مكان النقط)أنتم، أنتن(اكتب 
َفِريُق َفِريُق اْلَبَناِت َو ِفي ِحصَِّة التَّْرَبَیِة اْلَبَدِنَیِة َفوََّج اُألْسَتاُذ َتالِمیَذُه ِإَلى َفِريَقْیِن،

  .َتْلَعْبَن ُلْعَبَة اْلَحْبِل ..............و َتْلَعبوَن ُلْعَبَة اْلُمطاَرَدِة ............ :اْلَبنیِن َوقال
  

  التربیة اإلسالمیة
  أمام الجملة الصحیحة  ضع العالمة

  

  .اْلُبْرُتقاِلَیِةَلوِّْن ِبطاَقاِت َأْركاِن اِإليماِن َواْرِبْطھا ِباْلِبطاَقِة 
  

  اِإليماُن ِبالرُُّسِل    الصََّلاُة    اِإليماُن ِباِهللا
          

    
  

   

          
  الصِّْدُق ِفي اْلَقْوِل    اِإليماُن ِباْلُكُتِب    اِإليماُن ِباْلَمالِئَكِة

  

  

  التربیة المدنیة
  َأْقَرُأ اْلُجْمَلَة َوَأْكُتُبھا ِفي ِإطاِرَھا اْلُمناِسب

 َأْقِطُف َأْزھاَر اْلَحديَقِة.  
  َسلَِّة اْلُمْھَمالِتَأْرمي النِّفاياِت في.  
 ُأحاِفُظ َعَلى ُلَعِب اْلَحِديَقِة.  
 َأْصُرُخ في اْلَحديَقِة اْلعاَمِة  

  ُسلوٌك َسیٌِّئ  ُسلوُك َحَسٌن

    

    
  
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 المتعلم، أداءمراقبة 
ي على المجتھدين نيث

 لخلق جو من التنافس
 .......................................يرفع اهللا الذين:اآلية أكمل

  التدريب
  و

 االستثمار
  ورقة اإلدماج في األسفل

    

َأْركاُن 
 اِإلیماِن



 إدماج
  اللغة العربیة

 َأماَم اْلُجْمَلِة الصَِّحیَحِة َأْقَرُأ َوَأَضُع اْلَعالَمَة   :ضع
 َعاَدْت ِسَھاُم ِإَلى اْلَمِديَنِة  ....    
 َطاَفْت ِوَداُد ِبُكلِّ اْلَأْرِوَقِة  ....  
 ِوَداُد ِاْبَنُة خاِل ِسھاَم    ....      

  .مكان النقط)أنتم، أنتن(اكتب 
َفِريُق اْلَبَناِت  ِفي ِحصَِّة التَّْرَبَیِة اْلَبَدِنَیِة َفوََّج اُألْسَتاُذ َتالِمیَذُه ِإَلى َفِريَقْیِن،

  .َتْلَعْبَن ُلْعَبَة اْلَحْبِل ..............و َتْلَعبوَن ُلْعَبَة اْلُمطاَرَدِة ............ :َوَفِريُق اْلَبنیِن َوقال
  

  التربیة اإلسالمیة
  أمام الجملة الصحیحة  ضع العالمة

  

  .َلوِّْن ِبطاَقاِت َأْركاِن اِإليماِن َواْرِبْطھا ِباْلِبطاَقِة اْلُبْرُتقاِلَیِة
  

  اِإليماُن ِبالرُُّسِل    الصََّلاُة    اِإليماُن ِباِهللا
          

    
  

   

          
  الصِّْدُق ِفي اْلَقْوِل    اِإليماُن ِباْلُكُتِب    اِإليماُن ِباْلَمالِئَكِة

  

  

  التربیة المدنیة
  َأْقَرُأ اْلُجْمَلَة َوَأْكُتُبھا ِفي ِإطاِرَھا اْلُمناِسب

 َأْقِطُف َأْزھاَر اْلَحديَقِة.  
  َسلَِّة اْلُمْھَمالِتَأْرمي النِّفاياِت في.  
 ُأحاِفُظ َعَلى ُلَعِب اْلَحِديَقِة.  
 َأْصُرُخ في اْلَحديَقِة اْلعاَمِة  

  ُسلوٌك َسیٌِّئ  ُسلوُك َحَسٌن

    

      
    

 َأْركاُن اِإلیماِن



    الحي والقرية: المقطع التعلیمي
  من أسس العقیدة اإلسالمیة  المیدان
  تربیة إسالمیة  النشاط
  2من أركان اإليمان   الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

باإلسالم واالنتماء الحضاري  االعتزاز  القیم
الوطني،نبذ العنف والتعامل بوعي 

  ومسؤولیة

 مركبة
  الكفاءة

 التعرف على سلوكات تتعلق باآلداب
سلوكات تتعلق بالمعامالت  ممارسةو
  سنةحال

مؤشرات 
  الكفاءة

 يذكر بشكل سلیم أركان اإليمان
اهللا  يستظھر بشكل سلیم لبعض أسماءو

  الحسنى
الكفاءة 

  الختامیة
يذكر المتعلم أركان اإليمان وبعض أسماء 

ويدرك حقیقة اإليمان باهللا  اهللا الحسنى
    ومالئكته

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

بتالوة .......متعنا يا
 .سورة اإلخالص

  .للصالةتسمع كل يوم المؤذن وھو ينادي المسلمین :السیاق
  .ألفاظ اآلذان:السند

 اهللا أكبر،اهللا أكبر  ماذا يقول المؤذن في البداية: التعلیمة
 أكمل.......................أشھد:يقول أيضا

مرحلة 
 االنطالق

  .يالحظ الصور
يجیب عن أسئلة 

  .المعلم
يستنتج نص تعلمت 
باالستعانة بأسئلة 

  .المعلم
 

  :مراحل تسییر الحصة
  .أقرأ وأالحظ

 .ومشاھدة الصورتین 68يطلب األستاذ من متعلمیه فتح الكتاب ص

مرحلة بناء 
 التعلمات

  

 .1:الحظ الصورة
 .ِاقرأ الجملة المكتوبة باألحمر

غار حراء موجود في جبل :يقول األستاذ
 .قرب مكة

يطلب من التالمیذ قراءة الجملة المكتوبة 
 .تحت الصورة

للوصول إلى ِاسم  يحاور األستاذ متعلمیه
  .المَلك جبريل علیه السالم

  

  .2:الحظ الصورة
  ماذا تمثل ھذه الصورة؟

 االسم الحظ أعلى الصورة على الیمین،ما
  المكتوب في الزھرة؟من ھو محمد؟

رسمنا في األسبوع الماضي شجرة تشبه 
  .ھذه الشجرة،كیف سمیناھا؟

  إذن،كیف نسمي ھذه الشجرة؟
آخرين؟أذكر ) رسل(ھل تعرف أنبیاء

 .أسماءھم

  

  .3:الحظ الصورة
  أين يوجد ھذا الولد؟

ماذا يمسك في يده؟االستعانة بكتاب 
  .القرآن

من أنزل القرآن على نبینا محمد صلى اهللا 
  علیه وسلم؟

سم المَلك الذي أتى بالقرآن لنبینا ا ما
  .علیه وسلم محمد صلى اهللا

  .يجیب عن األسئلة
أركان اإليمان  يذكر

ويستظھرھا عند 
  .الحاجة

 

  :يقول المعلم
  .اذكر ألفاظ الشھادتین

  سم رسولنا؟ھل رأيته؟ا ما
 .أذكر أسماء رسل آخرين

  سم الملك الذي أتى بالقرآن للرسول صلى اهللا علیه وسلم؟
 )أتعلم(يطلب من بعض التالمیذ قراءة نص 

  التدريب
  و

 االستثمار

  .للتحفیظ وإنجاز التمارينتخصص الحصة الثانیة 
    



  حملة التشجیر:التعلیميالمقطع 
  .المحیطو اإلنسان  المیدان
 .كیف يتحصل الحیوان على غذائه  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يكتشف محیطه تدريجیا من القريب   القیم
  .إلى البعید،يعتني بالمساحات الخضراء

  

 مركبة
  الكفاءة

 للحیوانات الغذائي السلوك على يتعرف
  .بینھا يمیزو

مؤشرات 
  الكفاءة

  أكلھاحصول الحیوانات على  كیفیةيذكر 
السلوك الذي تقوم به للحصول على و

  ذلك
الكفاءة 

  الختامیة
يعبر بسلوك إيجابي في محیطه عن 

النظافة والمساھمة في  التزامه بقواعد
    حماية البیئة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يقوم المتعلم 
اكال ت  :بالجواب
 أكالتو العشب 

 اللحوم

  .من حیث األكل نواع الحیواناتأن يذكروا أمن التالمیذ األستاذ يطلب  
  كیف نسمي الحیوانات التي تأكل اللحم؟

 و كیف نسمي التي تأكل العشب؟

مرحلة 
 االنطالق

  
يالحظ المتعلم 

الصور ويجیب عن 
 االسئلة 

على  يتعرف
سلوك مختلف 

الحیوانات للحصول 
 على غذائھا 

 منھا من تفترس
منھا من و

   .تعتشب
 

  )  61(ص   :من التالمیذ مالحظة الصورة األستاذ يطلب  -
 اختالف الكتشاف المتعلمین مالحظة ويوجه المرفقة السندات األستاذ يناقش
 ثم غذائه، وراء للسعي الصور في المذكورة من الحیوانات حیوان كل سلوك
  .الغذائي حسب سلوكھا للحیوانات اخر تصنیف بناء إلى يتوصل

  : اكتشف

  
ما نوع الغذاء الذي تجده ھناك؟                                        المراعي يومیا؟  إلى األبقارلماذا تخرج 

  ماذا تفعل ھذه الطیور للحصول على غذائھا؟, مالحظة الصورة ثم طرح السؤال
  ماذا ستفعل؟, لم تجد الطیور ما تأكله فوق الشجرةان 
  ھو الغذاء المفضل للطیور التي تراھا في الصورة؟ ما

  لماذا يراقب األسد قطیع الحمار الوحشي؟
  كیف تتصرف الحیوانات اكالت الحوم للحصول على غذائھا؟

  .يشرح األستاذ طريقة العمل ثم يطلب من المتعلمین االنجاز :مرحلة االنجاز

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يصحح المتعلم  -
جماعیا  التمرين

ثم فرديا على 
 الدفتر

 : نص تعلمت إلىفة للوصول دھا أسئلة األستاذيطرح  

 

  التدريب
  و

 االستثمار

  37تخصص الحصة الثانیة للتطبیق على دفتر النشاطات ص 
    



  حملة التشجیر:التعلیميالمقطع 
  الجماعیةالحیاة   المیدان
  الحديقة العامة  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يكتشف محیطه تدريجیا من القريب   القیم
  .إلى البعید،يعتني بالمساحات الخضراء

  

 مركبة
  الكفاءة

يتعرف على العناصر التي تشكل البیئة 
  يقترح قائمة إجراءات للحفاظ على البیئةو

مؤشرات 
  الكفاءة

يعتني ويربط بین النظافة وعناصر البیئة 
  بنظافة الحديقة العامة ويذكر فوائدھا

الكفاءة 
  الختامیة

يعبر بسلوك إيجابي في محیطه عن 
النظافة والمساھمة في  التزامه بقواعد

    حماية البیئة
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يستمع /يالحظ 
 .ويجیب عن السؤال

الغابة رفقة عائلتك،عند وصولك وجدت قررت الذھاب في نزھة إلى :السیاق
  .فیھا الفتة،تأملتھا وقرأت ما

  .صورة معبرة:السند
  أين الولد؟:التعلیمة

  ماذا يحمل في يده؟لماذا؟
 ماذا يقول؟.الولد ينصحنا

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى قراءة 
  .المعلم

يالحظ الصورة ويجیب 
  .عن األسئلة

 

  .أقرأ وأالحظ
 .69ص.للصور الموجودة في الكتاب مشاھدة المتعلمین

مرحلة بناء 
 التعلمات

 

  أين األوالد؟
  ماذا يوجد في الحديقة؟

  ).اإلشارة إلى اللعب(وماذا يوجد أيضا؟
  لماذا نذھب إلى الحديقة العامة؟

  ھل نقطف أزھارھا؟لماذا؟؟

 

  .شرب األوالد قارورة ماء،حملھا رائد
  أين يريد وضعھا؟لماذا؟

  مھذب،ھل تحب أن تكون مثله؟رائد ولد 
  .اذكر عمال تقوم به لتكون مثل رائد

  .شاھد صديقه أمین
  ماذا يفعل؟لماذا يسقي شجرة الحديقة؟

  ھل يسقي األشجار فقط؟
  ماذا يسقي أيضا؟

  توجد الحديقة العامة في المدينة  أين توجد الحديقة العامة؟
  وألعبأذھب إلیھا ألستريح   لماذا تذھب إلیھا؟
أضع األوساخ في سلة المھمالت ،أعتني   كیف تحافظ علیھا؟

  .     وأزھارھا،أحافظ على لعبھا  بأشجارھا

 
  .في الحديقة العامة لعب لألطفال،قدم نصائح لزمالئك للحفاظ علیھا.أساھم .تقويم اإلنجاز

  التدريب
  و

 االستثمار
  

    



    حملة التشجیر:التعلیميالمقطع 
  األعداد والحساب  المیدان
  ضعف العدد ونصف العدد  النشاط

  د45  المدة
  2و1  الحصة

يالحظ ويكتشف،يتحقق من صحة   القیم
النتائج ويصادق علیھا،يستعمل الترمیز 

  .العالمي،يعلل إجاباته ويقارنھا بغیرھا

 مركبة
  الكفاءة

يتعرف على أعداد أصغر من 
ويجري علیھا  )يكتب،يقارن،يرتب(ألف

  )-،(+عملیات 
مؤشرات 

  الكفاءة
  20يعین ضعف عدد أصغر من 
  30يعین نصف عدد أصغر من 

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة 
 قراءة،( 1000باألعداد الطبیعیة األصغر من 

    علیھا )-،(+ وعملیات )كتابة،مقارنة وترتیب
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يتأمل الرسم ،يعد 
 .ويكتب الناتج

  27وفي الثالثة  23زھرة وفي الثانیة  17لديك ثالث باقات من األزھار في األولى :السیاق
  .يرسم المعلم الوضعیة:السند

  .اكتب عدد كل األزھار في الباقة األولى أزھار للباقة األولى، 9أضفت :التعلیمة
 .المعلم  إلى المھمة الثانیةبعد المراقبة والتصحیح ينتقل 

قبل الشروع في إنجاز المھمة الثالثة يعود المعلم إلى المھمة األولى يضیف عشرة 
يطلب منھم حساب الناتج .ويطرح من الناتج وحدة واحدة لیوضح للتالمیذ سھولة العمل 

 . في الوضعیة الثالثة بنفس العمل

مرحلة 
 االنطالق

 .يتبع التعلیمات
يحسب ويكتب 

 .لنتائجا

  .ضعف العدد
  .يرفع المعلم أصابع يده الیمنى ويطلب من التالمیذ كتابة عدد األصابع

  .يرفع أصابع يديه الیمنى والیسرى ويطلب من التالمیذ كتابة العدد الكلي
  5+5=10 أي 5ضعف العدد  ھو 10 إذن العدد :يقول المعلم

 .عمل فردي.مرحلة البحث واالكتشاف-
  .الوضعیة األولى من أكتشف ويسأليقرأ المعلم نص -1

  ماذا قال أيمن؟ بماذا أجابه أمین؟
  كم من صورة يملك أمین؟    ھو المطلوب؟ ما

  .اكتب عدد صور أمین على لوحتك
  .يحسب ذھنیا ويكتب الناتج،يكتب العملیة أفقیا ويحسب الناتج):البحث(اإلجراءات-
  يعرض المعلم عینة من النتائج : المناقشة والتبادل-
  .الخاطئة وإبعادفي ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة :الحوصلة-
  .توصلوا إلیه على كتبھم يكتب التالمیذ ما-

  .نصف العدد
سأرسم نصف :قريصة وبجانبھا مجموعتین فارغتین ويقول 12يرسم المعلم على السبورة 

  .نیةالقريصات في المجموعة األولى والنصف اآلخر في المجموعة الثا
يشطب المعلم على قريصة ويرسمھا في المجموعة األولى ثم قريصة ويرسمھا في 

  .الثانیة فقريصة ثالثة ويرسمھا في المجموعة األولى ورابعة في الثانیة وھكذا
  الثانیة؟/كم قريصة في المجموعة األولى:يسأل المعلم

  یة؟ھل عدد القريصات في المجموعة األولى ھو نفسه في المجموعة الثان
  ؟12ھو نصف العدد  ما
يقرأ المعلم نص الوضعیة الثانیة من أكتشف ويتدرج مع تالمیذه للوصول إلى معرفة  -2

  ).مرحلة البحث،العرض والمناقشة،الحوصلة والتأسیس.(20 نصف العدد
  .ينقل المتعلمون النتیجة على كتبھم

  :مرحلة اإلنجاز
  .يتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد

  

  
 العمل مع النشاط الثاني نفس

مرحلة بناء 
 التعلمات

يقرأ االستنتاج 
 ويعمل به

 :يحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى
 .59نص تعلمت ص 

  و التدريب
 االستثمار

    .خصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطةت



    حملة التشجیر:التعلیميالمقطع 
  األعداد والحساب  المیدان
  )وضع العملیة(الجمع دون احتفاظ  الدرس

  د45  المدة
  4و3  الحصة

يالحظ ويكتشف،يتحقق من صحة   القیم
النتائج ويصادق علیھا،يستعمل 

الترمیز العالمي،يعلل إجاباته 
  .ويقارنھا بغیرھا

  
 مركبة

  الكفاءة
 يقارن، يكتب،( يتعرف على أعداد أصغر من ألف

  ،الطرحويجري علیھا عملیات الجمع )يرتب
مؤشرات 

  الكفاءة
يرتب بوضع الوحدات .يكتب عملیة الجمع عموديا

 العشرات، الوحدات والعشرات تحت تحت
  يحسب الناتج ويكتبه مراعیا الترتیب

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باألعداد 
قراءة،كتابة،مقارنة ( 1000الطبیعیة األصغر من 

  علیھا *)،-،(+ وعملیات )وترتیب
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يمثل العدد 
 .ببطاقاته

أعمدة العشرات ومربعات (طلب منكم المعلم تمثیل األعداد بالبطاقات:السیاق
  )الوحدات
  .بطاقات األعداد الفردية:السند

  
                 .أمامكببطاقات األعداد التي  23/35/42/58مثل العدد :التعلیمة 

                                        

مرحلة 
 االنطالق

يرسم جدول 
المراتب على 

  .لوحته
يكتب العددين 
داخل الجدول 
  .مراعیا الترتیب
يكمل حساب 

  .الناتج
ينجز العملیة على 
لوحته وينقل الناتج 

 .على كتابه
 

  .ھو في كتاب التلمیذ المراتب على السبورة حسب ما يرسم المعلم جدول-
 .عمل فردي على اللوحة.واالكتشافمرحلة البحث -
  :يقرأ المعلم نص الوضعیة من أكتشف ثم يقول -1
    53+45أراد رائد حساب ماذا؟               أراد رائد حساب المجموع  

  .تحت اآلخر انقل الجدول على لوحتك واكتب العددين أحدھما 1:التعلیمة
  .ينتقل المعلم بین الصفوف للمالحظة والتوجیه          
  حسابات رائد في الجدول أكمل 2          

ينتبه المعلم إلى .سیرورات مختلفة لحساب المجموع):البحث(اإلجراءات
  .إجراءات التالمیذ

  )ھناك من يجمع رقمي العشرات قبل رقمي الوحدات(
علم عینة من أعمال التالمیذ على أن يشرح يعرض الم:المناقشة والتبادل

  التلمیذ كیف أنجز الحساب
في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة :الحوصلة والتأسیس

  الخاطئة وإبعاد
  .توصلوا إلیه على كتبھم ينقل التالمیذ ما -2

  :مرحلة اإلنجاز
  .يتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد 

 
 )التصحیح يكون بقلم ملون أخضر(ثم مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا 

مرحلة بناء 
 التعلمات

  32+25.        ........= يكتب المعلم عملیة الجمع التالیة أفقیا تقويم اإلنجاز
 .يطلب من التالمیذ كتابة العملیة عموديا وحساب الناتج

  التدريب
  و

 االستثمار
  

    



    التشجیرحملة :التعلیميالمقطع 
  األعداد والحساب  المیدان
  199 إلى األعدادمتتالیة   الدرس

  د45  المدة
  6و5  الحصة

يكتشف،يتحقق من صحة و يالحظ  القیم
يقارنھا بغیره و يصادق علیھاو النتائج

  ،يستعمل الترمیز العالمي

  
 مركبة

  الكفاءة
 يكتب،( يتعرف على أعداد أصغر من ألف

داخل جدول يكتب عدد و )يرتب يقارن،
  .المراتب

مؤشرات 
  الكفاءة

والتعرف  200قراءة وكتابة أعداد أصغر من 
  على التفكیك النموذجي لھا

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة 
  باألعداد والحساب

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يجیب المتعلم على 
 .اللوحة

يطلب منھم عشرتین و , األعداديملى على المتعلمین مجموعة من 
  قريبتین منه مثال

  80و 90العشرتین القريبتین ھما   89
 25, 63, 77.  31التالیة  اإلعداد إمالء

مرحلة 
 االنطالق

يكتب عدد االقالم في  
  كل من الحالتین

يالحظ الجدول ثم يحوط 
في الجزء الثاني  االقالم

 على حسب كل عدد
  

  عمل جماعي.مرحلة البحث واالكتشاف -
يوضح لھم  62جدوال مشابھا للموجود في كتاب التلمیذ ص األستاذيرسم 

  ثم يطلب منھم إنجاز العمل.أعمدة  العشرات ويشرح لھم طريقة العمل
يجیب  كتابیا في و في كل حالة األقالميحسب التلمیذ عدد | 1:اإلجراءات-

  الجدول 
  103ثم العدد  133الموافقة للعدد   األقالميحوط المتعلم | 2

  
  ُيعرض العمل وينتبه التالمیذ إلى طريقة العمل:العرض والمناقشة-

  62أكتشف ص :يتم العمل الفردي على الكتب:العمل الفردي
  :مرحلة اإلنجاز

 .يتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد

تتم 
 )التصحیح يكون بقلم ملون أخضر(مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 يقرأ االستنتاج ويعمل به

يطرح األستاذ على المتعلمین مجموعة من األسئلة الھادفة للوصول 
 99كان العدد اكبر من  إذاو العشرات ؟و اآلحادتكون مرتبة  أين تعلمت:إلى
  ؟تهئايكتب رقم م أين

 

  التدريب
  و

 االستثمار

  على دفتر األنشطة للتطبیق تخصص الحصة الثانیة
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    الرياضة والتسلیة: المقطع التعلیمي
   فھم المنطوق والتعبیر الشفوي  المیدان
النص 

  المنطوق
  العدو المدرسي

  د90  المدة
  1  الحصة

يعتز بلغته العربیة،يتحلى بالروح   القیم
  الرياضیة،ينبذ العنف وينتظر دوره

  
 مركبة

  الكفاءة
يقیم مضمون و يرد استجابة لما يسمع

  النص المنطوق
مؤشرات 

  الكفاءة
 يجیب عن أسئلة حول النص المنطوق،

  وردت في النص ينفذ تعلیمات
الكفاءة 

  الختامیة
يفھم خطابات منطوقة يغلب علیھا النمط 

 التوجیھي ويتجاوب معھا
 يصدر أحكاما على النص المنطوق 
  يثمن القیم الواردة فیهو

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

في الساحة تلعبون ألعابا 
 .خفیفة،اذكروھا

  )24(دلیل الكتاب ص.األم  االنطالقیة نص الوضعیة المشكلة:السیاق
  مشھد:السند

محاورة التالمیذ حول نص المشكلة األم الستخراج المھمات :التعلیمة
  .والتركیز على المھمة األولى

التي تحبھا،مع من سم الرياضة .كل واحد منا يحب الرياضة:1المھمة
  تلعبھا،أين ومتى؟

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى النص ويبدي 
  اھتماما

يجیب بجمل بسیطة 
تترجم المعنى العام 

 للنص

من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب ) العدو الريفي(قراء النص المنطوق 
الحس حركي  باألداء االستعانةالتواصل البصري بینه وبین متعلمیه مع 

  .للغوية والغیر لغويةوالقرائن ا
  :فھم المنطوق

  ھو عنوانه؟ عم يتحدث النص؟ما
تجزئة النص المنطوق قراءة واإلجابة عن 

  األسئلة؟
األسئلة مرفقة بالنص المنطوق،يمكن للمعلم 

تعديلھا                               
  ....)حذف،إضافة،تغییر الصیغة(

ارتدى المشاركون لباسا بألوان :يقول المعلم
  العلم 

  الوطني،اكتب الجواب الصحیح على لوحتك،
  )حبا للوطن،للتباھي(

  .الصورة ومشاھدة  72مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص
  ماذا تشاھد في الصورة؟

  ھي األلوان التي تراھا؟لمن ھذه األلوان؟ ما
 ..............اشترك التالمیذ في مباراة:الجملة بالعبارة الناقصة أكمل

مرحلة بناء 
 التعلمات

فھم 
 المنطوق

بناءأفكار جديدة تدعم 
 ماورد في النص المنطوق

  تفويج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة :أتأمل وأتحدث

    
 ماذا ترى في الصورة:1الصورة

  سم ھذه اللعبة؟ا ما
  عدد أفراد الفريق في اللعبة؟ كم

في ھذه )يلعب(كم شخصا يتبارى
  اللعبة؟

  ھل نلعبھا فوق األرض؟لماذا؟
  ؟ھي فوائد اللعبة ما

  ؟ماذا ترى:الصورة الثانیة
  اسم ھذه اللعبة؟ا م

  ھو عدد أشواطھا؟ ما أين نلعبھا؟
كیف نسمي الشخص الذي 

  يمسك الكرة؟
ھل يضرب الالعبون بعضھم البعض 

  عب؟أثناء الل
  

 تدوين أحسن اإلجابات وقراءتھا
  طرح أسئلة حول الصورتین معا وتسجیل الملخص وقراءته

  ........................ نمارس أنوعا من الرياضة مثل لعبة الجودو

التدريب 
 واالستثمار

التعبیر 
 الشفوي

    



    الرياضة والتسلیة: المقطع التعلیمي
  تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
   2  الحصة

يبحث عن المعلومة ويوظفھا في التعبیر   القیم
الشفوي، يتحلى بالروح الرياضیة وينبذ 

  العنف

  
 مركبة

  الكفاءة
  يتواصل مع الغیر،يفھم حديثه

مؤشرات 
  الكفاءة

 يوظف الروابط والصیغ المناسبة،
  يستعمل ال الناھیة

الكفاءة 
  الختامیة

يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
  وضعیات تواصلیة دالةمتنوعة في 

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يتذكر مضمون النص 
  .المنطوق

  .يجیب عن األسئلة

  ؟)العدو المدرسي(العودة إلى النص المنطوق
  .يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق
  ممارسة الرياضة تجعل الجسم قويا وخالیا من األمراض

 .ھل توجد فوائد أخرى للرياضة،اذكرھا

مرحلة 
 االنطالق

يجیب عن 
األسئلة،يكتشف 

 .الصیغ ويوظفھا

  .بنا ءالجمل المحتوية على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة 
  .استعد المشاركون للسباق

 .خط اِالنطالق أمامأين وقفوا؟                     وقفوا 
  .الصیغة المستھدفة تدوين الجملة على السبورة وتلوين

  .تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى
  .السبورة أمامأين يقف المعلم؟                       يقف المعلم 

  علي أماميجلس أحمد )                    أحمد(وأين يجلس
  كلمة تدل على مكان أمام:يقول المعلم) أمام(وضعیات أخرى لتثبیت الصیغة

  .بدأ السباق:ثانیة من النص المنطوق ويقوليعود المعلم إلى الفقرة ال
فؤاد في  وراءأين كان ھشام في السباق؟                     كان ھشام 

  .السباق
  .تدوين الجملة وتلوين الصیغة المستھدفة

  .تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى
  :يقف المعلم وراء مكتبه ويسأل

  .المكتب وراء أين يقف المعلم؟                      يقف المعلم
  :يضع الكتاب وراء المحفظة ويقول

 .المحفظة وراءأين الكتاب؟                         الكتاب 
 .وراء كلمة تدل على مكان:يقول المعلم) وراء(وضعیات أخرى لتثبیت الصیغة 

  .اشتد التنافس وتعالت الھتافات
  .نھى المتفرجون فؤادا عن اِالستسالم

  .تستسلْم يافؤاد الماذا قالوا؟                         
  تدوين الجملة وتلوين الصیغة المستھدفة

  .ينھاك الشرطي عن اللعب في الشارع
  .تلعب في الشارع ال.                      فیقول لك

توسْخ  التنھاك أمك عن توسیخ مالبسك،ماذا تقول؟                           
  .مالبسك

عندما تمنع شخصا عن فعل شیئ :يقول المعلم) ال(جمال أخرى لتثبیت الصیغة
  التبدا كالمك ب 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يتدرب على 
استعمال الصیغ في 

وضعیات مشابھة 
ويستثمرھا في 
  .وضعیات جديدة

 

  يطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفة
 من كتاب األنشطة41ص  1وإنجاز التمرين العودة إلى دفتر األنشطة 

 

التدريب 
واالستثما

 ر

  
  



    الرياضة والتسلیة: المقطع التعلیمي
  )إنتاج شفوي(تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

يبحث عن المعلومة ويوظفھا في   القیم
التعبیر الشفوي، يتحلى بالروح 

الجسدي أو (الرياضیة وينبذ العنف
  )اللفظي

  
  يفھم حديثهو يتواصل مع الغیر  الكفاءة مركبة

مؤشرات 
  الكفاءة

فھم تسلسل األحداث في النص 
  المنطوق ويبني علیھا

الكفاءة 
  الختامیة

يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
ينظم  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

  أفكاره ويعبر عنھا تعبیرا سلیما

  
 المراحل المقترح الوضعیات التعلمیة والنشاط التقويم  

يسمي بعض األلعاب 
  .الرياضیة

 .يجیب عن األسئلة

 اذكر أنواع الرياضة التي تعرفھا؟
 .ھناك أنواع من الرياضة تحتاج إلى التفكیر

  ھل تعرف واحدة منھا؟
 سمھا؟

مرحلة 
 االنطالق

يعبر عن الصور معتمدا 
على األسئلة 

 .التوجیھیة

 

  .الحظ الصورة
  ماسم ھذه الرياضة؟

  شخصا يتبارى فیھا؟ كم
  ماذا يفعل الرياضیان قبل المباراة؟

ھل يلبس الرياضي حذاءه؟لماذا في 
  رأيك؟

  تسجیل أحسن التعابیر

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 

  .ھاقد بدأت المبارة
  من أين يمسك الواحد منھما اآلخر؟

  لماذا؟
  الرياضي الذي يسقط،ھل يحس باأللم؟

  لماذا؟
  )إدماج جزئي(الصورتینالتعبیر عن 

 

  .الحظوا حكم المباراة
  لماذا يحمل يد الرياضي؟

  من يصفق علیه؟
  وماذا يقدمون له؟

  )إدماج كلي(التعبیر عن الصور الثالث
  

تسجیل الملخص 
 .وقراءته

  .طرح أسئلة ھادفة قصد اإللمام بعناصر وتسلسل أحداث القصة المصورة
  فوق ماذا نمارس لعبة الجودو؟

  نفعل قبل المباراة؟ ماذا
  وأثناء المباراة ھل تسمح لخصمك أن يسقطك؟

  ماذا تحاول أن تفعل؟
  من يحدد نتیجة المباراة؟
  ھل يرفع يد الفائز فقط؟

  ماذا يقدم له؟
ِاحذروا أن تلعبوھا في الساحة أو الشارع فھي :يقول المعلم في األخیر

 .خطیرة

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    الرياضة والتسلیة: التعلیمي المقطع
  فھم المكتوب  المیدان
   )مباراة حاسمة(قراءة   النشاط

  د45  المدة
  4  الحصة

 يتحكم في اآللیات األولیة للقراءة  القیم
. وينضبط مع الزمن المخصص للنشاط

 يتحلى بروح التعاون والتضامن،
  يساھم في العمل الجماعي

  مركبة
  الكفاءة

بناء المعلومات الواردة  يقرأ ويعید يفھم ما
القراءة  إستراتیجیةيستعمل و في النص

  ويقیم مضمون النص المكتوب
  مؤشرات

  الكفاءة
يؤدي آداء منغما مناسبا للمقام،ويحترم 

يجیب عن األسئلة ويحدد . عالمات الوقف
  فكرة النص

  الكفاءة
  الختامیة

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
    علیھا النمط التوجیھي يغلب

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

وّأْنِت ماھي اللعبة 
التي تلعبینھا مع 

 زمیالتك؟

  .قررت أن تلعب مع زمالئك لعبة كرة القدم :السیاق
  .تصورات التالمیذ :السند

   
 في أي يوم تلعبونھا ،وأين؟؟ :التعلیمة

 

مرحلة 
 االنطالق

 يكتشف
الشخصیات ويعبر 

  عنھا
  يعبر عن الصور

يقرأ النص قراءة 
  معبرة

  يجیب عن األسئلة
يوظف الكلمات 

  الجديدة في جمل
يستخرج القیم 

 ويتحلى بھا

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 74فتح الكتاب ص 
  ألي دولة العلم الذي تراه؟

  ھي ألوانه؟من أي دولة ھؤالء الرياضیون؟ ما
ألنھم ((وطنھم؟كیف عرفت ذلك؟ھل يحبون علم 

  ))يحملونه
  تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص

قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم 
  مستعمال

  اإليحاء لتقريب المعنى
  .ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة

  .ھو عنوان النص؟اذكر شخصیات النص ما
  يبدأ بالمتمكنین حتى(قرةف/مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة،فقرة

  )دفع المتأخرين إلى ارتكاب األخطاءي ال
  تذلیل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجديدة 

  وتوظیفھا في جمل حسب الجدول
 الكلمة معناھا توظیفھا في جملة

  .فرحت بالھدية
 فاز المجتھد وأخذ جائزة

  مسرورا
 ربح

  فرحا
 فاز

  .النص والمعنى الظاھري له باألسئلة المناسبةمناقشة التالمیذ عن فحوى 
  األسئلة مرافقة للنص

  طرح أسئلة أخرى
  أين جلست العائلة؟ماذا كانت تنتظر؟

  متى انطلقت المباراة؟
يتدافع الرياضیون أثناء اللعب،يحترم الرياضیون بعضھم {)نعم،ال(أجب ب

  }المباراة،يھنئ الخاسر الفائز بعد راةاالمبالبعض،يحترم الرياضیون حكم 
  .إعادة قراءة النص والوقوف عند القیم الواردة فیه قصد التحلي بھا

 ......)نبذ العنف،تقديم التھاني للفائز(

مرحلة بناء 
 التعلمات

  يجیب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

استنادا إلى 
 تصوراته

 .ينجز النشاط

  طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 .41ص2دفتر األنشطة،التمرين رقم إنجاز التمارين في 

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الرياضة والتسلیة: المقطع التعلیمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )مباراة حاسمة( قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  6  الحصة

يعتز بلغته ويوظف قدراته التعبیرية   القیم
  الشفاھیة والكتابیة، حب الوطن

  
 مركبة

  الكفاءة
  يستعمل المعلومات الواردة في النص

  المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
يمیز و يحدد القرائن اللغوية الممیزة للنص

  )كتابة ونطقا(بین الحروف المتشابھة 
الكفاءة 

  الختامیة
  يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

يتذكر أھم 
أحداث 

النص،والمعنى 
 العام له

  .تلخیص النص المكتوب بأسئلة موجھة لتحديد األفكار األساسیة
  في أي يوم عاونت سلمى أمھا على تنظیف البیت؟

  اذكر األعمال التي قامت بھا؟
 ماذا قالت مريم لما رأت البیت؟

مرحلة 
 االنطالق

  يقرأ النص
بالحرفین  ينطق

نطقا سلیما 
ممیزا بینھما 

نطقا وسماعا 
 .ورسما

  .أراجع وأمیز
  )ع،ح(يعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغوية وھي الحروف المتقاربة في المخرج

  اإلدراك وعرض النموذج
  .أراجع وأمیز

  .بناء الجملة المحتوية على الحرفین المستھدفین بمحاورة التالمیذ
  .74 العودة إلى النص المكتوب ص

  المات الحیرة على الوجوهعكم وحائلة تنتظر صّفارة العجلست ال
  كتابة الجملة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھا

 َجَلَسِت اِئَلُةَعاْل تنتظر صّفارة َكِمَحاْل َوَعالَماُت اْلَحْیَرِة َعلى اْلوجوه
إلى مقاطع استخراج الكلمتین المشتملتین على الحرفین المقصودين وتحلیلھما 

  صوتیة
 اْل َعا ِئ َل ُة

 اْل َح َك ِم
 .تحديد الحرفین وقراءتھما 

  .عاد.....مع تكرار الصوت عا،عا)عاد(قراءة كلمة
  )علم،معلم،بائع،مذياع(عرض كلمات أخرى

عرض كلمات              .حاد......حا،حا:مع تكرار الصوت)حاد(قراة كلمة
  )حارس،لحظات،يفتح،مفتاح(أخرى

يكتب المعلم الحرفین على جدول الحروف مطالبا التالمیذ بنطق الحرف بحركته 
  .كلما كتبه

  .ومطالبة التالمیذ بقراءتھما معا)َحْرٌف،ُعْرٌف(كتابة الكلمتین
  .اإلتیان بكلمات جديدة تحوي الحرفین

  المستقلة االستجابة
  العودة إلى الجملة وتمییز الحرفین

  التطبیق
ومطالبة التالمیذ باستخراج كلمة تحوي ) الفقرة الثانیة(كتوبالعودة إلى النص الم

  وكتابتھا على األلواح)ب/م(الحرف
يكتب المعلم كلمات تتضمن الحرفین وباتباع طريقة المناقشة يستخرج الحرفین مع 

  )أول،وسط،آخر الكلمة متصال أو منفردا(مالحظة موقعه في الكلمة
  .قراءة الحرفین وتلوينھما

  المعلم وتشكیلھما بالعجینة إن أمكن أداء بمحاكاةین على األلواح كتابة الحرف
  

مرحلة بناء 
 التعلمات

  .42ص 5تمرين  قراءة الحروف والكلمات وكتابتھا في دفتر األنشطة يقرأ وينسخ
  .كتابة الحروف والكلمات على كراس القسم باتباع الخطوات المألوفة

  .مناسبايراه المعلم  نموذج لكراس القسم أو ما

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الرياضة والتسلیة: المقطع التعلیمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )مباراة حاسمة(قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  8  الحصة

يعتز بلغته ،يتحلى بروح التعاون   القیم
والتضامن ويساھم في العمل 

  الجماعي

  
 مركبة

  الكفاءة
في النص يستعمل المعلومات الواردة 

  المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
فعلیة  ينتج جمال يقرأ النص ويحترم المدود،

  جار ومجرور+بسیطة
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

  يغلب علیھا النمط التوجیھي

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

  سلمى؟؟ماذا رتبت  يجیب عن األسئلة
 وماذا أخرجت األخت الكبرى؟

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الفقرة محترما 
  .الفواصل والمدود

وكذا فقرة أحسن 
  .قراءتي

  .يجیب عن األسئلة
ينتج جمال فعلیة 

جار +بسیطة
  .ومجرور

ينتج جمال بسیطة 
  نحن:تبدأ بالضمیر

 

  المرحلة األولى
  .إلى النص المكتوب ويقرأه قراءة مسترسلة يعودالمعلم

اإلشارة إلى الفواصل الواردة في (يعید قراءة الفقرة الثانیة قراءة جوھرية 
ويطلب من التالمیذ قراءتھا قراءة سلیمة مع احترام )الفقرة،ويركز على اإلدغام

  .الفواصل والمدود والزمن المخصص لھا
  عثرينيثمن قراءة المتفوقین ويصحح أخطاء المت

  )أحسن قراءتي. (75قراءة الجمل الموجودة في كتاب التلمیذ ص
  .يتداول بقیة التالمیذ على قراءتھا محترمین الفواصل،ومسترسلین في قراتھم

  73ص)أركب(استعمال الظواھر النحوية والصرفیة:المرحلة الثانیة
  .العودة إلى النص المنطوق

دورة حول بقام المتسابقون            ماذا قام المتسابقون؟          ب:ويسأل -1
  المدينة

  .الممسحةبماذا تمسح السبورة؟                             أمسح السبورة ب
واإلشارة إلى الكسرة آخر االسم )الباء(تدوين الجملتین وتلوين حرف الجر

  .المجرور
  .أمثلة أخرى لتثبیت الظاھرة اللغوية

 . الفرشاة والسنونبماذا تغسل أسنانك؟                   أغسل أسناني ب
  .خط البداية منأين انطلق األطفال؟               انطلق األطفال  من -2

  .الحقل منأين عاد الفالح؟                   عاد الفالح  من
إلسم واإلشارة إلى الكسرة آخر ا) من(تدوين الجملتین وتلوين حرف الجر 

  .المجرور
  .منھات جملة واستعمل فیھا 

  .المدرسة إلىأين تذھب كل صباح؟                  أذھب كل صباح  إلى
  .المدينة إلىأين عادت سھام؟                      عادت سھام  إلى

  .إلىھاتوا جمال واستعملوا فیھا 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يوظف التراكیب 
والظواھر 

 المستھدفة

  .20ص  3التمارين في دفتر األنشطة تمرين  إنجاز

 
 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الرياضة والتسلیة: المقطع التعلیمي
  إمالء  النشاط

  د45+د45  المدة
  7/9  الحصة

  يوظف قدراته الكتابیة ويتحكم فیھا  القیم
الكفاءة 

  الختامیة
  ينتج كتابة كلمات وجمل

  
 مركبة

  الكفاءة
أشكال الحروف والضوابط  يتعرف على مختلف

بالعربیة ويتحكم في مستويات اللغة  للكتابة
  الكتابیة

مؤشرات 
  الكفاءة

 يحترم قواعد رسم الحروف والكلمات وتناسقھا
 )المطة والنقطة( يستعمل عالمات الوقف

في  )ح،ع(يكتب كلمات تشمل الحرفینو
  مختلفة وضعیات

 

 المراحل المقترحالوضعیات التعلمیة والنشاط  التقويم  

تمییز الحرفین عن 
 غیرھما سماعا وكتابة

  يكتب المعلم كلمات تحوي الحرفین المكتشفین على السبورة
  قراءة الكلمات ثم مطالبة التالمیذ بقراءتھا

 .لون حرف العین في الكلمات التي تشمله،نفس العمل مع حرف الحاء 

مرحلة 
 االنطالق

يجد حال للغز ويثبت 
طريق الحرف عن 

الذاكرة البصرية برؤيته 
والذاكرة العضلیة 

  .بكتابته
 .يكتب الصوت الناقص

  .تثبیت الحرفین
كل كلمتین ) ملعب،عصیر(،)ممحاة،حشیش(يكتب المعلم الكلمات -01

اكتبه ).ممحاة،حشیش(ھناك حرف تكرر في الكلمتین :على حدة ويقول
  .على لوحتك

  ).ملعب،عصیر(نفس العمل مع الكلمتین 
  .ت أخرى مشابھةوضعیا

 أو)االستعانة بصور) (بصوت ناقص(يعرض المعلم كلمات على السبورة -02
  ).ألغاز مثال(مايراه المعلم مناسبا

يكتب المعلم الكلمة بحرف ناقص ُيسمع متعلمیه اللغز ويطلب منھم **

 **كتابة الكلمة كاملة

مرحلة بناء 
 التعلمات

 تعطیه األم لرضیعھا
المدرسیة وتحملھا ترتب فیھا أدواتك 

  على كتفك

  ِلیٌب.
  َفَظٌة.ِم

 ينضج في فصل الخريف مذاقه حلو
طائر يعیش في الصحراء أرجله 

  طويلة

 َنٌب.
  اَمٌة.َن

 يقف في المرمى ويمسك الكرة
حیوان يأكل العشب يعیش في 

 الزريبة

  اِرٌس.
 َزاٌة.ِم

مكان للراحة فیھا الكثیر من األزھار 
  واللعب
  الشجیرات ويزرع البذوريغرس 

  ِديَقٌة.
  .َفلَّا

أنا حیوان يسمونني في كبري الثور،ھل عرفتني اكتب اسمي على 
  .لوحتك

وأنا مصنوع من القماش شكلي مستطیل ألواني األبیض واألحمر واألخضر 
  من أنا؟.الجمیع يحترمني

يثبت الحرفین ويتعرف 
على بداية ونھاية كتابة 

  .الحرف داخل الكلمة
يحرص على األبعاد 
 والمسافة لكل حرف

  )12ح(يملي المعلم كلمات تشمل الحرفین وكتابتھا على كراسات القسم
  .42ص 6إنجاز تمرين اإلمالء في دفتر األنشطة تمرين 

 .يمكن للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعة
 

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    الرياضة والتسلیة: المقطع التعلیمي
  التعبیر الكتابي  میدان

  تعبیر كتابي  النشاط
  د45  المدة

  11  الحصة
يوظف قدراته التعبیرية الشفھیة   القیم

  والكتابیة، ويتحلى بالروح الرياضیة 
    

  
 مركبة

  الكفاءة
يتعرف على مختلف أشكال الحروف 

بالعربیة ويتحكم في  والضوابط للكتابة
  مستويات اللغة الكتابیة

مؤشرات 
  الكفاءة

ويحترم قواعد  1/4 يرتب الجمل بترقیمھا من
، ويحترم استقامة رسم الحروف والكلمات
  الخط ومقايیس الحروف

الكفاءة 
  الختامیة

جمل يغلب علیھا  8ل 6ينتج كتابات من 
  النمط التوجیھي

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  
يكتب 

على )؟(أو(.)النقطة

  .لوحته

يمیز بین الجملة 

االستفھامیة والجملة 

 .المثبتة

يكتب المعلم جمال مثبتة وأخرى استفھامیة،ويطلب من التالمیذ 

  .في نھاية كل جملة) ؟(أو(.)وضع

 .اقتراح جمل

مرحلة 
 االنطالق

  .يقرأ المتعلم الجمل 

يكتشف التناسق 

والتسلسل بین ھذه 

  .الجمل

يجرب ويكتشف الجواب 

  .الصحیح

 .ور زمیلهيحا

  .أتدرب على اإلنتاج الكتابي

  .75يعرض المعلم الوضعیة الموجودة في كتاب التلمیذ على السبورة ص 

  )).مباراة حاسمة.((يعود إلى النص المكتوب ويقرأه بصوت جوھري

  كم عدد الجمل المكتوبة على السبورة؟:يسأل 

  ھل ھي مرتبة؟

  ماھو المطلوب منا؟

  . 42يطلب من التالمیذ فتح دفاتر األنشطة ومالحظةالنشاط السابع ص 

  .يعید قراءة الجمل ويطلب من بعض التالمیذ قراءتھا

  . 1يطلب من التالمیذ البحث عن الجملة األولى ويرقمھا بكتابة العدد

  .نفس العمل مع الجملة الثانیة فالثالثة فالرابعة

  .يتم التصحیح مرحلیا-

  .لتالمیذ قراءة الفقرة المتحصل علیھايطلب من بعض ا

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يربط الحروف ويكتب 

 .كلمة

  ).ح،ر،ف(يكتب المعلم الحروف

  .كون من ھذه الحروف كلمة:يقول المعلم

 ))حرف،حفر،فرح((

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    الرياضة والتسلیة: المقطع التعلیمي
  محفوظات  النشاط

  د45+د45  المدة
  5/12  الحصة

يوظف قدراته الشفوية ويتحكم   القیم
  ويحسن تنظیم وقتهفیھا،

  
 مركبة

  الكفاءة
  يقرأ يفھم ما

مؤشرات 
  الكفاءة

يفھم معناھا و ويحفظھا يقرأ المحفوظة
  اإلجمالي ويدرك القیم التي تتضمنھا

الكفاءة 
  الختامیة

  نصوصا بسیطة ويفھمھا يقرأ

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

بأنشودة .......ذكرني يا
 .أبي وأمي

  متى تخرج من المدرسة؟
  إلى أين تذھب؟

  .ھا/لتأكله......تصل إلى البیت،تعطیك أمك 
 .ماذا تفعل بعد ذلك

مرحلة 
 االنطالق

  يكتشف المحفوظة
ينصت إلى قراءة 

األستاذ ،يدرك المعنى 
ويجیب عن اإلجمالي 

 األسئلة
يحفظ المقطع األول من 

 المحفوظة

  اإلجماليمرحلة التقديم وشرح المعنى 
يكشف األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمیل وواضح إلضفاء 

  .الجانب الجمالي علیھا

 
قراءة المحفوظة من طرف األستاذ قراءة واضحة تتخللھا اإليماءات لتقريب 

  المعنى
  .اإلجمالي للقطعة تتخللھا أسئلة لقیاس الفھمتقديم المعنى 

  ؟...................الولد ينادي فیقول
  طلب من أصحابه التعرف على ماذا؟

  ......................قسم األوالد أوقات راحتھم بین
  فیماذا أبحر األوالد؟

  .مرحلة التجزئة والتحفیظ
  .يجزئ األستاذ القطعة إلى ثالثة أجزاء

 يكتب الجزء األول على جانب آخر من السبورة ويتم تحفیظه

مرحلة بناء 
 التعلمات

يؤدي المقطع األول آداء 
 المقطع األول من المحفوظة أداء سلیما

  التدريب
  و

 االستثمار
  للتقديم والتحفیظ)5(الحصة األولى تخصص:مالحظة
  والمسرحة لالستظھار)12(تخصص الحصة الثانیة           
    المقطع بنفس الطريقة  أسابیعُتقدم باقي األجزاء على مدار           



    الرياضة والتسلیة: المقطع التعلیمي
  )10ح( إدماج  النشاط

  د45  المدة
  10  الحصة

يوظف قدراته ويتحكم فیھا ،يتحلى بروح   القیم
المسؤولیة ويتقن عمله،يساھم في العمل 

  الجماعي

مؤشرات 
  الكفاءة

يسترجع معلومات سابقة ويوظفھا 
  ينجز األنشطة فرديا على أوراقو

الكفاءة 
  الختامیة

يدمج مكتسباته في حل وضعیات 
اللغة،التربیة (متعلقة ب
    )،التربیة المدنیةاإلسالمیة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

 يسترجع المعلومات
حول مضامین الدروس السابقة لقیاس مدى التذكر  يحاور األستاذ التالمیذ

  لديھم
 ......النحوية والصرفیة الظواھرو .استعمال الرصید اللغوي

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف األنشطة وينصت 
  .إلى شرح المعلم

  .ينجز النشاط األول
يراقب عمله ويصحح إن 

  أخطأ
  النشاط الثاني
  النشاط الثالث

 

اإلدماجیة على التالمیذ ويشرح لھم األنشطة  يوزع األستاذ أوراق الوضعیة
  .مرحلیا 

يطلب منھم إنجاز النشاط األول تلیه المراقبة والتصحیح الجماعي على 
  .السبورة فالفردي ،نفس العمل مع بقیة األنشطة

 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

مراقبة آداء المتعلم،يثي 
على المجتھدين لخلق 

 جو من التنافس
 .......................................يرفع اهللا الذين:اكمل اآلية

  التدريب
  و

 االستثمار
  ورقة اإلدماج في األسفل

    



 إدماج
  اللغة العربیة

 اربط بین المتحدث وما قاله
  

  نايُقفاز فِر لقْد  *    *  األُب

  یرسِم يا ُدبْع  سلْی  *    *  یٌرسِم
  

  اْلَجرِّ اْلُمَناِسِب َأَضُع َحْرَف
اْلَحمَّاِم َوَأْغَسُل َوْجِھي ........ َأْذَھُب  ِفَراِشي، ...... ِفي الصََّباِح اْلباِكِر َأْنَھُض

  اْلماِء ...

  
  التربیة اإلسالمیة

   َأْرِبُط اْلَعَمَل الصَّاِلَح ِباْلِمْصباِح
  

  التََّعاُوُن    اْلِغشُّ    التََّضاُمُن
          

    
  

    

          
  اْلَكِذُب    َردُّ اْلَأماَنِة    ُمساَعَدُة اْلُمْحتاِج

  
  

  التربیة المدنیة
  َلوِّْن َحقََّك ِباْلَأْخَضِر َوواِجَبَك ِباْلَأْصَفِر

  
    

إْنَجاُز 
 الطَّاَعُة اْلَأْكُل التَّماِريِن

 

 الرَّاَحُة اْلِعالُج

 



    الرياضة والتسلیة: المقطع التعلیمي
  من أسس العقیدة اإلسالمیة  المیدان
  تربیة إسالمیة  النشاط
  سورة العصر  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري   القیم
الوطني،نبذ العنف والتعامل بوعي 

  ومسؤولیة

 مركبة
  الكفاءة

االستظھار السلیم للقرآن الكريم والحديث 
في مواقف الشريف واستعمال المحفوظ 

  سلوكیة
مؤشرات 

  الكفاءة
حسن القراءة السلیمة للمحفوظ و 

قف المتعلقة االستعمال في الموا
  بالسلوكات واآلداب

الكفاءة 
  الختامیة

 يستظھر المتعلم ي وضعیات تواصلیة ما
  حفظ من القرآن والحديث

  
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

بتالوة .......متعنا يا
 .سورة المسد

في عطلة الصیف أخذك أبوك إلى الكتاب،عندما وصلت رأيت أطفاال :السیاق
  .يحملون ألواحا ويقرؤون 

  كتاب القرآن الكريم،مشھد أطفال داخل الكتاب:السند
 ماذا يفعل ھؤالء األوالد:التعلیمة    يقرؤون القرآن     

ت حسب كیف تنادي الرجل الذي يعلمك القرآن        إجابا
 ....)الشیخ،الطالب،معلم القرآن،سیدي(المناطق

مرحلة 
 االنطالق

ھل تحب الرسول 
  ؟)ص(

ماذا تقول عند سماع 
  الرسول؟:كلمة

اسم الملك الذي ا م
نزل القرآن على 

  الرسول؟
 

يكشف األستاذ عن السورة وُيسمعھم آيات السورة :مرحلة التالوة واالستماع
  )لو يكون التسمیع بالصوت والصورة حبذا(المناسب عدة مرات بالجھاز

  
يقدم المعلم المعنى اإلجمالي ):أفھم السورة(للسورة اإلجمالالمعنى 
يحثنا .كلمة العصر تعني الزمن والوقت الذي يمر على اإلنسان يومیا(للسورة

ويأمرنا اهللا في ھذه السورة على استغالل الوقت في األعمال 
  )أمور سیئة وال تنفعنا الصالحة،وينھانا عن تضییع الوقت في

  محاورة المتعلمین حول المعنى اإلجمالي للسورة
  معنى كلمة العصر؟ ما

  ھل يعود الوقت الذي يمر على اإلنسان؟
  وجل في ھذه السورة؟ بماذا يأمرنا اهللا عز

  .إذا أمرك أبوك بمراجعة دروسك،ھل تطیعه؟أبوك يصلي ألن اهللا أمره بالصالة
  قات الفراغ في األعمال الصالحة؟فھل تطیعه؟اهللا يأمرنا باستغالل أو

  .اذكر بعض األعمال الصالحة
  وجل؟ عن ماذا ينھانا اهللا عز

  أتعلم
 توصل إلیه التالمیذ على السبورة وقراءته كتابة ما
  على السبورة ويؤطر كلماتھما 1/2يكتب األستاذ اآليتین :التحفیظ

 والعصر إنَّ اإلنسان لفي خسر
اآليتین ثم يطلب من التالمیذ التداول على قراءتھما،ويعمد في كل يقرأ المعلم 

  .مرة إلى محو كلمة
 األداءفي األخیر يطلب من المتمكنین قراءة اآليتین ويحرص على حسن 

  وجودة الحفظ
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 بتالوة ما.... متعنا يا
تحفظه من سورة 

 قريش

مطالبة المتعلمین بربط اآليتین وقراءتھما ،يبدأ بالمتمكنین حتى اليدفع 
  .بالمتأخرين إلى ارتكاب األخطاء

 يتلو المعلم السورة كاملة ويطلب من التالمیذ تكرار قراءة اآليتین خارج الصف

  التدريب
  و

 االستثمار
    بقي من سورة العصر تخصص الحصة الثانیة لتحفیظ ما



  حملة التشجیر:التعلیميالمقطع 
  الحیاة المدنیة  المیدان
 الحق في الراحة  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

 يؤدي واجباته نحو نفسه ونحو اآلخر،  القیم
  يحترم الجار ويتضامن معه

  

 مركبة
  الكفاءة

 يقابل مابین ھو حق وما ھو واجب
يصنف الحقوق والواجبات على أساس و

  سند معطى
مؤشرات 

  الكفاءة
يربط بیت واجب  و حقه وواجبه يمیز بین

  إتقان العمل والحق في الراحة
الكفاءة 

  الختامیة
يمیز بین الحق والواجب من خالل نظام 

    الحیاة في القسم
 

التقو  
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح يم

يستمع /يالحظ 
ويجیب عن 

 .السؤال

محفظتك،لما وصلت سلمت على عدت في المساء إلى البیت وأنت تحمل :السیاق
  .أمك ووضعت المحفظة في الخزانة

  ).علبة بسكويت،عصیر،قطعة خبز(مايراه المعلم مناسبا:السند
  ماذا تقدم لك أمك؟:التعلیمة

 ماذا تفعل؟.............بعد أن تتناول 

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى 
  .قراءة المعلم

يالحظ الصورة 
ويجیب عن 

 .األسئلة

  .المتعلمین للصور الموجودة في الكتابمشاھدة 
  ماذا تشاھد في الصورة األولى؟الثانیة؟

  .يقرأ المعلم النص المصاحب للصورتین،ويطلب من بعض التالمیذ قراءته
  .بعد القیام بكل الواجبات،يحق لكل فرد أن ينال قسطا من الراحة:النص

لفالح يعمل في الحقل يقوم اإلنسان بواجباته،فا:يقدم المعلم شرحا للنص إذ يقول
يغرس ويزرع  والتاجر في الدكان يبیع ويشترى والشرطي في الطريق ينظم حركة 

والمعلم في المدرسة ينظم التالمیذ ويحافظ علیھم في ....المرور ويساعد الكبار و
  .الساحة يقدم الدروس ويشرحھا في القسم وأنت تحفظ دروسك وتنجز واجباتك

  .الفرد إلى الراحةوفي مقابل ھذا يحتاج 
  :يطرح المعلم أسئلة

  .أين يعمل الفالح؟اذكر بعض أعماله؟ھل يبقى طول الیوم في حقله؟إلى ماذا يحتاج
  .أسئلة أخرى

 .يعود المعلم إلى الصورتین

مرحلة بناء 
 التعلمات

 

  على ماذا تتفرج مريم؟
  الحظوا محفظتھا،فوق ماذا وضعتھا؟

أختھا تصوروا ،ماذا يحدث لو جاءت 
  الصغرى؟

  في رأيكم،ھل راجعت مريم دروسھا؟
  وھل أنجزت واجباتھا؟

بعد ماذا يحق لمريم التفرج على 
  الرسوم المتحركة؟

  األم تقدم نصائح البنتھا ،ماذا تقول لھا؟

 

 
  ماذا ترى في الصورة؟

  متى يخرج التالمیذ إلى الساحة؟
  من يحرسھم في الساحة؟

الساحة،كیف يبقى التالمیذ فترة في 
  نسمي تلك الفترة؟

 .قراءة الملخص
 .تقويم اإلنجاز

  ھل أنتم كبار؟:يسأل المعلم
  إذن أنتم أطفال صغار،لكم الحق في ماذا؟

  بعد أداء ماذا؟
نحن أطفال صغار لنا الحق في الراحة بعد الدراسة .يكتب المعلم الملخص

  .والمراجعة

  التدريب
  و

 االستثمار

  



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
   فھم المنطوق والتعبیر الشفوي  المیدان
النص 

  المفضلة ھوياتي  المنطوق

  د90  المدة
  1  الحصة

يعتز بلغته العربیة،يستغل أوقات فراغه   القیم
في األعمال المفیدة،يبتعد عن ممارسة 

  األلعاب الخشنة

  
 مركبة

  الكفاءة
مضمون  يقیمو يرد استجابة لما يسمع

  النص المنطوق
مؤشرات 

  الكفاءة
يجیب عن أسئلة حول النص (الفھم

وردت في  المنطوق،ينفذ تعلیمات معھا
  )النص،يحدد المراحل األساسیة للنص

الكفاءة 
  الختامیة

يفھم خطابات منطوقة يغلب علیھا النمط 
يصدر أحكاما  و التوجیھي ويتجاوب معھا

  ورد فیهما يثمن و على النص المنطوق
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

في الساحة تلعبون 
ألعابا 

 .خفیفة،اذكروھا

  )24(دلیل الكتاب ص.األم  االنطالقیة نص الوضعیة المشكلة:السیــــاق
  مشھد:السند

محاورة التالمیذ حول نص المشكلة األم الستخراج المھمات والتركیز :التعلیمة
  .األولىعلى المھمة 

  تحدث عن ھوايتك المفضلة لزمالئك،ولماذا تحبھا؟:2المھمة

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى النص 
  ويبدي اھتماما

  
  

يجیب بجمل 
بسیطة تترجم 

 المعنى العام للنص

من طرف ) ھوايتي المفضلة(قراء النص المنطوق 
المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل البصري بینه وبین 

الحس حركي  باألداء االستعانةمتعلمیه مع 
  .والقرائن اللغوية والغیر لغوية

   :فھم المنطوق
  ھو عنوانه؟ عم يتحدث النص؟ما

  تجزئة النص المنطوق قراءة واإلجابة عن األسئلة؟
األسئلة مرفقة بالنص المنطوق،يمكن للمعلم 

  ....)حذف،إضافة،تغییر الصیغة(تعديلھا           
  ماذا استغلت ياسمین أوقات فراغھا؟ في:يسأل المعلم

  وأنت في ماذا تستغل أوقات فراغك؟
  في سورة العصر يحثنا اهللا عز وجل على استغالل 

  الوقت في األعمال الصالحة،اذكر مثاال عنھا؟
  .الصورة ومشاھدة  78مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص

  ماذا تشاھد في الصورة؟
  .سم األدوات الموجودة أمام البنت

 .................أرسم على ورقة:اكمل الجملة بالعبارة الناقصة

مرحلة بناء 
 التعلمات

فھم 
 المنطوق

أفكار جديدة  بناء
ورد في  تدعم ما

 النص المنطوق

  )تعبیر حر(تفويج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة :أتأمل وأتحدث
  ماذا ترى في الصورة؟

  
  يمارسھا ھذا الولد؟متي  اسم ھذه الھواية؟ ما
  

  لماذا يجمع الطوابع البريدية؟
  

  

  ماذا ترى في الصورة؟
  

  على ماذا يعزف ھذا الولد؟
  

    .ھل تعرف آالت عزف أخرى؟اذكرھا
  سم ھذه اللعبة؟ل ما
  

  اذكر األدوات المستعملة في ھذه اللعبة؟
  

      سم لعبا تصنعھا بمواد مستعملة؟

التدريب 
 واالستثمار

التعبیر 
 الشفوي

    



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
   2  الحصة

يبحث عن المعلومة ويوظفھا في التعبیر   القیم
الشفوي، يستغل أوقات فراغه في 
األعمال المفیدة،يبتعد عن ممارسة 

  األلعاب الخشنة

  
 مركبة

  الكفاءة
  يتواصل مع الغیر،يفھم حديثه

مؤشرات 
  الكفاءة

  يوظف الروابط والصیغ المناسبة

الكفاءة 
  الختامیة

يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يتذكر مضمون 
  .النص المنطوق

يجیب عن 
  .األسئلة

  ؟)ھوايتي المفضلة(العودة إلى النص المنطوق
  .يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق

  سم الھواية التي تمارسھا ياسمین؟ متى كانت تمارسھا؟
 ھي ھواية أبیھا؟ منذ متى كان يمارسھا؟ ما

مرحلة 
 االنطالق

يجیب عن 
األسئلة،يكتشف 

 .الصیغ ويوظفھا

  .بنا ءالجمل المحتوية على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة 
  !أبي أجمل ھذه البطاقات يا ما:ياسمینقالت 

  .الدفتر ھذاطوابع بريدية جمعتھا في  ھذهبماذا رد األب؟         
  .تدوين الجملة على السبورة وتلوين الصیغة المستھدفة

  .تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى
 ھذاصور جمعتھا في  ھذهلو أشار إلى صور جمعھا في ألبوم ماذا يقول؟      

  .األلبوم
ھذه كتب توجد في  ھذه:   تشیر إلى الكتب الموجودة داخل الخزانة فتقول

  .الخزانة
 ھذابنت تجلس على  ھذهلو أشرت إلى بنت تجلس على كرسي،ماذا تقول؟   

  .الكرسي
  ) ھذه،  ھذا(وضعیات أخرى لتثبیت الصیغتین

  
  .أشار األب إلى رجاٍل يصنعون تحفا

  .الرجال يصنعون تحفا ھؤالء   ماذا قال؟                          
  .تدوين الجملة وتلوين الصیغة المستھدفة

  .تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى
  .لو أشار إلى فالحین يحرثون األرض

  الفالحون يحرثون األرض ھؤالءماذا يقول؟                          
  .دخلت إلى الملعب،رأيت تالمیذ يمارسون الرياضة تشیر إلیھم

 التالمیذ يمارسون الرياضة   ھؤالءماذا تقول؟                         
 ) .ھؤالء(وضعیات أخرى لتثبیت الصیغة 

 .باسم اإلشارة المناسب أكمل
 .التالمیذ يستمعون إلیه...........السبورة و.........المعلم يكتب على ........

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يتدرب على 
استعمال الصیغ 

ضعیات في و
مشابھة 

ويستثمرھا في 
  .وضعیات جديدة

 

  يطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفة
 من كتاب األنشطة44ص  1العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرين 

 

التدريب 
واالستثما

 ر

  



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  )إنتاج شفوي(تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

يعتز بلغته العربیة،يستغل أوقات   القیم
فراغه في األعمال المفیدة،يبتعد عن 

  ممارسة األلعاب الخشنة

  
  يفھم حديثهو يتواصل مع الغیر  الكفاءة مركبة

مؤشرات 
  الكفاءة

فھم تسلسل األحداث في النص 
ينظم أفكاره  ،المنطوق ويبني علیھا

  ويعبر عنھا تعبیرا سلیما
 الكفاءة

  الختامیة
يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
   متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

  
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

  .يسمي بعض الھوايات
 .يجیب عن األسئلة

 يمارس الناس ھوايات كثیرة في أوقات فراغھم؟
 .سم بعض ھذه الھوايات
  اذكر ھوايتك المفضلة؟

 لزمالئك واذكر فوائدھا؟صفھا 

مرحلة 
 االنطالق

يعبر عن الصور معتمدا 
على األسئلة 

 .التوجیھیة

 

  .أراد خالد ممارسة ھوايته المفضلة
  ماذا أحضر؟
  أين وجدھا؟

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 

اإلشارة إلى المقص (وماذا أحضر أيضا 
  ).والقرص

  .يلقن المعلم كلمة قرص إذا عجز التالمیذ
  جزء قص القارورة؟إلى كم 

  )إدماج جزئي(التعبیر عن الصورتین

 

  على ماذا ثبت نصف القارورة؟اإلشارة
  ).الغراء(بماذا ثبته؟ 

  على ماذا تحصل؟
  )إدماج جزئي(التعبیر عن الصور الثالث

  

 

  الحظ الكأس،بماذا لونه خالد؟
  وماذا وضع فیه؟

  على ماذا تحصل في األخیر؟

الملخص  تسجیل
 .وقراءته

  .طرح أسئلة ھادفة قصد اإللمام بعناصر وتسلسل أحداث القصة المصورة
  .أراد خالد صنع مزھرية

 .أن تحصل على المزھرية إلىاحك لنا عما فعله منذ البداية 

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
   )المفضلةھوايتي (قراءة   النشاط

  د45  المدة
  4  الحصة

 يتحكم في اآللیات األولیة للقراءة  القیم
وينضبط مع الزمن المخصص 

يتفتح على العالم . للنشاط
  الخارجي

  
  مركبة

  الكفاءة
يقرأ ويعید بناء المعلومات الواردة  يفھم ما

القراءة  إستراتیجیةيستعمل و في النص
  ويقیم مضمون النص المكتوب

  مؤشرات
  الكفاءة

منغما مناسبا للمقام،ويحترم  أداءيؤدي 
يجیب عن األسئلة ويحدد . عالمات الوقف

  فكرة النص
  الكفاءة

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

  يغلب علیھا النمط التوجیھي
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
ھل لديكم 

  ؟حاسوب
 ؟فیم تستعمله 

  .أحضر المعلم حاسوب المدرسة،وأراد أن يعرفكم به :السیاق
  .حاسوب المدرسة أو حاسوب شخصي :السند

 )الحاسوب تسمیة أجزاء(كم عدد أجزاء الحاسوب؟ ھل تعرف أسماءھا؟  :التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 
الشخصیات ويعبر 

  عنھا
  يعبر عن الصور

يقرأ النص قراءة 
  معبرة

يجیب عن 
  األسئلة

يوظف الكلمات 
  الجديدة في جمل

يستخرج القیم 
 ويتحلى بھا

  ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 80فتح الكتاب ص 
  اسم ھذه البنت؟ ما
  الشيء الموجود أمامھا؟ ما

  .ماذا تريد أن تكتب؟اإلشارة إلى الرسالة
  ھل تكتبھا بالقلم؟

  تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص
  نموذجیة من طرف المعلم مستعمالقراءة النص قراءة 

  اإليحاء لتقريب المعنى
  .ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة

  .ھو عنوان النص؟اذكر شخصیات النص ما
  يبدأ بالمتمكنین حتى(فقرة/مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة،فقرة

  )يدفع المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء ال
  تذلیل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجديدة 

  وتوظیفھا في جمل حسب الجدول
 الكلمة معناھا توظیفھا في جملة
  أنا أھوى مدرستي

كتبت رسالة إلكترونیة بھاتفي 
 .وأرسلتھا لخالي

  أحب
رسالة أكتبھا بالحاسوب أو 

 الھاتف

  أھوى
رسالة 

 إلكترونیة
  .والمعنى الظاھري له باألسئلة المناسبة مناقشة التالمیذ عن فحوى النص

  األسئلة مرافقة للنص
  طرح أسئلة أخرى

  ماذا أھدت ياسمین لصديقتھا سندس؟ وماذا أھدت سندس لیاسمین؟
  ھل لديك أصدقاء؟ اذكر أسماءھم؟

  كیف تتعامل معھم؟
خالي في /ھل لديك أصدقاء بعیدين؟ كیف تعرفت علیھم؟     عندما زرت عمي

 .......مدينة

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يجیب عن 
  األسئلة

يقدم أفكارا أخرى 
استنادا إلى 

 تصوراته
 .ينجز النشاط

  طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 .44ص2إنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين رقم 

 

  التدريب
  و

االستثما
 ر

    



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )ھوايتي المفضلة( قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  6  الحصة

يعتز بلغته ، يتحلى بروح التعاون   القیم
  والتضامن،يتفتح على العالم الخارجي

  
 مركبة

  الكفاءة
 يستعمل المعلومات الواردة في النص

  المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
يمیز و يحدد القرائن اللغوية الممیزة للنص

  )كتابة ونطقا(المتشابھة بین الحروف 
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

  يغلب علیھا النمط التوجیھي
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
حداث األيتذكر 

معنى العام وال
 للنص

  .تلخیص النص المكتوب بأسئلة موجھة لتحديد األفكار األساسیة
  على من تعرفت؟ ھواية ياسمین؟ ھي ما

 في أي بالد تسكن سندس؟

مرحلة 
 االنطالق

  يقرأ النص
ينطق 

بالحرفین نطقا 
سلیما ممیزا 
بینھما نطقا 

وسماعا 
 .ورسما

  .أراجع وأمیز
  )ص،ظ(يعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغوية وھي الحروف المتقاربة في المخرج

  اإلدراك وعرض النموذج
  .أراجع وأمیز

  .بناء الجملتین المحتويتین على الحرفین المستھدفین بمحاورة التالمیذ
  .80العودة إلى النص المكتوب ص 

  .ھذه صـورة من صـحراء بالدي.   ظـھرت صـورة لألطفال
  كتابة الجملتین على السبورة قراءتھما وتأطیر كلماتھما

 ھرتظـ رةـوص لألطفال  ھذه رةـوص من راءـحص بالدي
الكلمتین المشتملتین على الحرفین المقصودين وتحلیلھما إلى مقاطع استخراج 

  صوتیة
 َظـ ـَھـ ـَر ْت

 ـوُص َر ٌة
 .تحديد الحرفین وقراءتھما 

  الموجھة االستجابة
  .ِعَظاٌم.....مع تكرار الصوت َظا،َظا)ِعَظاٌم(قراءة كلمة

  )َظِفیَرٌة،ِمَظلٌَّة،ُيَلاِحُظ ،(عرض كلمات أخرى
.                                            ِعَصاٌم......َصا،َصا:مع تكرار الصوت)ِعَصاٌم(كلمةة ءقرا

  )األجاصَصِديٌق،ِمْصَطَبٌة،اْلِقَصُص،(عرض كلمات أخرى
يكتب المعلم الحرفین على جدول الحروف مطالبا التالمیذ بنطق الحرف بحركته كلما 

  .كتبه
  .مطالبة التالمیذ بقراءتھما معاو)َصَھَر،َظَھَر(كتابة الكلمتین

  .اإلتیان بكلمات جديدة تحوي الحرفین
  المستقلة االستجابة

  العودة إلى الجملة وتمییز الحرفین
  التطبیق

ومطالبة التالمیذ باستخراج كلمة تحوي ) الفقرة الثانیة(العودة إلى النص المكتوب
  وكتابتھا على األلواح)ص(الحرف

  أكتب جیدا
طريقة المناقشة يستخرج الحرفین مع  وبإتباعات تتضمن الحرفین يكتب المعلم كلم

  )أول،وسط،آخر الكلمة متصال أو منفردا(مالحظة موقعه في الكلمة
  .قراءة الحرفین وتلوينھما

  المعلم وتشكیلھما بالعجینة إن أمكن أداء بمحاكاةكتابة الحرفین على األلواح 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 يقرأ وينسخ

  .45ص 5تمرين  الحروف والكلمات وكتابتھا في دفتر األنشطة قراءة
  .الخطوات المألوفة بإتباعكتابة الحروف والكلمات التي تحويھا على كراس القسم 

  .يراه المعلم مناسبا نموذج لكراس القسم أو ما

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )ھوايتي المفضلة(قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  8  الحصة

يعتز بلغته ،يتحلى بروح التعاون   القیم
والتضامن ويساھم في العمل 

  الجماعي

  
 مركبة

  الكفاءة
يستعمل المعلومات الواردة في النص 

  المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
الغائب  يقرأ النص ويحترم المدود،يوظف ضمائر

  المضارعمع 
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

  يغلب علیھا النمط التوجیھي

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

ھل سمعت 
سندس ياسمین 

عندما قالت 
 .السالم علیكم:لھا

  ماذا تھوى ياسمین؟
  .السالم علیكم:قالت ياسمین لسندس

 بماذا ردت علیھا سندس؟

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الفقرة محترما 
  .الفواصل والمدود

  
وكذا فقرة أحسن 

  .قراءتي
  

  .يجیب عن األسئلة
  

ينتج جمال اسمیة 
  .تبدأ بضمیر الغائب

 

  المرحلة األولى
  .المعلم إلى النص المكتوب ويقرأه قراءة مسترسلة يعود

اإلشارة إلى الفواصل الواردة في (يعید قراءة الفقرة األولى قراءة جوھرية 
ويطلب من التالمیذ قراءتھا قراءة سلیمة مع احترام )الفقرة،ويركز على المدود

  .الفواصل والمدود والزمن المخصص لھا
  يثمن قراءة المتفوقین ويصحح أخطاء المتعثرين

  )أحسن قراءتي. (81ص قراءة الجمل الموجودة في كتاب التلمیذ
يتداول بقیة التالمیذ على قراءتھا محترمین الفواصل والمدود،ومسترسلین في 

  .تھمءقرا
  97ص)أركب(استعمال الظواھر النحوية والصرفیة:المرحلة الثانیة

  
  .العودة إلى النص المنطوق

  ھل األب موجود معنا؟:األب يجمع الطوابع ثم يسأل :يقول المعلم -1
 .ــجمع الطوابعي ھو                 :  إذن أقول

  .ـجمع الطوابعَتـ ھيلو كانت األم مكان األب ماذا تقول؟           
  .ن الرسمايـحبـ ھما:    تحب لیلى وأخوھا الرسم،تخبرنا فتقول
  .ن السباحةويـمارس ھـم:     يمارس التالمیذ السباحة،تخبرنا فتقول

  .السباحة ـنيمارسـ ھن:   السباحة،تقوللو كانت مجموعة من البنات تمارس 
  .أكملثم ) ھو يكتب الدرس(الجملة  اقرأ

  ..............................ھم.......................                       ھي
  ..............................ھن......................                       ھما

  .معلم مناسبةوضعیات أخرى يراھا ال

مرحلة بناء 
 التعلمات

يوظف التراكیب 
والظواھر 

 المستھدفة

  .44ص  3التمارين في دفتر األنشطة تمرين  إنجاز
 

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  إمالء  النشاط

  د45+د45  المدة
  7/9  الحصة

  يوظف قدراته الكتابیة ويتحكم فیھا  القیم
الكفاءة 

  الختامیة
   ينتج كتابة كلمات وجمل

  
 مركبة

  الكفاءة
يتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط 

بالعربیة ويتحكم في مستويات اللغة  للكتابة
  الكتابیة

مؤشرات 
  الكفاءة

 يحترم قواعد رسم الحروف والكلمات وتناسقھا
 )المطة والنقطة( يستعمل عالمات الوقف

في )ص،ظ(الحرفینيكتب كلمات تشمل و
  مختلفة وضعیات

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

تمییز الحرفین عن 
غیرھما سماعا 

 وكتابة

  يكتب المعلم كلمات تحوي الحرفین المكتشفین على السبورة
  قراءة الكلمات ثم مطالبة التالمیذ بقراءتھا

 .العمل مع حرف الحاء لون حرف العین في الكلمات التي تشمله،نفس

مرحلة 
 االنطالق

يجد حال للغز ويثبت 
الحرف عن طريق 

الذاكرة البصرية 
برؤيته والذاكرة 
  .العضلیة بكتابته

 .يكتب الصوت الناقص

  .تثبیت الحرفین
كل كلمتین على حدة ) َعِصیٌر،ِصْدٌق(،)يحافظ،ِظلٌّ(يكتب المعلم الكلمات -01

  .اكتبه على لوحتك).يحافظ،ِظلٌّ( ھناك حرف تكرر في الكلمتین:ويقول
  ).َعِصیٌر،ِصْدٌق(نفس العمل مع الكلمتین 

  .وضعیات أخرى مشابھة
 أو)االستعانة بصور) (بصوت ناقص(يعرض المعلم كلمات على السبورة -02
  ).ألغاز مثال(يراه المعلم مناسبا ما
بة يكتب المعلم الكلمة بحرف ناقص ُيسمع متعلمیه اللغز ويطلب منھم كتا**

  **الكلمة كاملة

  ـنَّاَرٌة.
  

  ــٌة.ِمْحَفـ

 .يصید بھا الصیاد السمك
 

ترتب فیھا أدواتك المدرسیة 
  وتحملھا على كتفك

 ـْقٌر.
 
  ـلٌَّة.ِمـ

 .طائر من آكالت اللحوم
 

  .تحمیك من المطر

  .ِإَجا
  
 ـْرٌف.

فاكھة تنضج في الصیف لونھا أصفر 
 .أو أخضر

  
 .تضع الرسالة بداخله

  ــوٌص.
  
  ـْفٌر.

  .صغیر الدجاجة
يوجد في نھاية أصابعك تقلمه 

  تتجمع األوساخ تحته ال حتى
تجمع بداخلي لعبك وتخبئني عن أختك الصغیرة،ھل عرفتني اكتب اسمي 

  ).صندوق.(على لوحتك
وأنا من فوائد الشجرة،تبحث عني في أيام الصیف الحارة،حیث تحس 

 .بالبرودة

مرحلة بناء 
 التعلمات

يثبت الحرفین 
ويتعرف على بداية 
ونھاية كتابة الحرف 

  .داخل الكلمة
يحرص على األبعاد 
 والمسافة لكل حرف

  )12ح(يملي المعلم كلمات تشمل الحرفین وكتابتھا على كراسات القسم
  

  .45ص 6إنجاز تمرين اإلمالء في دفتر األنشطة تمرين 
 .التاسعةيمكن للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة 

  

  التدريب
  و

 االستثمار

  .بالنسبة لأللغاز للمعلم الحرية في االختیار
    



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  التعبیر الكتابي  میدان

  كتابي إنتاج  النشاط
  د45  المدة

  11  الحصة
يوظف قدراته التعبیرية الشفھیة   القیم

والكتابیة،يتحلى بالروح الرياضیة وينبذ 
  العنف

    

  
 مركبة

  الكفاءة
يتعرف على مختلف أشكال الحروف 

ويتحكم في  بالعربیة ، والضوابط للكتابة
  مستويات اللغة الكتابیة

مؤشرات 
  الكفاءة

يحترم  ، و1/4يرتب الجمل بترقیمھا من 
يحترم  ووالكلمات  قواعد رسم الحروف

  استقامة الخط على السطر
الكفاءة 

  الختامیة
يغلب علیھا  جمل 6/8ينتج كتابات من 

  النمط التوجیھي في وضعیات تواصلیة
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يسترجع معلومات 
قرأھا ويوظفھا في 

 .تعبیره

تعرفت ياسمین على بنت اسمھا سندس فكتبت لھا رسالة الكترونیة،ماذا 
 قالت لسندس في ھذه الرسالة؟

مرحلة 
 االنطالق

  .األسئلةيجیب عن 
يالحظ النموذج ويعبر 

 .معرفا عن نفسه

  .أتدرب على اإلنتاج الكتابي
  .81يعرض المعلم الوضعیة الموجودة في كتاب التلمیذ على السبورة ص 

  
  تعرفت على صديق،عرفك بنفسه فأردت أن تعرفه بنفسك،ماذا تقول له؟

  
  :يقرأ المعلم نص الوضعیة ويشرحھا شرحا وافیا ثم يسأل

  
  ...........لمن تكتب الرسالة؟            لصديقي

  ............أنا اسمي  تعرفه باسمك فتقول؟        
  ...........أسكن في         تخبره عن مكان سكنك،ماذا تقول؟       

أدرس في قسم السنة       .وتعرفه بقسمك الذي تدرس فیه،فتقول له
  .الثانیة ابتدائي

  ...............ھوايتي المفضلة       فضلة،ماذا تقول؟     تخبره عن ھوايتك الم
  ...............صديقك     تكتب اسمك في نھاية الرسالة ماذا تكتب؟  

  .يطلب المعلم من بعض التالمیذ التعريف عن أنفسھم بمحاكاة النموذج
  

  ..............صديقي
أدرس في ...............عمري...............فيأسكن ................أنا اسمي

  .....................ھوايتي المفضلة...............قسم
  ...............صديقك المخلص

  
  
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

على كراسات المسودة استعدادا  توصلوا إلیه يتدرب التالمیذ على كتابة ما .تقويم اإلنجاز
 لكتابته على دفاتر التعبیر

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  محفوظات  النشاط

  د45+د45  المدة
  5/12  الحصة

يوظف قدراته الشفوية ويتحكم   القیم
  فیھا،يحترم والديه ويطیعھما

  
 مركبة

  الكفاءة
  يقرأ يفھم ما

مؤشرات 
  الكفاءة

يفھم معناھا و ويحفظھا يقرأ المحفوظة
  اإلجمالي ويدرك القیم التي تتضمنھا

الكفاءة 
  الختامیة

  نصوصا بسیطة ويفھمھا يقرأ

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

بأنشودة .......ذكرني يا
 .أبي وأمي

  متى تخرج من المدرسة؟
  أين تذھب؟إلى 

  .ھا/لتأكله......تصل إلى البیت،تعطیك أمك 
 .ماذا تفعل بعد ذلك

مرحلة 
 االنطالق

  يكتشف المحفوظة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ينصت إلى قراءة 
األستاذ ،يدرك المعنى 
اإلجمالي ويجیب عن 

 األسئلة
 
 
 

يحفظ المقطع األول من 
 المحفوظة

  اإلجماليمرحلة التقديم وشرح المعنى 
األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمیل وواضح إلضفاء يكشف 

  .الجانب الجمالي علیھا

 
قراءة المحفوظة من طرف األستاذ قراءة واضحة تتخللھا اإليماءات لتقريب 

  المعنى
  .مراجعة المعنى اإلجمالي للقطعة بأسئلة لقیاس الفھم

  ؟...................الولد ينادي فیقول
  التعرف على ماذا؟طلب من أصحابه 

  ......................قسم األوالد أوقات راحتھم بین
  أبحر األوالد؟ فبماذا

  .مرحلة التجزئة والتحفیظ
  .يجزئ األستاذ القطعة إلى ثالثة أجزاء

 يكتب الجزء الثاني على جانب آخر من السبورة ويتم تحفیظه

مرحلة بناء 
 التعلمات

يؤدي المقطع األول آداء 
 المقطع الثالث من المحفوظة أداء سلیما

  التدريب
  و

 االستثمار
  للتقديم والتحفیظ)5(الحصة األولى تخصص:مالحظة

  والمسرحة لالستظھار)12(تخصص الحصة الثانیة 
    المقطع بنفس الطريقة  أسابیعُتقدم باقي األجزاء على مدار  



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  )10ح( إدماج  النشاط

  د45  المدة
  10  الحصة

يوظف قدراته ويتحكم فیھا ،يتحلى بروح   القیم
المسؤولیة ويتقن عمله،يساھم في 

  العمل الجماعي

 مركبة
  ينمي قدراته ويستثمرھا  الكفاءة

 مؤشرات
  الكفاءة

ينجز ويسترجع معلومات سابقة ويوظفھا 
  األنشطة فرديا على أوراق

الكفاءة 
  الختامیة

يدمج مكتسباته في حل وضعیات متعلقة 
  )التربیة المدنیة ،اإلسالمیةاللغة،التربیة (بـ

  
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 يسترجع المعلومات

يحاور األستاذ التالمیذ حول مضامین الدروس السابقة لقیاس مدى التذكر 
  لديھم

  .استعمال الرصید اللغوي
 ......النحوية والصرفیة الظواھر

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف األنشطة 
وينصت إلى شرح 

  .المعلم
  

  .ينجز النشاط األول
يراقب عمله ويصحح 

  إن أخطأ
  النشاط الثاني
  النشاط الثالث

 

يوزع األستاذ أوراق الوضعیة اإلدماجیة على التالمیذ ويشرح لھم األنشطة 
  .مرحلیا 

تلیه المراقبة والتصحیح الجماعي على يطلب منھم إنجاز النشاط األول 
  .السبورة فالفردي ،نفس العمل مع بقیة األنشطة

  :األنشطة

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 المتعلم، أداءمراقبة 
ي على المجتھدين نيث

 لخلق جو من التنافس
 .......................................يرفع اهللا الذين:اآلية أكمل

  التدريب
  و

 االستثمار
  ورقة اإلدماج في األسفل

    



 إدماج
  اللغة العربیة

  :اربط بین المتحدث ومقولته
  

  ھذه صورة من صحراء بالدي  *    *  ياسمین
          

  ھوايتي الرسم والمسرح  *    *  سندس
  

  اْلُمَناِسب أكمل بالضمیر
  

  َيْغِسْلَن اَألَواِنَي......  ُيَساِعَداِن اَألَب.......  ُيراِجُع ُدروَسُه.....   
  

  التربیة اإلسالمیة
 أربط أسماء اهللا الحسنى بالمصباح

  

  اْلَخاِلُق    الصَّالُة    الرَِّزُق
          

    
  

    

          

  اْلواِحُد    َردُّ اْلَأماَنِة    اِإليماُن ِباِهللا
  
  

  التربیة المدنیة
  َلوِّْن َحقََّك ِباْلَأْخَضِر َوواِجَبَك ِباْلَأْصَفِر

  

  
  

    

 إْنَجاُز
 الطَّاَعُة اْلَأْكُل التَّماِريِن

 

 الرَّاَحُة اْلِعالُج

 



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  من أسس العقیدة اإلسالمیة  المیدان
  تربیة إسالمیة  النشاط
  اهللا الخالق الرازق  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

باإلسالم واالنتماء الحضاري  االعتزاز  القیم
الوطني،نبذ العنف والتعامل بوعي 
  ومسؤولیة،التضامن،التعاون،اإليثار

 مركبة
  الكفاءة

يذكر أركان اإليمان وبعض أسماء اهللا 
ستعمال المحفوظ في وا الحسنى

  مواقف سلوكیة
مؤشرات 

  الكفاءة
 يذكر بشكل سلیم أركان اإليمان

اهللا  يستظھر بشكل سلیم لبعض أسماءو
  الحسنى

الكفاءة 
  الختامیة

يذكر المتعلم أركان اإليمان وبعض أسماء 
ويعي مفھوم الرزق لكل  اهللا الحسنى

    المخلوقات
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

بتالوة .......متعنا يا
 .سورة المسد

  .الفاتحةصلیت صالة الصبح فقرأت سورة الصمد بعد سورة :السیاق
  

  .سورة الصمد:السند
  

  ...في سورة الصمد أسماء هللا عزوجل ،ذكرني بھا يا: التعلیمة
 .ھل تعرف أسماء أخرى هللا عزوجل؟اذكرھا

 

مرحلة 
 االنطالق

 

 
 

يقرأ المعلم النص المرافق للصورتین قراءة جوھرية ويطلب من بعض التالمیذ 
  .قراءة النص

  
األولى واإلجابة عن  مطالبة التالمیذ بمالحظة الصورة

 .األسئلة
  اسم ھذه البنت؟ بماذا قامت؟ مع من؟ ما

  عدد المناظر التي شاھدتھا ياسمین؟
  من الذي خلق كل تلك المشاھد الجمیلة؟

  )خلقني وخلق كل شيء( الخالق إذن فاهللا ھو
 

  .مطالبة التالمیذ بمالحظة الصورة الثانیة واإلجابة عن األسئلة
 على ماذا يتغذى؟ماذا ترى في الصورة؟ 

 من خلق ھذا العصفور الصغیر؟
  من أوجد له طعامه؟

  إذن من يرزقه؟
  الرَّازق اهللا ھو :أكمل

 

 
  .اهللا الخالق؟ من خلقك وخلق الطیور والحیوان وكل شيء

  .اهللا الرازق  ومن رزقك بالغذاء
  بالماء والھواء  بماذا يرزقنا أيضا

 يقرأ المعلم نص فقرة تعلمت 
 

بناء مرحلة 
 التعلمات

 بتالوة ما.... متعنا يا
تحفظه من سورة 

 .قريش

  :أحفظ
 .من سورة الشعراء)78،79(تستغل ھذه الفترة من الحصة في تحفیظ اآليتین 

  التدريب
  و

 االستثمار
  .تخصص الحصة الثانیة للتحفیظ وإنجاز التمارين

    



  حملة التشجیر:التعلیميالمقطع 
  الحیاة المدنیة  المیدان
 الحق في اللعب والترفیه  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يؤدي واجباته نحو نفسه ونحو   القیم
  وتنظیم أوقات الراحة االنضباطاآلخر،

  

 مركبة
  الكفاءة

 يقابل مابین ھو حق وما ھو واجب
يصنف الحقوق والواجبات على أساس و

  سند معطى
مؤشرات 

  الكفاءة
يربط بیت واجب و میز بین حقه وواجبه

  إتقان العمل والحق في الراحة
الكفاءة 

  الختامیة
يمیز بین الحق والواجب من خالل نظام 

    الحیاة في القسم
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يستمع /يالحظ 
ويجیب عن 

 .السؤال

وصلت سلمت  عدت في المساء إلى البیت وأنت تحمل محفظتك،لما:السیــــاق
  .على أمك ووضعت المحفظة في الخزانة

  ).علبة بسكويت،عصیر،قطعة خبز(يراه المعلم مناسبا ما:السنـــد
  ماذا تقدم لك أمك؟:التعلیمـــة

 ماذا تفعل؟.............بعد أن تتناول 

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى 
  .قراءة المعلم
يالحظ الصور 
ويجیب عن 

 .األسئلة

  .ین للصور الموجودة في الكتابمشاھدة المتعلم
  ماذا تشاھد في الصورة األولى؟الثانیة؟

  .يقرأ المعلم النص المصاحب للصورتین،ويطلب من بعض التالمیذ قراءته
بعد القیام بكل الواجبات،يحق لكل فرد أن ينال قسطا من الراحة ويرفه عن :النص

  .نفسه
باته،فالفالح يعمل في الحقل يقوم اإلنسان بواج:يقدم المعلم شرحا للنص إذ يقول

يغرس ويزرع  والتاجر في الدكان يبیع ويشترى والشرطي في الطريق ينظم حركة 
والمعلم في المدرسة ينظم التالمیذ ويحافظ علیھم في ....المرور ويساعد الكبار و

  .الساحة يقدم الدروس ويشرحھا في القسم وأنت تحفظ دروسك وتنجز واجباتك
  .اج الفرد إلى الراحة والترفیهوفي مقابل ھذا يحت
  :يطرح المعلم أسئلة

أين يدرس التلمیذ؟ متى يعود إلى المنزل؟أنجز التلمیذ واجباته،ھل يحق له أن 
  يلعب؟

  .أسئلة أخرى
  .يعود المعلم إلى الصور

  سم المكان الذي تراه في الصورة؟
  ماذا يفعل ھؤالء األطفال؟

  في أي وقت يذھبون إلى الحديقة؟
  ...............لھم الحق في الراحة واألطفال 

  

  ماذا ترى في الصورة؟
  إلى أي فريق ينتمي ھؤالء األطفال؟

  في أي يوم تلعب مع زمالئك كرة القدم؟
  ............فأنتم لكم الحق في 

  
  ماذا يفعل ھذان الطفالن؟

  سم ھواية البنت؟
  ھي ھواية الولد؟ وما

  ھي ھوايتك المفضلة؟ وأنت ما
    ...........األطفال لھم الحق في ممارسةإذن 

 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 .قراءة الملخص
 

 .تقويم اإلنجاز

  
  ھل أنتم كبار؟:يسأل المعلم

  إذن أنتم أطفال صغار،لكم الحق في ماذا؟
  بعد أداء ماذا؟

  نحن أطفال صغار لنا الحق في اللعب والترفیه .يكتب المعلم الملخص

  التدريب
  و

 االستثمار

    تخصص الحصة الثانیة للتطبیق على دفتر النشاطات 



  حملة التشجیر:التعلیميالمقطع 
  اإلنسان والمحیط  المیدان
  2التكاثر عند الحیوانات   الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يتفاعل و أخرىيكتشف ثقافات   القیم
يعتني وبشكل مسؤول مع المحیط 

    بالحیوانات

 مركبة
  الكفاءة

التعرف على الحاجة الغذائیة و التناسلیة عند 
  المعیشیة أوساطھامجمل الحیوانات و 

مؤشرات 
  الكفاءة

يتعرف المتعلم على مفھوم السلوكات  
فترة  أثناءالجنسیة التي تقوم بھا الحیوانات 

  التزاوج
الكفاءة 

  الختامیة
يحافظ على محیطه القريب بتجنید معارفه 

الكبرى للحیاة الحیوانیة المتعلقة بالمظاھر 
    والنباتیة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يشاھد و   
يجیب عن 

 .السؤال

نھضت صباحا على صوت مواء قطك المستمر و تتبعه : السیاق
  .لقطة  
  .مشھد قطیع قط و قطة : السند 

  ؟...التعلیمة على ما يدل مواء القط المستمر

 مرحلة
 االنطالق

يالحظ ويجیب 
  .عن السؤال

ينجز المطلوب 
باالعتماد على 

 ما درسه سابقا 

  االكتشاف
   67 ص  :من التالمیذ مالحظــــة الصورة األستاذ يطلب 

  .بعد قراءة الوضعیة يشرع المعلم في شرح حیثیات الدرس
   المتعلمین مالحظة ويوجه المرفقة السندات األستاذ يناقش

أين كان احمد يتجول ؟ و من اّلذي : يسأل المعلم المتعلمین
  صادفه ھناك؟

ھناك صوت شد مسامع احمد لمن الصوت ؟ ھل عرفت سبب 
  خوار الثور؟

  .يشرح المعلم السبب في حال عجز المتعلمین عن إدراك الجواب المطلوب 
ذكر لما يتباھى الطاووس ال: و يسأل  67من الصفحة  02يبرز المعلم المشھد 

  بريشه الجمیل على اإلناث ؟
ھات تصرفات لحیوانات أخرى تمارسھا أثناء فترة التزاوج  مثل 

  ......الحمام ، الدجاج 
يطرح المعلم ھذه المرحلة بغیة اكتشاف مدى : مرحلة االنجاز 

السلوكات : اكتساب المتعلم للمعلومة المستھدفة وھي 
  : فیسأل  67 المصاحبة لعملیة التزاوج عند الحیوانات ص
  سم كل الحیوانات الموجودة في التمرين ؟ 

  

  
  اربط كل حیوان من الحیوانات المذكورة في النشاط مع السلوك اّلذي 

 )الحل على االلواح مستحب ...( يمارسه أثناء فترة التزاوج 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يجیب عن 
ستنتج األسئلة و
 الملخص

يطرح المعلم أسئلة ھادفة للوصول إلى معرفة السلوكات التناسلیة لدى 
  .الحیوانات

  ماذا تفعل الحیوانات أثناء فترة التزاوج ؟
 67يطرح المعلم خالصة المعرفة المدروسة من كتاب المتعلم ص 

يقوم كل حیوان  بسلوك جنسي خاص أثناء فترة التزاوج  فیصدر البعض : مفادھا 
ذا الغرض البیولوجي  في حین تقوم حیوانات أخرى بالرقص أصوات خاصة لھ

 .كالحمام أو القیام بحركات غیر مألوفة كالطاووس 

  التدريب
  و

 االستثمار

  ھدا الدرس يفوق عمر التلمیذ لھذا على األستاذ قولبته بأسلوب سطحي بسیط: مالحظة



  
   



  حملة التشجیر:التعلیميالمقطع 
  و الحساب األعداد  المیدان
  )1( 999 إلى األعدادمتتالیة   الدرس

  د45  المدة
    1  الحصة

مؤشرات 
  الكفاءة

  1000يتعرف على األعداد األصغر من 

والتعرف  1000قراءة وكتابة األعداد األصغر من   القیم
    على التفكیك النموذجي لھا

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يجیب المتعلم 
 .اللوحةعلى 

  100يكتب االستاذ في بطاقات على السبورة مجموعة أعداد أكبر من 
  :مطالبة التالمیذ بكتابة كل عدد موالي لكل بطاقة

117    113    105    110  
 

مرحلة 
 االنطالق

يحوط القطع 
النقدية الالزمة 

والمناسب 
  للقیمة المقترحة

  عمل جماعي.واالكتشافمرحلة البحث  -
  أكتشف: ، ومالحظة الصور الموجودة في خانة 69كتاب صالمطالبة التالمیذ بفتح 

  ما ھي قیمة األوراق والقطع النقدية التي تراھا في كل تمرين؟
  )المائةمربع الوحدة، عمود العشرة، صفیحة (اربط ھذه القطع بأدوات األعداد 

  .مقترحةإعطاء فرصة العمل الفردي، مع تبربر اإلجراءات واألجوبة ال
  .التصحیح الجماعي

  
  ُيعرض العمل وينتبه التالمیذ إلى طريقة العمل:العرض والمناقشة-

  69أكتشف ص :يتم العمل الفردي على الكتب:العمل الفردي
  :مرحلة اإلنجاز

   .يتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد
والمئات في عند مالحظة المثال يطرح المعلم سؤاال حول عدد الوحدات والعشرات 

  158العدد 
قصد  يقوم المعلم بإجراء المناقشة 436بعد االنتھاء من االجابة المتعلقة بالعدد 

  .تعديل التصورات لدى التالمیذ، ثم مواصلة العمل على نفس النسق

 
 )الرصاصالتصحیح يكون بقلم (تتم مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يقرأ االستنتاج 
 ويعمل به

 

  التدريب
  و

 االستثمار
 .على دفتر األنشطة للتطبیق تخصص الحصة الثانیة

 



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
   فھم المنطوق والتعبیر الشفوي  المیدان
النص 

  المنطوق
  ةالتسلیفي حديقة 

  د90  المدة
  1  الحصة

يعتز بلغته العربیة،يستغل أوقات فراغه   القیم
في التسلیة،المحافظة على الممتلكات 

  العامة

  
 مركبة

  الكفاءة
يقیم مضمون و يرد استجابة لما يسمع

  النص المنطوق
مؤشرات 

  الكفاءة
يجیب عن أسئلة حول النص (الفھم

وردت في  المنطوق،ينفذ تعلیمات معھا
  )النص،يحدد المراحل األساسیة للنص

الكفاءة 
  الختامیة

يفھم خطابات منطوقة يغلب علیھا النمط 
يصدر أحكاما و التوجیھي ويتجاوب معھا

  ورد فیهما يثمن و على النص المنطوق
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

في الساحة تلعبون 
ألعابا 

 .خفیفة،اذكروھا

  )24(دلیل الكتاب ص.األم  االنطالقیة نص الوضعیة المشكلة:السیــــاق
  مشھد:السند

محاورة التالمیذ حول نص المشكلة األم الستخراج المھمات والتركیز :التعلیمة
  .على المھمة الثالثة

في سورة العصر يأمرنا اهللا باستغالل أوقات فراغنا في األعمال  :3المھمة
  الصالحة،قدم نصائح لزمالئك وذكرھم بواجباتھم

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى النص 
  ويبدي اھتماما

  
  

يجیب بجمل 
بسیطة تترجم 

 المعنى العام للنص

من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب ) في حديقة التسلیة(قراء النص المنطوق 
الحس حركي والقرائن  باألداء االستعانةالتواصل البصري بینه وبین متعلمیه مع 

  .اللغوية والغیر لغوية
  :فھم المنطوق

  ھو عنوانه؟ عم يتحدث النص؟ما
  تجزئة النص المنطوق قراءة واإلجابة عن األسئلة؟

 مرفقة بالنص المنطوق،يمكن للمعلم تعديلھااألسئلة 
  ....)حذف،إضافة،تغییر الصیغة(

  فیم استغلت ياسمین أوقات فراغھا؟:يسأل المعلم
  وأنت في ماذا تستغل أوقات فراغك؟

  في سورة العصر يحثنا اهللا عز وجل على استغالل 
  الوقت في األعمال الصالحة،اذكر مثاال عنھا؟

  .الصورة ومشاھدة 84مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص
  ماذا تشاھد في الصورة؟

  أين يوجد ھؤالء األشخاص؟
  الذي تراه في وسط الحديقة؟ ما

 ................شاھد سمیر من النافورة:أكمل بالعبارة الناقصة

مرحلة بناء 
 التعلمات

فھم 
 المنطوق

أفكار جديدة  بناء
في  ورد تدعم ما

 النص المنطوق

  )تعبیر حر(تفويج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة :تأمل وأتحدث
  ماذا ترى في الصورة؟

  متى تذھب إلى حديقة التسلیة؟ومع من تذھب؟
  سم اللعب الموجودة فیھا؟

  ھي اللعبة التي تعجبك أكثر؟ ما
  ھل تلعب بھا لوحدك أم تترك اآلخرين بلعبون بھا؟

تحافظ على اللعب الموجودة في حديقة ھل 
  التسلیة؟كیف؟

  

  ماذا ترى في الصورة؟
  عدت في المساء من المدرسة،ماذا تفعل؟

  التلفاز؟/ھل تقضي وقتا طويال أمام الشاشة
  إذن ماذا تفعل؟

    ھل تراجع دروس الیوم فقط؟
 ماذا ترى في الصورة؟

  أين اختار ھؤالء األطفال قضاء عطلتھم؟
  قضیت عطلتك األسبوعیة؟وأنت أين 

  
  

    

التدريب 
 واالستثمار

التعبیر 
 الشفوي

    



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
   2  الحصة

يبحث عن المعلومة ويوظفھا في التعبیر   القیم
الشفوي، يستغل أوقات فراغه في 
  الترفیه،التفتح على العالم الخارجي

  
 مركبة

  الكفاءة
  يتواصل مع الغیر،يفھم حديثه

مؤشرات 
  الكفاءة

  يوظف الروابط والصیغ المناسبة

الكفاءة 
  الختامیة

يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يتذكر مضمون 
  .النص المنطوق

يجیب عن 
  .األسئلة

  ؟)في حديقة التسلیة(العودة إلى النص المنطوق
  .يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق

سم الھواية التي تمارسھا ياسمین؟ متى كانت تمارسھا؟أمام ماذا توقفت 
  ياسمین؟

  ماالذي أعجبھا في البحیرة؟
 ماذا أرادت أن تمسك؟

مرحلة 
 االنطالق

يجیب عن 
األسئلة،يكتشف 

 .ويوظفھاالصیغ 

  .بنا ءالجمل المحتوية على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة 
  نھى حارس الحديقة ياسمین

  .تقتربي من البحیرةال  ماذا قال لھا؟
  .تدوين الجملة على السبورة وتلوين الصیغة المستھدفة

  .تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى
   .بنیتيا تمسكي السمكة يا ال لو نھاھا عن إمساك السمكة ماذا يقول؟

  . تقطف أزھار الحديقة ال :رأى حارس الحديقة عصاما يقطف أزھارھا ينھاه فیقول 
توسخ ال  ألبستك أمك مالبسك الجديدة ونھتك عن توسیخھا ماذا تقول؟

  .مالبسك
للنھي عن السلوك  الأستعمل :يقول المعلم)  ال(وضعیات أخرى لتثبیت الصیغة

  .السیئ
  .ھاھو مقام الشھید:صاح سمیر

   .تر ياسمین مقام الشھید لم ل رأت ياسمین مقام الشھید؟ھ
  .تدوين الجملة وتلوين الصیغة المستھدفة

  .تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى
  .وسخ مالبسه سمیر نظیف يحب النظافة،ما

  .يوسخ سمیر مالبسه......  أكمل الجملة
  .وياسمین بنت تحافظ على لعب الحديقة

  .تكسر ياسمین لعب الحديقة لم ھل كسرت ياسمین لعب الحديقة؟
 ) .لم(وضعیات أخرى لتثبیت الصیغة 

  .استطاعت حاولت ياسمین إمساك سمكة،ولكنھا ما
 .أمسكت ياسمین بالسمكة ما ھل أمسكت ياسمین بالسمكة؟

  .تدوين الجملة وتلوين الصیغة المستھدفة
  .تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى

 .عن الدروس..........تغیبما  عن الدروس؟.......ھل تغیب
 .ما تركت المصباح مشتعال ھل تركت المصباح مشتعال؟

 ) .ما(وضعیات أخرى لتثبیت الصیغة 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يتدرب على 
استعمال الصیغ 

في وضعیات 
مشابھة 

ويستثمرھا في 
  .وضعیات جديدة

 

  يطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفة
 من كتاب األنشطة47ص  1العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرين 

 

التدريب 
واالستثما

 ر

  



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  )إنتاج شفوي(تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

يعتز بلغته العربیة،يستغل أوقات   القیم
فراغه في األعمال المفیدة،يبتعد عن 

  الخشنةممارسة األلعاب 

  
  يفھم حديثهو يتواصل مع الغیر  الكفاءة مركبة

مؤشرات 
  الكفاءة

فھم تسلسل األحداث في النص 
ينظم أفكاره  ،المنطوق ويبني علیھا

  ويعبر عنھا تعبیرا سلیما
الكفاءة 

  الختامیة
يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
   متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

  
 المراحل التعلمیة والنشاط المقترحالوضعیات  التقويم 

يسمي بعض لعب 
  .حديقة التسلیة

 .يجیب عن األسئلة

 .ذھبت مع والديك إلى حديقة التسلیة فوجدت الكثیر من اللعب
 .سم بعض ھذه اللعب

 .اذكر اللعبة التي أعجبتك كثیرا

مرحلة 
 االنطالق

يعبر عن الصور معتمدا 
على األسئلة 

 .التوجیھیة

 

  .أراد سمیر أن يتسلى ،فطلب نقودا من أبیه
  

  إلى أين ذھب؟
  

  ماذا اشترى؟

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 

  في ماذا يركب سمیر؟
يلقن المعلم كلمة سیارة كھربائیة إذا عجز 

  .التالمیذ
  مع من يلعب؟

  )إدماج جزئي(التعبیر عن الصورتین

 

إلى أين توجه سمیر بعد ذلك؟اإلشارة إلى 
  السیرك

  .ماذا شاھد في السیرك
  

  )إدماج جزئي(التعبیر عن الصور الثالث

 

  ھاھو أبو سمیر،ماذا يحمل على كتفه؟
  وماذا اشترت األم البنتیھا؟

  فرحت األطفال كثیرا،متى عادوا إلى المنزل؟
  )إدماج كلي(التعبیر عن الصور األربع

تسجیل الملخص 
 .وقراءته

  .بعناصر وتسلسل أحداث القصة المصورةطرح أسئلة ھادفة قصد اإللمام 
  .أراد سمیر أن يتسلى قلیال

 .احك لنا عما فعله منذ البداية الى أن عادت العائلة مساء إلى المنزل

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
   )أصدقاء الكتاب(قراءة   النشاط

  د45  المدة
  4  الحصة

 يتحكم في اآللیات األولیة للقراءة  القیم
وينضبط مع الزمن المخصص 

  حب المطالعة. للنشاط

  
  مركبة

  الكفاءة
يقرأ ويعید بناء المعلومات الواردة  يفھم ما

القراءة  إستراتیجیةيستعمل و في النص
  ويقیم مضمون النص المكتوب

  مؤشرات
  الكفاءة

منغما مناسبا للمقام،ويحترم  أداءيؤدي 
يجیب عن األسئلة ويحدد . عالمات الوقف

  فكرة النص
  الكفاءة

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

  يغلب علیھا النمط التوجیھي
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
ھل لديك قصة في 

  المنزل؟
  ماھو عنوانھا؟

 تقرؤھا؟متى 

  .مدرستي حديقتي:قرأتم في السابق محفوظة :السیاق
  .نص المحفوظة، استظھار التالمیذ :السند

 بماذا سمینا باب المدرسة ؟ ماذا نقرأ فیه؟ :التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 
الشخصیات ويعبر 

  عنھا
  يعبر عن الصور

يقرأ فقرة من النص 
  قراءة صحیحة

  يجیب عن األسئلة
الكلمات يوظف 

  الجديدة في جمل
يستخرج القیم 

 ويتحلى بھا

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 86فتح الكتاب ص 
  اسم ھذه البنت؟ ما

  أين يوجد ھؤالء الناس؟
  يريدون شراء ماذا؟

  لماذا يشترون الكتب؟
  تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص

قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم 
  مستعمال

  يحاء لتقريب المعنىاإل
  .ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة

  .ھو عنوان النص؟اذكر شخصیات النص ما
  يبدأ بالمتمكنین حتى(فقرة/مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة،فقرة

  )يدفع المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء ال
  تذلیل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجديدة 

  في جمل حسب الجدولوتوظیفھا 
 الكلمة معناھا توظیفھا في جملة

اشترى المدير قوامیس 
 قوامیس كتب لشرح الكلمات للفائزين

  .مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري له باألسئلة المناسبة
  األسئلة مرافقة للنص

  طرح أسئلة أخرى
  من أين جاء أصدقاء الكتاب؟ ولماذا؟

  :.......................نھى األب ابنیه عن األبتعاد فقال لھما
  ماذا قالت ياسمین؟ ماھو الكتاب الذي اشترته؟

  ھل تقرأ في كتب أخرى وقت فراغك؟ إذن ھل تحب مطالعة الكتب؟
  .مطالعة الكتب والقصص مفیدة

مرحلة بناء 
 التعلمات

  يجیب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

استنادا إلى 
 تصوراته

 .ينجز النشاط

  طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 .47ص 2إنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين رقم 

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )أصدقاء الكتاب( قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  6  الحصة

بلغته ، يتحلى بروح التعاون يعتز   القیم
  والتضامن،حب المطالعة

  
 مركبة

  الكفاءة
 يستعمل المعلومات الواردة في النص

  المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
يمیز و يحدد القرائن اللغوية الممیزة للنص

  )كتابة ونطقا(بین الحروف المتشابھة 
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

  علیھا النمط التوجیھي يغلب
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يتذكر أھم أحداث 
النص،والمعنى 

 العام له

  .تلخیص النص المكتوب بأسئلة موجھة لتحديد األفكار األساسیة
  بماذا غصت أروقة المعرض؟
  أين دخل سمیر وياسمین؟

 ياسمین؟ماذا اشترى سمیر؟وماذا اشترت أخته 

مرحلة 
 االنطالق

  يقرأ النص
ينطق بالحرفین 

نطقا سلیما ممیزا 
بینھما نطقا 

 .وسماعا ورسما

  )ق،ك(يعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغوية وھي الحروف المتقاربة في المخرج
  اإلدراك وعرض النموذج

  .على الحرفین المستھدفین بمحاورة التالمیذ بناء الفقرة المحتوية
  .86النص المكتوب ص العودة إلى 

  بماذا غصت أروقة المعرض؟ومن أين جاء أصدقاء الكتاب؟
  .غّصت أروقة المعرض بالزوار،فقد جاء أصدقاء الكتاب من كل مكان

  .كتابة الفقرة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھما
 َغصَّْت ـُةَقَأْرِو اْلَمْعِرِض ِبالزَُّواِر ، ــْدـَقـَف
 َجـاَء ُءَقـاَأْصِد ـَتاِبِكاْل ِمْن ـلُِّك ٍنَكـاَم

استخراج الكلمتین المشتملتین على الحرفین المقصودين وتحلیلھما إلى مقاطع 
  صوتیة

 َأْصـ ـِد َقا ُء
 َمـ ـَكا ٍن

 .تحديد الحرفین وقراءتھما 
  األستجابة الموجھة

  .َقلََّم.....مع تكرار الصوت َق،َق)َقلََّم(قراءة كلمة
  )قطار،مقص،فريق،عرق(أخرىعرض كلمات 

عرض كلمات  .َكلََّم......َكـ،َكـ:مع تكرار الصوت)َكلََّم(ة كلمةءقرا
  )كتاب،مكتبة،ضحك،شباك(أخرى

يكتب المعلم الحرفین على جدول الحروف مطالبا التالمیذ بنطق الحرف بحركته 
  .كلما كتبه

  .معاومطالبة التالمیذ بقراءتھما )َكْلٌبَ،َقْلٌب(كتابة الكلمتین
  .اإلتیان بكلمات جديدة تحوي الحرفین

  المستقلة االستجابة
  العودة إلى الفقرة وتمییز الحرفین

  التطبیق
ومطالبة التالمیذ باستخراج كلمة تحوي ) الفقرة الثانیة(العودة إلى النص المكتوب

  وكتابتھا على األلواح)ك،ق(الحرف
ناقشة يستخرج الحرفین يكتب المعلم كلمات تتضمن الحرفین وباتباع طريقة الم

  )أول،وسط،آخر الكلمة متصال أو منفردا(مع مالحظة موقعه في الكلمة
  .قراءة الحرفین وتلوينھما

  كتابة الحرفین على األلواح بمحاكات آداء المعلم وتشكیلھما بالعجینة إن أمكن

مرحلة بناء 
 التعلمات

 يقرأ وينسخ

  .48ص 5تمرين  الحروف والكلمات وكتابتھا في دفتر األنشطة قراءة
الخطوات  بإتباعكتابة الحروف والكلمات التي تحويھا على كراس القسم 

  .المألوفة
  .نموذج لكراس القسم أو مايراه المعلم مناسبا

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )أصدقاء الكتاب(قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  8  الحصة

يعتز بلغته ،يتحلى بروح التعاون   القیم
والتضامن ويساھم في العمل 

  الجماعي

  
 مركبة

  الكفاءة
يستعمل المعلومات الواردة في النص 

  المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
الغائب  يقرأ النص ويحترم المدود،يوظف ضمائر

  مع الماضي
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

  يغلب علیھا النمط التوجیھي

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

ھل سمعت 
سندس ياسمین 

عندما قالت 
 .السالم علیكم:لھا

  ماذا تھوى ياسمین؟
  .السالم علیكم:قالت ياسمین لسندس

 بماذا ردت علیھا سندس؟

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الفقرة محترما 
  .الفواصل والمدود

  
وكذا فقرة أحسن 

  .قراءتي
  

  .يجیب عن األسئلة
  

ينتج جمال اسمیة 
  .تبدأ بضمیر الغائب

 

  المرحلة األولى
  .يعودالمعلم إلى النص المكتوب ويقرأه قراءة مسترسلة

اإلشارة إلى الفواصل الواردة في (يعید قراءة الفقرة الثانیة قراءة جوھرية 
ويطلب من التالمیذ قراءتھا قراءة سلیمة مع احترام )الفقرة،ويركز على المدود

  .الفواصل والمدود والزمن المخصص لھا مع اإلشارة إلى ال الناھیة
  يثمن قراءة المتفوقین ويصحح أخطاء المتعثرين

  )أحسن قراءتي. (87مل الموجودة في كتاب التلمیذ صقراءة الج
يتداول بقیة التالمیذ على قراءتھا محترمین الفواصل والمدود،ومسترسلین في 

  ).التركیز على أسلوب النھي والنفي(قراءتھم 
  85ص)أركب(استعمال الظواھر النحوية والصرفیة:المرحلة الثانیة

  .العودة إلى النص المكتوب
  زار معرض الكتاب سمیر من زار معرض الكتاب؟:يسأل المعلم -1

نمسح كلمة سمیر ونستبدلھا :يكتب المعلم الجملة على السبورة ويقول
  بالضمیر المناسب

  .زار معرض الكتاب ھو .أكملوا الجملة
  .اشترت كتاب القرآن ياسمین من اشترت كتاب القرآن؟

  .لكتابة الجملة واتباع نفس المراح ھي اشترت كتاب القرآن 
   زارا صحراء الجزائرھما  .أحمد وعثمان زارا صحراء الجزائر

   :التالمیذ زاروا مدينة تیمقاد
   زاروا مدينة تیمقاد ھم :نمسح كلمة التالمیذ ونستبدلھا فأقول

  زرن مدينة تیمقاد ھن :لو كانت مجموعة من البنات ھي التي زارت المدينة
  .ثم اكمل) ھي كتبت الدرس(اقرإ الجملة 

  ..............................ھم .......................ھو
  ..............................ھن ......................ھما

  .وضعیات أخرى يراھا المعلم مناسبة

مرحلة بناء 
 التعلمات

يوظف التراكیب 
والظواھر 

 المستھدفة

  .47ص  3التمارين في دفتر األنشطة تمرين  إنجاز

 
 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  إمالء  النشاط

  د45+د45  المدة
  7/9  الحصة

  يوظف قدراته الكتابیة ويتحكم فیھا  القیم
الكفاءة 

  الختامیة
   ينتج كتابة كلمات وجمل

  
 مركبة

  الكفاءة
يتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط 

مستويات اللغة  بالعربیة ويتحكم في للكتابة
  الكتابیة

مؤشرات 
  الكفاءة

 يحترم قواعد رسم الحروف والكلمات وتناسقھا
 )المطة والنقطة( يستعمل عالمات الوقف

في )ق،ك(يكتب كلمات تشمل الحرفینو
  مختلفة وضعیات

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

تمییز الحرفین عن 
غیرھما سماعا 

 وكتابة

  يكتب المعلم كلمات تحوي الحرفین المكتشفین على السبورة
  قراءة الكلمات ثم مطالبة التالمیذ بقراءتھا

ـــ لون حرف العین في الكلمات التي تشمله،نفس العمل مع 
 .حرف الحاء

مرحلة 
 االنطالق

يجد حال للغز ويثبت 
الحرف عن طريق 

الذاكرة البصرية 
برؤيته والذاكرة 
  .العضلیة بكتابته

يكتب الصوت 
 .الناقص

  .تثبیت الحرفین
كل ) كرة،أْمسَك(،)قطة،سباٌق(يكتب المعلم الكلمات -01

ھناك حرف تكرر في الكلمتین :كلمتین على حدة ويقول
  .اكتبه على لوحتك).قطة،سباٌق(

  ).كرة،أْمسَك(نفس العمل مع الكلمتین 
  .وضعیات أخرى مشابھة

) ناقص بصوت(يعرض المعلم كلمات على السبورة -02
 أو)االستعانة بصور(

  ).ألغاز مثال(مايراه المعلم مناسبا
يكتب المعلم الكلمة بحرف ناقص ُيسمع متعلمیه اللغز **

  **ويطلب منھم كتابة الكلمة كاملة
  ـلم.
  ـتاب.

 .أكتب به على الكراسة
  .أقرأ فیه قصصا

 ـٌة.نا
  .ديـ

 .أنثي الجمل
  ذكر الدجاجة

  لة..برتـ
 ـْبٌش.

فاكھة تنضج في الشتاء لونھا أصفر 
 .يمیل إلى األحمر

 .نذبحه في عید األضحى
  ـمٌر.
  ٌن..د

  .يظھر لیال لونه أبیض
  تشتري منه المواد الغذائیة

  .أنا حیوان أشبه النمر والكنني أصغر منه ،اسمي يبدأ بحرف القاف من أنا؟
 أنا بیت اهللا،مكاني في مكة،يطوف الحجاج حولي،من أنا؟

بناء  مرحلة
 التعلمات

يثبت الحرفین 
ويتعرف على بداية 
ونھاية كتابة الحرف 

  .داخل الكلمة
يحرص على األبعاد 
 والمسافة لكل حرف

  )12ح(يملي المعلم كلمات تشمل الحرفین وكتابتھا على كراسات القسم
  

  .48ص 6إنجاز تمرين اإلمالء في دفتر األنشطة تمرين 
 .في الحصة التاسعة يمكن للمعلم استغالل دفتر األنشطة

 

  التدريب
  و

 االستثمار

  .بالنسبة لأللغاز للمعلم الحرية في االختیار
    



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  التعبیر الكتابي  میدان

  كتابي إنتاج  النشاط
  د45  المدة

  11  الحصة
يوظف قدراته التعبیرية الشفھیة   القیم

بالروح الرياضیة وينبذ  والكتابیة،يتحلى
  العنف

    

  
 مركبة

  الكفاءة
يتعرف على مختلف أشكال الحروف 

ويتحكم في  بالعربیة ، والضوابط للكتابة
  مستويات اللغة الكتابیة

مؤشرات 
  الكفاءة

يحترم و ،1/4يرتب الجمل بترقیمھا من 
يحترم و والكلمات قواعد رسم الحروف

  استقامة الخط على السطر
 الكفاءة

  الختامیة
جمل يغلب علیھا  6/8ينتج كتابات من 

  النمط التوجیھي في وضعیات تواصلیة
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يسترجع معلومات 

قرأھا ويوظفھا في 

 .تعبیره

 تعرفت ياسمین على بنت اسمھا سندس فكتبت لھا رسالة الكترونیة،ماذا

 قالت لسندس في ھذه الرسالة؟
مرحلة 

 االنطالق

  .يجیب عن األسئلة

يالحظ الجمل ،يقرأھا 

 .ويرتبھا

  .أتدرب على اإلنتاج الكتابي
  .87يعرض المعلم الوضعیة الموجودة في كتاب التلمیذ على السبورة ص 

ُزرَت حديقة التسلیة وعند بابھا أعطاك الحارس ورقة مكتوب علیھا 
  وقالالبرنامج مشوشا 

  .إذا رتبت البرنامج ال أبیع لك التذكرة:لك 
  .يكتب المعلم برنامج الحديقة مشوشا

 تتناول وجبة الغداء.  

 تفتح الحديقة أبوابھا على الساعة التاسعة صباحا.  

 تزور الحیوانات بعد الغداء.  

 تنتھي الزيارة في تمام السادسة مساء  

  .يقرأ المعلم البرنامج قراءة نموذجیة

  .بعض التالمیذ التداول على قراءتهيطلب من 

  ماذا قال لك الحارس ؟:يسأل المعلم

 .لتتحصل على تذكرة 1/5إذن رتب الجمل بوضع األرقام من 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 .تقويم اإلنجاز
توصلوا إلیه على كراسات المسودة استعدادا  يتدرب التالمیذ على كتابة ما

 لكتابته على دفاتر التعبیر

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  محفوظات  النشاط

  د45+د45  المدة
  5/12  الحصة

يوظف قدراته الشفوية ويتحكم   القیم
  فیھا،يحترم والديه ويطیعھما

  
 مركبة

  الكفاءة
  يقرأ يفھم ما

مؤشرات 
  الكفاءة

 يفھم معناھاو ويحفظھا يقرأ المحفوظة
  اإلجمالي ويدرك القیم التي تتضمنھا

الكفاءة 
  الختامیة

  نصوصا بسیطة ويفھمھا يقرأ

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

بأنشودة .......ذكرني يا
 .أبي وأمي

  متى تخرج من المدرسة؟
  إلى أين تذھب؟

  .ھا/لتأكله......تصل إلى البیت،تعطیك أمك 
 .ذلك ماذا تفعل بعد

مرحلة 
 االنطالق

  يكتشف المحفوظة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ينصت إلى قراءة 
األستاذ ،يدرك المعنى 
اإلجمالي ويجیب عن 

 األسئلة
 
 
 

يحفظ المقطع األول من 
 المحفوظة

  مرحلة التقديم وشرح المعنى األجمالي
يكشف األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمیل وواضح إلضفاء 

  .علیھا الجانب الجمالي

 
قراءة المحفوظة من طرف األستاذ قراءة واضحة تتخللھا اإليماءات لتقريب 

  المعنى
  .مراجعة المعنى اإلجمالي للقطعة بأسئلة لقیاس الفھم

  ؟...................الولد ينادي فیقول
  طلب من أصحابه التعرف على ماذا؟

  ......................قسم األوالد أوقات راحتھم بین
  ماذا أبحر األوالد؟فی

  .مرحلة التجزئة والتحفیظ
  .يجزئ األستاذ القطعة إلى ثالثة أجزاء

 يكتب الجزء الثاني على جانب آخر من السبورة ويتم تحفیظه

مرحلة بناء 
 التعلمات

يؤدي المقطع األول آداء 
 المقطع الثالث من المحفوظة أداء سلیما

  التدريب
  و

 االستثمار
    المقطع بنفس الطريقة  أسابیعُتقدم باقي األجزاء على مدار  :مالحظة



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  )10ح( إدماج  النشاط

  د45  المدة
  10  الحصة

يوظف قدراته ويتحكم فیھا ،يتحلى بروح   القیم
المسؤولیة ويتقن عمله،يساھم في 

  العمل الجماعي

 مركبة
  ينمي قدراته ويستثمرھا  الكفاءة

 مؤشرات
  الكفاءة

ينجز ويسترجع معلومات سابقة ويوظفھا 
  األنشطة فرديا على أوراق

الكفاءة 
  الختامیة

يدمج مكتسباته في حل وضعیات متعلقة 
  )التربیة المدنیة ،اإلسالمیةاللغة،التربیة (بـ

  
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 يسترجع المعلومات

يحاور األستاذ التالمیذ حول مضامین الدروس السابقة لقیاس مدى التذكر 
  لديھم

  .استعمال الرصید اللغوي
 ......النحوية والصرفیة الظواھر

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف األنشطة 
وينصت إلى شرح 

  .المعلم
  

  .ينجز النشاط األول
يراقب عمله ويصحح 

  إن أخطأ
  النشاط الثاني
  النشاط الثالث

 

األستاذ أوراق الوضعیة اإلدماجیة على التالمیذ ويشرح لھم األنشطة  يوزع
  .مرحلیا 

يطلب منھم إنجاز النشاط األول تلیه المراقبة والتصحیح الجماعي على 
  .السبورة فالفردي ،نفس العمل مع بقیة األنشطة

  :األنشطة

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 المتعلم، أداءمراقبة 
ي على المجتھدين نيث

 لخلق جو من التنافس

  :الحديث الشريف المدروس في السنة األولى أكمل
 .......................................من كان يؤمن باهللا 

  التدريب
  و

 االستثمار
  ورقة اإلدماج في األسفل

    



 إدماج
  اللغة العربیة

  :ِاستْخرْج ِمن النِص بعض الكِلماٍت الممدودة ودونھا
  ـي    ـو    ـا

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

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

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

  :ِفي الفراِغ الُمناِسِب) ال ( ، ) لْم ( ضْع 
  

  .............تتفتُح األزھاُر ِفي الحِديقِة 

  يُد أْن أْذھب إلى الطِبیِبُأِر............. أنا 

 يِصْل أِبي.............  وصلْت ُأِمي و 

  ............. ُيِحُب الُمعِلُم الِتْلِمیذ الفْوضِوي  
  

  التربیة اإلسالمیة
 بمعانیھاأربط أسماء اهللا الحسنى 

  

  َيْقِدُر على كِل َشْيء َوَلْو كاَن َصْعًبا  ◊    ◊  اُهللا َواِحٌد
          

  َيْرُزُق َجِمیع َمْخُلوقاِتِه  ◊    ◊  اُهللا َراِزٌق
          

  َيِلْد َوَلْم ُيوَلْدَلْم   ◊    ◊  اُهللا َقاِدٌر
  
  

  التربیة المدنیة
  صنف الحق والواجب في الجدول

    الُجالِع     الطاعُة

  ُمالنْو      الصالُة

  راسُةالِد       ُلاألْك

  واِجِبي    حِقي

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

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

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

    



    الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  من أسس العقیدة اإلسالمیة  المیدان
  تربیة إسالمیة  النشاط
  اهللا الواحد القادر  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

باإلسالم واالنتماء الحضاري  االعتزاز  القیم
الوطني،نبذ العنف والتعامل بوعي 

  ومسؤولیة

 مركبة
  الكفاءة

يذكر أركان اإليمان وبعض أسماء اهللا 
ستعمال المحفوظ في وا الحسنى

  مواقف سلوكیة
مؤشرات 

  الكفاءة
 يذكر بشكل سلیم أركان اإليمان

يستظھر بشكل سلیم لبعض أسماء اهللا و
  الحسنى

الكفاءة 
  الختامیة

يذكر المتعلم أركان اإليمان وبعض أسماء 
ويدرك حقیقة اإليمان باهللا  اهللا الحسنى

    ومالئكته
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

بتالوة .......متعنا يا
 .سورة المسد

  .صلیت صالة الصبح فقرأت سورة الصمد بعد سورة الفاتحة:السیاق
  

  .سورة الصمد:السند
  

  ...في سورة اإلخالص أسماء هللا عزوجل ،ذكرني بھا يا: التعلیمة
 .ھل تعرف أسماء أخرى هللا عزوجل؟اذكرھا

 

مرحلة 
 االنطالق

  .يتأمل الصور
  .يقرأ سورة اإلخالص
  .يجیب عن األسئلة

 

 
 

  .إعادة قراءة سورة اإلخالص من الكتاب

  
واإلجابة عن مطالبة التالمیذ بمالحظة الصورة األولى 

 .األسئلة
  ماذا ترى في الصورة؟

  متى يظھر القمر؟
  ھل اإلنسان قادر على أن يأتي بالظالم؟

  من القادر على ذلك؟
  .على أن يأتي بالظالمالقادر  إذن فاهللا ھو

 
  .مطالبة التالمیذ بمالحظة الصورة الثانیة واإلجابة عن األسئلة

 ماذا ترى في الصورة؟ 
 من خلق الشمس؟ 

  اإلنسان قادر على أن ُيذھب اللیل ويأتي بالنھار؟ ھل
  من القادر على ذلك؟

  على كل شیئ.........  اهللا ھو:أكمل
  

  أتعلم
  .اقرأ اآلية األولى من سورة اإلخالص

  الواحد:إذن من أسماء اهللا الحسنى ھل يوجد إله آخر؟
  .اقرأ اآلية الثالثة

  .شريك له ھل يوجد هللا أب؟أم؟أوالد؟ فھو الواحد ال
 يقرأ المعلم نص فقرة تعلمت 

مرحلة بناء 
 التعلمات

بتالوة .... متعنا يا
 .سورة اإلخالص

  :أحفظ
 .من سورة الرعد 16تستغل ھذه الفترة من الحصة في تحفیظ اآلية 

  التدريب
  و

 االستثمار
  .تخصص الحصة الثانیة للتحفیظ وإنجاز التمارين

    



  حملة التشجیر:التعلیميالمقطع 
  الحیاة المدنیة  المیدان
 أنظم أوقات راحتي  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يؤدي واجباته نحو نفسه ونحو   القیم
  وتنظیم أوقات الراحة االنضباطاآلخر،

  

 مركبة
  الكفاءة

 يقابل مابین ھو حق وما ھو واجب
يصنف الحقوق والواجبات على أساس و

  سند معطى
مؤشرات 

  الكفاءة
يستغل أوقات و وواجبهمیز بین حقه 

  .راحته فیما ھو مفید
الكفاءة 

  الختامیة
يمیز بین الحق والواجب من خالل نظام 

    الحیاة في القسم
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يستمع /يالحظ 
ويجیب عن 

 .السؤال

وصلت  عدت في المساء إلى البیت وأنت تحمل محفظتك،لما:السیــــاق
  .سلمت على أمك ووضعت المحفظة في الخزانة

  ).قصص،كرة،كتاب القرآن(مايراه المعلم مناسبا:السنـــد
  ماذا تقدم لك أمك؟:التعلیمـــة

 ماذا تفعل؟.............بعد أن تتناول 

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى قراءة 
  .المعلم

يالحظ الصور 
ويجیب عن 

 .األسئلة

  .أقرأ وأالحظ
  .المتعلمین للصور الموجودة في الكتابمشاھدة 

  بعد مشاھدة الصور يقرأ المعلم النص المرافق للصور
ھذه صور لرشید،ھو في عطلة،الحظ كل صورة واكتشف كیف :النص

  .يقضي عطلته؟
رشید تلمیذ مواظب ونجیب تابع جمیع دروسه :يقدم المعلم شرحا للنص إذ يقول

تحصل على جائزة قدمھا له المدير،أخذ في الفصل األول ولم يتغیب أبدا عنھا،ف
  .العطلة مثل جمیع أصدقائه

  .لنعرف ما فعله رشید أثناء العطلة
  :يطرح المعلم أسئلة

  من أعطاھا له؟ على ماذا تحصل؟ ھل كان يتغیب عن دروسه؟ كیف ھو رشید؟
  .أسئلة أخرى

  .يعود المعلم إلى الصور

  .الصورة األولى
  شاھدوا رشیدا،ماذا يلبس؟

  يلعب؟مع من؟ بماذا
  ھل يلعب في الشارع؟

    وھل يلعب الكرة بمالبسه؟

  .الصورة الثانیة
  ماذا ترى في الصورة؟

  ماذا يفعل رشید؟
  ھل خصص أيام عطلته كلھا في اللعب؟

    وأنت،ماذا تفعل في عطلتك؟
  شاھدوا رشیدا في ھذه الصورة

  على ماذا يتفرج؟
خالل الصور عرفنا بأن رشیدا نظم أيام عطلته  من
  .اكملوا........بین

أمرنا اهللا في سورة العصر باستغالل أوقات راحتنا في 
    .ذكروني بھا، األعمال المفیدة

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 .قراءة الملخص
 
 

 .تقويم اإلنجاز

  
  ھل رشید تلمیذ نجیب؟:يسأل المعلم

  ھل نظم أوقات راحته؟
  تم ذلك؟كیف 

التلمیذ النجیب ينظم أوقات .يكتب المعلم الملخص
  ........................................راحته

  التدريب
  و

 االستثمار

  تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة
   



  حملة التشجیر:التعلیميالمقطع 
  القیاسو المقادير  المیدان

  الجزائريالعملة الدينار   الدرس

  د45  المدة

  1  الحصة

  القیم
يتحقق من صحة النتائج ويصادق 

 يستعمل الترمیز العالمي، علیھا،
    يتعاون مع أقرانه

 مركبة
  الكفاءة

األوراق النقدية ـ يعبر عن مبلغ و يمیز قیم القطع
  يستعملھا في التبادلو األوراقو بالقطع

مؤشرات 
  الكفاءة

النقدية ويستعملھا في األوراق و أن يمیز قیم القطع
  التبادلو الحساب

الكفاءة 
  الختامیة

و  طرحیة قريبة من واقعه، /يحل مشكالت جمعیة أو
مشكالت ھندسیة  تتعلق و بإجراءات شخصیة

استغالل جداول و بمقارنة أطوالو مألوفةبمضلعات 
األعداد األصغر و وذلك بتجنید معارفه حول األشیاء

    500من 
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يعد التلمیذ 
األعداد أصغر من 

 على لوحته 199

 :الحساب الذھني
 137العد إلى الخلف انطالقا من عدد ذي ثالثة أرقام مثال يعطي األستاذ العدد 

  136التلمیذ يكتب و
 .مراقبة فتصحیح

مرحلة 
 االنطالق

 يشاھد الوضعیة
يجیب شفويا ثم 

عن  كتابیا
 .األسئلة 

يجیب عن و إيمانو يالحظ التالمیذ وضعیة أمین 71يعرض المعلم الوضعیة ص
  األسئلة 

 
 يجب عن السؤال   

مرحلة بناء 
 التعلمات

 يتأمل الوضعیة
 يجیب كتابیاو
فرديا عن و

 األسئلة 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 .مرحلة االكتشاف والمالحظة -
  يعین قیم القطع النقدية  و المقارنةو يشرح األستاذ طريقة الحساب

  تنويع األمثلة 
  مرحلة االنجاز

 
يقرأ االستنتاج 

 ويعمل به
 :يحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى

 71نص تعلمت ص 
  التدريب

  و
 االستثمار

  تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة
 

  



  حملة التشجیر:التعلیميالمقطع 
  تنظیم معطیات  المیدان
  )2(استخراج معطیات   الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يتحقق من صحة النتائج ويصادق   القیم
يستعمل الترمیز  علیھا،

  يتعاون مع أقرانه العالمي،
  

 مركبة
  الكفاءة

يستخرج منھا المعطیات المناسبة لحل و يقرأ جداول
  وضعیة

مؤشرات 
  الكفاءة

من الحیاة أن يقرا جدول في وضعیات بسیطة 
  الیومیة

الكفاءة 
  الختامیة

طرحیة، بإجراءات شخصیة و يحل مشكالت جمعیة
ومشكالت ھندسیة  تتعلق بمضلعات مالوفة 

ذلك بتجنید و وبمقارنة أطوال واستغالل جداول
    500األعداد األصغر من و معارفه حول األشیاء

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

األعداد يكتب 
على  المناسبة 

 لوحته

 :الحساب الذھني
مثال  200يملي األستاذ على التالمیذ عشرتین كل منھما أصغر من 

  140التلمیذ يقول و 110+30يملي
 .مراقبة فتصحیح

مرحلة 
 االنطالق

 يالحظ  الوضعیة
يجیب شفويا ثم 

كتابیا عن 
 .األسئلة 

 يستخرجون المعطیاتو التالمیذ الجدول يالحظ 72يعرض المعلم الوضعیة ص
  يجیبون عن األسئلة و

 
 يكتب التالمیذ األعداد المناسبة في الفراغ  

مرحلة بناء 
 يتأمل الوضعیة  التعلمات

 يجیب كتابیاو
فرديا عن و

 األسئلة 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 .مرحلة االكتشاف والمالحظة -
  يشرح األستاذ طريقة استخراج المعطیات من الجداول   

  تنويع األمثلة 
  مرحلة االنجاز

تحلیل يكتبون العدد المناسب أمام كل و بعد مناقشةو يالحظ التالمیذ الجدول
 صورة 

يقرأ االستنتاج 
 ويعمل به

 :يحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى
 72نص تعلمت ص 

  التدريب
  و

 االستثمار
  دفتر األنشطةتخصص الحصة الثانیة للتمرن على : مالحظة

 
  



  حملة التشجیر:التعلیميالمقطع 
  حیاة الحیوان  المیدان
  عائلة الحیوانات  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يالحظ ويكتشف،يتحقق من صحة   القیم
النتائج ويصادق علیھا،يستعمل 
    الترمیز العالمي،يتعاون مع أقرانه

 مركبة
  الكفاءة

تصرفھا و يتعرف على طريقة حیاة الحیوانات
  مع عائلتھا

مؤشرات 
  الكفاءة

  يتعرف على تصرف الحیوان مع صغارهأن 

الكفاءة 
  الختامیة

يحافظ على محیطه القريب بتجنید موارده 
 المتعلقة بالمظاھر الكبرى للحیاة الحیوانیة

    النباتیةو
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
يذكر التلمیذ 

عائلة الحیوانات 
 المطلوبة 

 من يذكر لنا عائلة الكبش ، عائلة الحصان ، عائلة الديك ؟: تمھید
مرحلة  

 االنطالق

 يالحظ  الوضعیة
يجیب شفويا ثم 

كتابیا عن 
 .األسئلة 

  يستنتجون سلوك الحیوانو يالحظ التالمیذ الصور 70يعرض المعلم الوضعیة ص

 
 يذكر التالمیذ سلوك كل حیوان مع صغاره 

مرحلة بناء 
 يتأمل الوضعیة التعلمات

 يجیب كتابیاو
فرديا عن و

 األسئلة 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 .مرحلة االكتشاف والمالحظة -
  اجراء مناقشة لتعمیم الفكرة على باقي الحیوانات 

  مرحلة االنجاز

 
 الرابع  و الثالث :التصرف السلیم 

يقرأ االستنتاج 
 ويعمل به

 :يحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى
 70نص تعلمت ص 

  التدريب
  و

 االستثمار
 ھدا الدرس يفوق عمر التلمیذ لھذا على األستاذ قولبته بأسلوب سطحي بسیط: مالحظة



 الریاضة والتسلیة: المقطع التعلمي الرابع
  أسبوع االدماج

  "االم"الوضعیة المشكلة االنطالقیة 

  أنت تحب الرياضة وتستغل أوقات الراحة في ممارسة ھواياتك المفضلة، وزيارة أماكن التسلیة

 تحدث عن الرياضة والھواية التي تحبھا.  
 كیف تنظم وقتك؟  

  المھمات

 شفويا وكتابیا عن كیفیة برمجة أوقات ر احتك حدث زمالئك  
 الرحالت والمطالعة من األعمال التي تجدد النشاط الفركي والبدني، فماذا تستفید منھا أنت؟  
 يحثنا اهللا تعالى على استغالل الوقت في األعمال الصالحة وعدم تضییعه، فماذا قال؟ سورة العصر  
 فاقك بممارسة رياضة مفیدة أو ھواية جمیلةبعد أن عرفت قیمة الوقت ، حاول أن تقنع ر.  

 "القطار المتحرك"النص المنطوق المقترح 

 

 
  

  

 

 


 

 

 



    )أسبوع اإلدماج( الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  فھم المنطوق  المیدان
النص 

  المنطوق
  "مقترح"القطار المتحرك 

  45  المدة
  01  الحصة

  
الكفاءة 

  الختامیة
يفھم خطابات منطوقة يغلب علیھا النمط 

  التوجیھي ويتجاوب معھا
يجدد النشاط البدني والفكري، ويثمن الوقت   القیم

  استغاللهويحسن 

 
سیرورة 

 الحصة
مؤشرات 

 اإلدماج
  الوضعیات اإلدماجیة

مرحلة 
  يقرأ النص االنطالق

يعرض المعلم الوضعیة المشكلة االنطالقیة، ويقرأھا ثم يكلف مجموعة 
  من المتعلمین بقراءتھا

تذلیل الصعوبات وشرح الكلمات دون حل الوضعیة أو اإلجابة  -
  على المھام

حول األلعاب الجماعیة والفردية التي يمارسھا الطفل  طرح األسئلة
  في حیاته الیومیة

 ما ھي األلعاب التي تلعبھا وحدك؟ -
  ما ھي األلعاب التي تلعبھا مع رفاقك في الشارع؟ -

التدريب 
 واالستثمار

 

  أن يجیب
  

  أن يشرح
  

  أن يسرد
  

أن 
  يستخرج

  
 أن يمثل

 السبورةعرض الصورة الخاصة بحصة فھم المنطوق على  -
 ماذا تالحظ؟: طرح بعض األسئلة حول المشھد على المتعلمین -
 "القطار المتحرك: "النص المنطوق -
قراءة المعلم للنص المنطوق قراءة نموذجیة مع المحافظة على  -

التواصل البصري بینه وبین المتعلمین، مع توظیف األداء الحسي 
 حركي

  :اإلشارة للكلمات المبھمة واإليماء إلیھا -
  .قاطرة، فجأة، العطب، البطارية

  :حول فھم النص أسئلةبعد تجزئة النص، يطرح المعلم  -
o بماذا كان يلعب عصام وأخته صباح؟  

  أين توقف القطار؟
o ماذا فعلت صباح؟  
o لماذا منعت صباح أخاھا من تحريك القطار؟  
o لماذا توقف القطار بعدما انطلق؟  

  يعید المعلم قراءة النص كامال -
لة في األخیر على أن تكون اإلجابة فردية يطرح بعض األسئ -

  )ألواح مثال(
  :يستخلص المتعلم القیم الواردة في النص من خالل األسئلة -

o  بماذا تشعر وأنت تلعب بلعبتك الخاصة؟  
  : القیمة

  اللعب يجدد النشاط البدني ويريح الفكر
أخیرا، مسرحة أحداث النص المنطوق بتوزيع األدوار وفق ما وراد 

  :في النص
  قطار أو تصمیمه رالراوي، صباح، عصام، وإن أمكن إحضا

    



    )أسبوع اإلدماج( الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  تعبیر شفوي وإنتاج شفوي  المیدان
النص 

  المنطوق
  القطار المتحرك

  90  المدة
  3  الحصة

  
الكفاءة 

  الختامیة
يقدم توجیھات انطالقا من سندات متنوعة في 

  دالةوضعیات تواصلیة 
مؤشرات 

  الكفاءة
  ينتج جمال بسیطة تترجم المعنى العام للنص

صحة العقل تستوجب صحة الجسم والوقت من   القیم
  ذھب، واحترام الطرق اآلخر

 

سیرورة 
 الحصة

مؤشرات 
 اإلدماج

  الوضعیات اإلدماجیة

مرحلة 
  أن يجیب االنطالق

  :العودة إلى النص المنطوق
 فیما كان عصام وأخته يقضیان وقت راحتھما؟ 
 بماذا كانا يلعبان؟ لماذا في رأيك؟  
 بماذا كان عصام يلعب مع أخته؟  
 ھل تحتاج ھذه اللعبة إلى مكان خاص؟  

 تدريب
 و 
 استثمار

  أن يدمج
  
  
  
  

  أن يعبر
  
  
  

  أن يصوغ
  
  
  

  أن يلخص
  
  
  

  أن يدمج
  
  

 أن يقرأ

  :أتأمل وأتحدث

  
  مع طرح األسئلةالمعلم الصور ويطالب المتعلمین بالمالحظةيعرض ،:  

  ما اسم ھذه الرياضة؟ أين نمارسھا؟ :الصورة األولى
ما ھذه األشیاء؟ ھل تباع في المتجر؟ ما ھي األدوات التي تستخدم في : الصورة الثانیة

  ) جزئيإدماج (صناعتھا؟ بماذا تحس وأنت تصنع لعبة؟ يعبر التلمیذ عن الصورتین معا 
أين ھم ھؤالء األطفال؟ ھل تحب التجوال مثلھم؟ ما ھي األماكن التي تحب  :الصورة الثالثة

  زيارتھا؟
  )إدماج جزئي( أين ذھب األطفال ؟ لماذا ؟ ھل تحب المطالعة؟ :الصورة الرابعة

  ماذا تشاھد؟ ما ھي البرامج التي تحب متابعتھا؟ :الصورة الخامسة
  فیھا التلفاز؟ ما ھي األوقات التي تشاھد

  إدماج كلي(يعبر التلمیذ عن كل الصور(  
 تترك الحرية للمتعلم للتعبیر من أجل تبادل األفكار  
 تسجل أحسن األفكار على السبورة  
 في األخیر تتم غربلة األفكار ونختار أفضل التعابیر لنكون منھا قصة جامعة  
 يدون الملخص على السبورة  
 خص قراءة معبرةيقرأ المعلم وبعض المتعلمین المل. 

 :ملخص نموذجي
"

  

 

  أن يجیب
  

أن يدمج 
ويربط 

  األحداث
  

  أن يقرأ

  علیھا من المشاھد المعروضة للنص األول، ثم مطالبة المتعلمین بالتذكیر بالفقرة المتحصل
 .الفقرة المتحصل علیھا من مشاھد النص الثاني

  إدماج جزئي(الربط بین النصین( 
  التذكیر بالفقرة المتحصل علیھا من النص الثالث قصد إعطاء مفھوم عام والخروج بفقرة تربط

  :بین األحداث لجمیع النصوص
" 

  إدماج كلي(مع توضیح أھم النشاطات التي تمارس من قبل كل واحد( 
  مفھوم الھواية إعادة قراءة الفقرة المتحصل علیھا شفھیا من طرف المتعلمین مع التركیز على

  .والقیام بھا في أوقات الفراغ
  



 

  
  
  

  أن يجیب
  
  
  
  
  

  أن يقرأ
  
  
  
  
  

  أن يكمل
  
  

  يمألأن 
  
  

  أن يصحح
  
  

  أن يقرأ
  
  
  
  
  
  
  
  

  أن يكمل
  
  

  أن يمأل
  
  

  أن يصحح
  
  

  أن يقرأ

 توظیف التراكیب والصیغ
 أين تكون القاطرة بالنسبة لباقي العربات؟" : أمام" الصیغة
 أين تكون العربات بالنسبة للقاطرة؟" : وراء" الصیغة
 أشارت صباح إلى المسافر الذي وصل متأخرا، فماذا قالت؟ " :ھذا" الصیغة
 لو أشارت إلى مسافرة، فماذا كانت لتقول؟" : ھذه" الصیغة
  لما توقف القطار، ماذا قالت صباح لعصام؟" : ھؤالء" الصیغة

  نفس المراحل الستذكار باقي الصیغ والتراكیب
التالمیذ باالتیان بجمل  بعد استخراج كل صیغة تسجل على السبورة ويطالب: مالحظة

  تتضمن الصیغة في وضعیات دالة
  )50ص(العودة إلى دفتر االنشطة 

  :1ينجز التمرين رقم 

  
  :نفس العمل مع النشاط الثاني

  
  :نفس العمل مع النشاط الثالث

  
  

  :الشفوي اإلنتاج
  الصور المتعلقة بالنصوص المنطوقة ومناقشتھا وتلخیص محتوياتھا عرض جمیع

  
  

  
  

  



    )أسبوع اإلدماج( الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  )أفھم وأجیب(فھم المكتوب   المیدان
النص 

  المنطوق
مباراة حاسمة، ھوايتي 
  المفضلة، أصدقاء الكتاب

  45  المدة
  04  الحصة

  
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا يغلب علیھا النمط التوجیھي قراءة 

  سلیمة ويفھمھا
مؤشرات 

  الكفاءة
  يجیب عن األسئلة ويستخرج الحروف ويقرأھا

تقوية العقل من خالل االعتناء بالجسم، وتنظیم   القیم
  الوقت واستغالله

 
سیرورة 

 الحصة
مؤشرات 

 اإلدماج
  الوضعیات اإلدماجیة

مرحلة 
 :التذكیر بالنصوص المقروءة   أن يجیب االنطالق

o ما ھي الھوايات التي تعرفنا علیھا ف النصوص المقروءة؟  

 تدريب
 و

 استثمار

  أن يربط
  
  
  

  أن يصحح
  
  
  

  أن يقرأ
  
  
  

  أن يوظف
  
  
  

  أن يصحح
  
  
  

 أن يقرأ

 :النشاط األول
  59كراس النشاطات ص{: أفھم وأجیب{  
 يعرض المعلم الوضعیة على السبورة ويقرأھا:  
  المتعلمین بقراءتھا ثم تتم مناقشتھامطالبة  
  يحرص المعلم على اكتشاف المتعلم لالنسجام الموجود بین الكلمات وما يقابلھا

  في المعنى من خالل التجريب
  بین شطري الجملةيربط: 
  
  التصحیح النموذجي على

السبورة وقراءة الجمل 
  المتحصل علیھا

  التصحیح الفردي علي
  الدفاتر

  
  
  

  :النشاط الثاني
  :نفس المراحل السابقة إليجاد المرادفات

  
  مطالبة المتعلمین بتوظیف المفردات في

  جمل صحیحة
 يختار : التصحیح النموذجي على السبورة

  المعلم أحسن جملت ويدونھا
 يقرأ الجملة المتحصل علیھا 
  
  

  )ع، ح، ص، ظ، ك، ق: (الحروف مراجعة
  مطالبة المتعلمین بكتابة كلمات تحوي حروف المقطع على األلواح بالتدريج. 1

 بعد عرض اإلجابات، يتم التصحیح النموذجي على السبورة  
 تدوين أفضل اإلجابات وقراءتھا فرديا 

يعرض المعلم حروف المقطع على السبورة بكتابتھا في مواقعھا المختلفة، منفصلة . 2
  .ومتصلة وبجمیع حركاتھا

التالمیذ بقراءة الحروف بالتداول مع مراقبة النطق وتصحیح بعد القراءة، يطالب المعلم 
  .الخطأ

 

  



    )أسبوع اإلدماج( الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  )إمالء+كتابة(المكتوب فھم   المیدان
النص 

  المنطوق
مباراة حاسمة، ھوايتي 
  المفضلة، أصدقاء الكتاب

  90  المدة
  6+5  الحصة

  
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا يغلب علیھا النمط التوجیھي قراءة 

  سلیمة ويفھمھا
مؤشرات 

  الكفاءة
يكتب ويمیز بین الحروف المتشابھة، وينقل 

  .كلمات مألوفة على كراسته
تقوية العقل من خالل االعتناء بالجسم، وتنظیم   القیم

  الوقت واستغالله
 

سیرورة 
 الحصة

مؤشرات 
 اإلدماج

  الوضعیات اإلدماجیة

مرحلة 
  أن يقرأ االنطالق

  ،يعرض المعلم حروف المقطع على السبورة بكتابتھا في مواقعھا المختلفة
بجمیع حركاتھا، بعد قراءتھا يطالب المتعلمین بقرادتھا منفصلة ومتصلة 

  بالتداول مع مراقبة النطق السلیم لمخارج الحروف

التدريب 
 واالستثمار

  أن يقرأ 
  
  
  

  أن ينجز
  
  
  
  

  أن يجیب
  
  
  
  

  أن يكتب
  
  
  
  

  أن يصحح
  
  
  
  

  أن يكتب 
  
  
  
  

 أن يصحح

  :كتابة. 1
 ع، ح، ص، ظ، ك، ق(حروف المقطع الرابع  المعلم جملة تتضمن يعرض(  

 
 المتعلمین بقراءتھا مطالبة.  
 إتباع طريقة المناقشة الستخراج الحروف وتذكیر كیفیة كتابتھا:  

o  على اللوحة متصال ثم منفصال() الحرف  كتابةأعد  
 أو أحد التالمیذ، بحیث النموذجي على السبورة من قبل المعلم  التصحیح

 يبین نقطة البداية موضحا اتجاه الحركة وقیاسات الحروف
 نفس اآلمر مع بقیة الحروف 
 يعید التلمیذ كتابة الجملة على كراس القسم أو المحاولة 

  :إمالء. 2
  مطالبة المتعلمین بالكتابة على األلواح بعض أصوات الحروف السابقة بالمد

 واإلدغام
  يكتب المعلم كلمات تحوي الحروف المدروسة ومطالبة المتعلمین بتلوين

 الحرف المقصود في كل مرة وقراءته

––––– 

 التصحیح النموذجي على السبورة 
  كتابة كلمات على السبورة ومطالبة المتعلمین بإكمال الفراغ بالحرف

 :المناسب

–––– 
 مناقشة التمرين كلمة كلمة 
  يملي المعلم كلمات بسیطة تحوي الحروف المقصودة ويطالب التالمیذ

 :بكتابتھا على األلواح

––––– 

  إمالء كلمات أو جمل تحوي الحروف المستھدفة على كراس القسم أو دفتر
 األنشطة

 
 يوجه المعلم ويرشد المتعلمین  
 يتم التصحیح النموذجي على السبورة  
 يقرأ الكلمات والجمل المتحصل علیھا  

  
   



    )أسبوع اإلدماج( الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان

  حل الوضعیة االنطالقیة  الموضوع
  45  المدة

  07  الحصة

  
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا يغلب علیھا النمط التوجیھي قراءة 

  سلیمة ويفھمھا
تقوية العقل من خالل االعتناء بالجسم، وتنظیم   القیم

  الوقت واستغالله
 

سیرورة 
 الحصة

مؤشرات 
 اإلدماج

  الوضعیات اإلدماجیة

مرحلة 
 االنطالق

أن 
  يستذكر

 :االنطالقیةالتذكیر بالوضعیة 
  أنت تحب الرياضة وتستغل أوقات الراحة في ممارسة ھوايتك المفضلة، وزيارة

 أماكن التسلیة
o تحدث عن الرياضة أو الھواية التي تفضلھا 
o وقتك؟ كیف تنظم  

  تدريب
  و

 استثمار

  أن يقرأ
  
  
  
  
  

  أن يعبر
  
  
  
  
  

  أن يربط
  
  
  
  
  

أن 
  يستظھر

  
  
  
  
  
  

 أن يعبر

 :التذكیر بالمھمات
  زمالئك شفويا وكتابیا عن كیفیة برمجة أوقات راحتكحدث 
  الرحالت والمطالعة من األعمال التي تجدد النشاط الفكري والبدني، فماذا

 تستفید منھا؟
  يحثنا اهللا تعالى على استغالل الوقت في األعمال الصالحة وعدم تضییعه، ماذا

 قال في سورة العصر؟
 رفاقك بممارسة رياضة مفیدة أو  بعد أن عرفت قیمة الوقت، حاول أن تقنع

 ھواية نافعة
 كتابة النموذج المقترح لحل الوضعیة االنطالقیة 
  مطالبة المعلم للتالمیذ بالتعبیر شفويا وكتابیا في برمجة أوقات راحتھم، مثال

 .يوم الجمعة
  في يوم الجمعة صباحا أستحم وأرافق أبي إلي المسجد لصالة الجمعة، وفي

 دقائي في الحي، وقبل النوم أقرأ قصة مفیدةالمساء ألعب مع أص
 يربط بین المكان وما يمیزه

 في كل عطلة تختار عائلتي منطقة من مناطق الجزائر لقضاء العطلة. 
          

 ◊  ◊  
 ◊  ◊  
 ◊  ◊  
 ◊  ◊  

 يستظھر سورة العصر

 *  * : قال اهللا تعالى
 

 ينصح زمالءه بممارسة رياضة مفیدة أو ھواية نافعة  

 
  

  
   



  
    )أسبوع اإلدماج( الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي

  فھم المكتوب  المیدان
  الوضعیة اإلدماجیة التقويمیة  الموضوع

  45  المدة
  08  الحصة

  
  يدمج مكتسباته في حل وضعیات  الختامیة

  ينجز وضعیات  مؤشر 
تقوية العقل من خالل االعتناء بالجسم، وتنظیم الوقت   القیم

  واستغالله
 

سیرورة 
 الحصة

مؤشرات 
 اإلدماج

  الوضعیات اإلدماجیة

مرحلة 
  التي تعرفھا؟ والراحةما ھي مرافق التسلیة    أن يجیب االنطالق

  تدريب
  و

 استثمار

  أن يجیب
  
  
  
  

  أن ينجز
  
  
  

  أن يربط
  
  
  
  

  أن يعدد
  
  
  
  
  

  أن يصنف
  
  
  
  

 أن يصحح

 :بالمھمات التذكیر
  نص الوضعیة




 
 المھمات
 مناطق السیاحیة في الوطنيتعرف على ال 
 يمیز بین المناطق الصحراوية والجبلیة والشواطئ 
 يتعرف على الرياضات الجماعیة والفردية 
 يتعرف على الھوايات المتعددة 

  :ئلة الفھمأس
 ما ھي المنطقة الجمیلة الموجودة في البلیدة؟  أين قضت العائلة العطلة؟  
 أذكر أنواع الرياضات التي تعرفھا؟   بماذا تتمیز مناطق الصحراء؟  
 في فصل الصیف أين يتجه الناس؟ ما ھي الشواطئ التي ذھبت إلیھا؟  
 ما ھي الرياضة التي مارسھا الولد في جبل الشريعة؟  
المعلم على التالمیذ ورقة تشمل وضعیات إدماجیة ما بین اللغة العربیة والتربیة يوزع 

  .اإلسالمیة والتربیة المدينة لتقويم المعارف التي اكتسبھا

  
  ورقة اإلدماج في األسفل



 إدماج
  اللغة العربیة

  :إمأل الفراغ بالكلمة المناسبة
  رحلة –التسلیة  –الحافلة  –األناشید  –األرجوحة  –التذاكر 

................ ، فركبنا .............إلى حديقة ............... نظمت مدرستنا 

فركبنا ................ ولما وصلنا، اشترى المعلم ................. فمألناھا بـ

  ..................... السیارات الكھربائیة والعجلة العجیبة وتأرجحنا في 
  

  الرياضة ومكان ممارستھاأربط بین 
          

  الجبال  ◊    ◊  كرة القدم

  الملعب  ◊    ◊  السباحة

  القاعة  ◊    ◊  التزحلق علي الثلج

  المسبح  ◊    ◊  الجیدو

            
  التربیة اإلسالمیة

 أذكر أسماء اهللا الحسنى المناسبة لصفاته
  

  ..................اهللا لیس له أب أو أم أو أ بناء، فھو 

  .................كل مخلوقاته، فھو اهللا يرزق 

  ...................اهللا يقدر على كل شيء فھو 

  ................اهللا خلق كل شيء فھو 
  

  التربیة المدنیة
  صنف الكلمات في الجدول

  جمع الطوابع    السباحة

  كرة السلة    الحديقة

  الرسم    الواحة

  الجبل    الكاراتیه

  مكان تنزه  ھواية  رياضة

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

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

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



    )أسبوع اإلدماج( الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  إنجاز المشروع  المیدان

مباراة حاسمة، ھوايتي   النصوص
  المفضلة، أصدقاء الكتاب

  45  المدة
  09  الحصة

  
الكفاءة 

  الختامیة
تكوين شخصیة المتعلم وتدريبه على االعتماد 

  على النفس، والسعي إلى منتوج أصیل
مؤشرات 

  الكفاءة
يتعفر على أنواع الرياضات وعلى أماكن 

  ممارسة كل رياضة وكذا السلوكات الرياضیة
تقوية العقل من خالل االعتناء بالجسم،   القیم

  وتنظیم الوقت واستغالله
 

سیرورة 
 الحصة

مؤشرات 
 اإلدماج

  الوضعیات اإلدماجیة

مرحلة 
 ما ھي الرياضة التي تحب ممارستھا؟   أن يجیب االنطالق

 ھل تعرف قواعدھا؟ أذكرھا  

  تدريب
  و

 استثمار

  أن يتذكر
  
  
  
  

  أن يعبر
  
  
  

  أن يجیب
  
  
  

أن 
 يستخلص

  :الصور ومناقشتھا تأمل
  عرض الصورة األولى

  
 ما اسم الرياضة التي تمارس فیھا؟  ماذا تشاھد في ھذه الصورة؟  
 ما ھي قوانین ھذه اللعبة؟  كم العبا يلعب في ھذه الرياضة؟  
 كم شوطا في المقابلة؟  

  الثانیة؟عرض الصورة 

  
 ما ھي الرياضة التي تمارس فیھا  ماذا تشاھد في ھذه الصورة؟ 
 ماذا يشترط في السباح؟  ھل الرياضة فردية أو جماعیة؟ 
 ما ھي اختصاصات ھذه الرياضة؟  

  الثالثة؟عرض الصورة 

  
 ما نوع ھذه الرياضة؟ فردية أو جماعیة؟  ماذا تشاھد في ھذه الصورة؟ 
 ما ھي أنواع الرياضات التي تمارس في ھذا البساط؟ 
 ؟تستخدم فیھاما ھي األدوات التي  ما ھي شروط ھذه الرياضات؟  



    

  :النموذج ودعوة التالمیذ للتأملعرض 
  ........... اسم الرياضة

  ممنوعةأخطاء   عدد األشواط  مدة المقابلة  عدد الالعبین
        

  
  

  :تفويج التالمیذ ومطالبتھم بإنجاز العمل بإتباع الخطوات اآلتیة
  :المھمات

 أرسم میدان الرياضة التي أفضلھا
 :أبحث عن 

  الالعبینعدد 
 مدة المقابلة 
 عدد األشواط وزمن كل شوط 
 الواجب تجنبھا األخطاء 
 السلوكات الرياضیة المحمودة 

  
  توزيع أوراق العمل وإنجاز العمل تحت المراقبة والمساعدة

  الرياضیة الحسنة من خالل المناقشةاستنباط مجموعة من السلوكات 
  

  سلوكات الروح الرياضیة

  :بالروح الرياضیة أنا تلمیذ أتحلى
  

 أقبل النتیجة مھما كانت 

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

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

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

    
  

  



    )أسبوع اإلدماج( الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  تعبیر كتابي  المیدان

حاسمة، ھوايتي  مباراة  النصوص
  المفضلة، أصدقاء الكتاب

  45  المدة
  10  الحصة

  
الكفاءة 

  الختامیة
  يدمج مكتسباته في حل وضعیات

مؤشرات 
  الكفاءة

يحسن القراءة ويصف ويحول الوصف الشفوي 
  إلى كتابي

تقوية العقل من خالل االعتناء بالجسم، وتنظیم   القیم
  الوقت واستغالله

 
سیرورة 

 الحصة
مؤشرات 

 اإلدماج
  الوضعیات اإلدماجیة

مرحلة 
  من يساعدك في تنظیم أوقاتك   أن يجیب االنطالق

  تدريب
  و

 استثمار

  يقرأأن 
  
  
  
  

  يصنفأن 
  
  
  

  يصححأن 
  
  
  

 يكتبأن 

  :أحسن قراءتي. 1
  يدون المعلم الفقرة المختارة على السبورة والتي تشتمل على ما استخلصه

 .الثالثةالمتعلم سابقا من النصوص 
 النص المقترح: 
 أوقات الراحة: 


 

 


 
 

 
 
 


 
 يقرأ المعلم الفقرة قراءة نموذجیة تلیھا قراءات فردية تتخللھا بعض األسئلة.  

  :أثري لغتي. 2
 أصنف الھوايات في الجدول: 

المطالعة، العدو المدرسي، الرسم، التقاط الصور، السباحة، الرحالت التنزھیة، 
  األشغال الیدوية

  أمارسھا جماعیا  أمارسھا فرديا
    

  يتم التصحیح علي السبورة جماعیة ثم فرديا على الدفاتر
  
  

  



  

  أن يكتب
  
  

  أن يصحح
  

  أن يكتب
  

  أن يقرز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن ينتج 
  كتابیا

  
  أن يقرأ

  
  
  
  

  :خط .3
وكتابتھا على دفتر " ع، ح، ص، ظ، ك، ق: "يتم دمج الحروف المدروسة سابقا

  األنشطة مع مراعاة أبعاد واتجاھات الحروف

  
  :إمالء. 4

في كابة بعض الكلمات على " ع، ح، ص، ظ، ك، ق"يتم تثبیت الحروف المدروسة سابقا 
  دفتر األنشطة

  الدفاتر يتم التصحیح الجماعي علي السبورة والفردي علي

  
  
  :التعبیر الكتابي. 5

  :يطرح المعلم أسئلة حول أھم فوائد ممارسة الرياضة

  
يطلب المعلم من المتعلمین إنتاج تعبیر كتابي على السبورة ثم التصحیح الفردي 

  فالجماعي
  تدوين فقرة نموذجیة على السبورة وقراءتھا

  

  
الحرية للتالمیذ إلبداء آرائھم حول النقاط المذكورة، مع التوجیه والمساعدة من قبل  ترك

  المعلم
  

 

 

  



    )أسبوع اإلدماج( الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  تربیة إسالمیة  المیدان

  إدماج وتقويم  الموضوع

  45+45  المدة

  02+01  الحصة

  
الكفاءة 

  الختامیة
وضعیات متعلقة يدمج مكتسباته في حل 

  بالتربیة واألخالق اإلسالمیة
مؤشرات 

  الكفاءة
يذكر أسماء اهللا الحسنى ويربطھا بمعانیھا 

  ويستظھر السورة
وحب الوطن ، الجانب اإليماني واألخالقيتقوية   القیم

  والمواطنین، والعمل االجتماعي
 

سیرورة 
 الحصة

مؤشرات 
 اإلدماج

  الوضعیات اإلدماجیة

 مرحلة
 االنطالق

أن 
  يستظھر

 يطلب المعلم من المتعلمین باستظھار السور واألحاديث المدروسة سابقا 

o هللا أسماء كثیرة ، أذكرھا.  

  تدريب
  و

 استثمار

  
  
  

  أن يجیب
  
  
  
  

أن 
  يستظھر

  
  
  
  

  أن يجیب
  
  
  
  

  أن يستنبط
  
  
  
  
  

  أن يصحح
  
 

 النشاط األول
 مطالبة التالمیذ باستظھار السور المحفوظة 

  التالمیذ فرادى وجماعات السور المحفوظة بأسالیب مختلفةيستظھر 

  مراقبة وتصحیح للنطق 

  لبعض السور من خالل  اإلجمالييناقش التلمیذ معاني بعض الكلمات والمعنى

 األسئلة الموجھة

  :النشاط الثاني
بعد قراءة المطلوب وشرح ) 52ص(دعوة التالمیذ النجاز النشاط في دفتر األنشطة 

  المراد

  
 مراقبة التالمیذ وتوجیه فردي  

 تصحیح جماعي ففردي على الدفاتر  

 تقییم العمل وتشجیع المصیبین  

  

 نفس العمل مع النشاط الثاني  

  

  
   



    )أسبوع اإلدماج( الرياضة والتسلیة:المقطع التعلمي
  إدماج وتقويم  المیدان

  الحق في الراحة وتنظیم الوقت  الموضوع
  45  المدة

  01  الحصة

  
 الكفاءة

  الختامیة
  يدمج مكتسباته ويستثمرھا في حل األنشطة

مؤشرات 
  الكفاءة

يمیز بین الحق والواجب من خالل نظام الحیاة 
  في القسم تبعا للبرنامج الدراسي الیومي

تقوية العقل من خالل االعتناء بالجسم، وتنظیم   القیم
  الحفاظ على الملكیة العامة، الوقت واستغالله

 
سیرورة 

 الحصة
مؤشرات 

 اإلدماج
  الوضعیات اإلدماجیة

مرحلة 
  أن يجیب االنطالق

 :طرح أسئلة حول كیفیة استغالل الوقت
 كیف تقضي وقت راحتك؟ 

 كیف تنظم وقتك بین نشاطاتك المختلفة؟ 

  ؟األخرىإضافة إلى حقك في التعلیم، ما ھي بقیة حقوقك 

 ھل لك الحق في اللعب؟ 

 ھل تقضي كل وقتك في اللعب؟ 

  أوقات فراغك؟كیف تنظم  

  تدريب
  و

 استثمار

  يقرأأن 
  

  ينجزأن 
  

  يربطأن 
  

  يصححأن 
  

 أن يساھم

 من خالل اإلجابات يصوغ المتعلم الخالصة الشاملة وتكتب على السبورة وتقرأ:  

  "التلمیذ الناجح ينظم أوقات فراغه بین اللعب والمطالعة ومشاھدة التلفاز والتنزه"

 )52ص(نجاز التمرين المبرمج على دفتر األنشطة  دعوة التالمیذ إلى
  

  
  

 مراقبة وتصحیح جماعي على السبورة ففردي على الدفاتر  

 استخالص العبر من التمارين ومناقشتھا  

 مطالبة التالمیذ بتقديم مخطط لتسییر يوم راحة حتى يكون منھاجا يحتذى به  
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younesتmabedi@gmailتcomؤالسَّخمبالـألهَخـحـyounesتmabedi@gmailتcomؤالسَّخمبالـألهَخـحـyounesتmabedi@gmailتcomؤالسَّخمبالـألهَخـحـ
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ـخلجمئخمخسـألُـخغخجنـعآلَّهـألخإلؤ
ألُـخخنخسجمطـصحنخًآلـخ!ـئالـخب٧ــ
لهسٌخـمـئسخزـؤجيٌالـخخنسو:ـخ
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ألُـخخنخسجمطـصحنخًآلـخ!ـئالـخب٧ــ
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