




    البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
   فھم المنطوق والتعبیر الشفوي  المیدان
النص 

  المنطوق
  يوم بال سیارات

  د90  المدة
  1  الحصة

يساھم في العمل ، يعتز بلغته العربیة  القیم
  المحافظة على نظافة المحیط، الجماعي

  
 مركبة

  الكفاءة
يقیم مضمون و يرد استجابة لما يسمع

  المنطوقالنص 
مؤشرات 

  الكفاءة
يجیب عن أسئلة حول النص (الفھم

وردت في  ينفذ تعلیمات معھا، المنطوق
  )يحدد المراحل األساسیة للنص، النص

الكفاءة 
  الختامیة

يفھم خطابات منطوقة يغلب علیھا النمط 
   التوجیھي ويتجاوب معھا

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يستمع إلى النص 
  ويبدي اھتماما
يجیب بجمل 

بسیطة تترجم 
 المعنى العام للنص

من طرف ) يوم بال سیارات(قراء النص المنطوق 
المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل البصري بینه 

الحس حركي  باألداء االستعانةوبین متعلمیه مع 
  .والقرائن اللغوية والغیر لغوية

  :فھم المنطوق
  ھو عنوانه؟ اعم يتحدث النص؟م

تجزئة النص المنطوق قراءة واإلجابة عن 
  األسئلة؟

يمكن للمعلم ، األسئلة مرفقة بالنص المنطوق
 تعديلھا

  ....)تغییر الصیغة، إضافة، حذف(
  لماذا قررت البلدية التنقل بدون سیارات؟:يسأل المعلم

  ھناك أشیاء أخرى تلوث الھواء بالدخان اذكرھا؟
  .الصورة ومشاھدة 93مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص

  ماذا تشاھد في الصورة؟
  من ھم ھؤالء األشخاص؟

  ماذا يفعلون؟
 ..............تقترب من الدخان ألنه مضر ال:أكمل بالعبارة الناقصة

مرحلة 
 االنطالق

أفكار جديدة  بناء
ورد في  تدعم ما

 النص المنطوق

التالمیذ ومطالبة كل فوج  تفويج :أتأمل وأتحدث
  )تعبیر حر(بالتعبیر عن الصورة

  ماذا ترى في الصورة؟
  لون الحقول في الصورة؟ ما

  ھل توجد سیارات كثیرة في ھذا المكان؟
  في رأيكم كیف يكون الھواء ھنا؟

 يتنزه الكثیر من الناس في ھذا المكان للتمتع بماذا؟
  ماذا ترى في الصورة؟

  اء؟أين؟ھل رأيت مثل ھذه األشی
  ھل تستطیع التنفس ھناك؟

  لماذا؟
  ماذا يجب أن نفعل للتقلیل من الدخان؟

 .عند العجز يقترح المعلم حلوال دون التركیز

مرحلة بناء 
 التعلمات

فھم 
 المنطوق

  تقويم اإلنجاز
  .طرح أسئلة للمقارنة بین المكانین وأيھما أفضل

  .طرح أسئلة حول فوائد الشجرة للخروج بالخالصة
  .فھي تزين الطبیعة وتنقي الھواء، نغرس األشجار في كل مكان

التدريب 
 واالستثمار

 

    



    البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
  تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
   2  الحصة

يبحث عن المعلومة ويوظفھا في التعبیر   القیم
، يساھم في العمل الجماعي، الشفوي

  المحافظة على نظافة المحیط

  
 مركبة

  الكفاءة
  يفھم حديثه، يتواصل مع الغیر

مؤشرات 
  الكفاءة

 يوظف الروابط والصیغ المناسبة
  ويوظف الظواھر اللغوية

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

  ؟)يوم بال سیارات(العودة إلى النص المنطوق
  .يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق

  من نادى األوالد؟
 ماذا قال لھم؟

مرحلة 
 االنطالق

يجیب عن 
يكتشف ، األسئلة

 .الصیغ ويوظفھا

  .األسئلة الجمل المحتوية على الصیغ المستھدفة بطرح  بناء
  …………… :التفت القائد إلیك وناداك فقال لك

   .ھناواغرس ھذه الشجیرة  تعال، يابطل ھیا ماذا قال لك؟
  .تدوين الجملة على السبورة وتلوين الصیغة المستھدفة

  .تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى
   ھنا واغرسي ھذه الشجیرةتعالي ، ... ياھیا  ماذا يقول؟ لو التفت إلى ياسمین

  )على السبورة.(ناداك وطلب منك أن تكتب ھنا، التفت إلیك المعلم
  .ھناواكتب  تعال، يابطل ھیا :فیقول لك

ناداك الحارس وطلب منك أن تجلس في مكان ، لم تجد مكانا، دخلت المسرح
  .قريب

  .ھناواجلس  تعال، ولد/بطل يا ھیا ماذا يقول؟
  .وضعیات أخرى لتثبیت الصیغ المستھدفة

  .القائد إلى حفرة بعیدة وتكلم مع صديقكأشار 
   .ھناك أما أنت فاغرسھا ماذا قال له؟

  .تدوين الجملة وتلوين الصیغة المستھدفة
  .تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى

  .أشار المعلم إلى مكان بعید وطلب منك الوقوف فیه، في حصة التربیة البدنیة
  .........يا ھناكقف  ماذا قال لك؟

  ...............يا ھناكقفي  زمیلتك ماذا يقول؟ لو أمر
  .في السماء ھناكُانظر  :أشار إلى نجمة في السماء وطلب منك النظر يقول

  .اغرْس شجیرة أنت  :رآك القائد خاطبك قائال
  .اغرسي شجیرة أنِت  ماذا يقول؟، لو خاطب زمیلتك

  اغرسا شجیرة أنتما  :يقول، ولو خاطبك أنت وزمیلتك
  اغرسوا شجیرة أنتم  يقول، األوالدخطب جمیع 

  .منه كتابة كلمة كأن يخاطب المعلم تلمیذا طالبا، وضعیات لتثبیت المقصود
  )أنتم، أنتما، أنت(واستبدال الضمیر أنت بالضمائر

  .......................أنِت أنت اكتب كلمة
  .......................أنتم ...............أنتما

مرحلة 
بناء 

 اتالتعلم

يتدرب على 
استعمال الصیغ 

في وضعیات 
مشابھة 

ويستثمرھا في 
  .وضعیات جديدة

 

  يطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفة
 من كتاب األنشطة 53ص  1/3العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرين 

 

 التدريب
 و

 االستثمار

  



    البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
  )إنتاج شفوي(تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

يبحث عن المعلومة ويوظفھا في   القیم
يساھم في العمل ، التعبیر الشفوي

المحافظة على نظافة ، الجماعي
  المحیط

  
  يفھم حديثهو يتواصل مع الغیر  الكفاءة مركبة

مؤشرات 
  الكفاءة

 يسرد قصة انطالقا من مشھد أو صور
  ويرتب أحداث قصة ترتیبا منطقیا

الكفاءة 
  الختامیة

يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
   متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

  
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يقدم نصائح وتوجیھات 
 .كأن يقول

ترم األوراق في  ال
  .الساحة

 .ضع القشور في السلة

خرجتم إلى الساحة وقت االستراحة فوجدتم الكثیر من : السیـــاق
  القشور واألوراق

  ........سلة المھمالت، مالحظات التالمیذ، صورة:السنــــــد
 ماذا تقول؟، تقدم نصائح لزمالئك:التعلیمـــة

مرحلة 
 االنطالق

يعبر عن الصور معتمدا 
على األسئلة 

 .التوجیھیة

  .المجال العام لألحداثمالحظة الصور كلھا قصد التقاط 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 

  
  أين ذھب األوالد؟

  وداخل الماء؟، ئماذا وجدوا على الشاط
  ھل يستطیعون السباحة في ھذا المكان؟

 

  
اإلشارة إلى (إلى ماذا يشیر ھذا الولد؟

  ).السلة
  ماذا اقترح على زمالئه؟

  أين وضعوا األوساخ؟
  )جزئيإدماج (التعبیر عن الصورتین

 

  
  كیف صار الشاطئ اآلن؟

  ماذا وضعت األم على الرمال النقیة؟
  بماذا تستمتع العائلة اآلن؟

  )إدماج كّلي(التعبیر عن الّصور

تسجیل الملخص 
 .وقراءته

  .طرح أسئلة ھادفة قصد اإللمام بعناصر وتسلسل أحداث القصة المصورة
 باألوساخ وھم ال ممتلئافوجدوه ، ذھب األوالد إلى البحر

 ......................................................عونیيستط

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  نظافة الحي )فھم+أداء(قراءة   النشاط

  د45  المدة
  4  الحصة

 يتحكم في اآللیات األولیة للقراءة  القیم
وينضبط مع الزمن المخصص 

يساھم في العمل و للنشاط
المحافظة على نظافة ، الجماعي

  المحیط

  
  مركبة

  الكفاءة
يقرأ ويعید بناء المعلومات الواردة  يفھم ما

القراءة  إستراتیجیةيستعمل و في النص
  ويقیم مضمون النص المكتوب

  مؤشرات
  الكفاءة

 يستبدل كلمة بكلمة دون تغیر المعنى
 على الشخصیات بواسطة دالالتيتعرف و
يعین أحداث النص وبیئته الزمنیة و

  والمكانیة
  الكفاءة

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

  يغلب علیھا النمط التوجیھي
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
متعنا بتالوة سورة 

لماذا عاقب  . .المسد
زوجة  اهللا عزوجل

 أبي لھب بالنار؟

  .وفي الطريق وجدت قطع زجاج مكسور، عدت مساء من المدرسة :السیاق
  .نفايات+سلة القسم :السند

 فعلته؟ احك لنا ما :التعلیمة
مرحلة 

 االنطالق

يكتشف الشخصیات 
  ويعبر عنھا

  يعبر عن الصور
يقرأ فقرة من النص 

  قراءة صحیحة
  يجیب عن األسئلة

يوظف الكلمات 
  الجديدة في جمل

يستخرج القیم 
 ويتحلى بھا

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 95فتح الكتاب ص 
  والولد الذي بجانبھا؟ ماذا تفعل البنت؟

  على ماذا تعاون األوالد؟
  تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص

قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم 
  مستعمال

  اإليحاء لتقريب المعنى
  .فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتةترك 

  .ھو عنوان النص؟اذكر شخصیات النص ما
  يبدأ بالمتمكنین حتى(فقرة/فقرة، مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة

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

  وتوظیفھا في جمل حسب الجدول
 الكلمة معناھا توظیفھا في جملة
فتح التلمیذ كتابه 
 .وشرع في القراءة

  بدأ
 

  شرع
 

  .مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري له باألسئلة المناسبة
  األسئلة مرافقة للنص

  طرح أسئلة أخرى
  ماذا قال؟، اندھش فريد

  :................ثم تساءل فقال
  صنع فريد الفتات

  ذكر السكان فیھا؟بماذا 
  جید/سيء ماذا نسمي السلوك الذي قام به سكان الحي؟

  .المحافظة على نظافة البیئة سلوك جید

مرحلة بناء 
 التعلمات

  يجیب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

 استنادا إلى تصوراته
 .ينجز النشاط

  طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 .53ص 2التمرين رقم ، إنجاز التمارين في دفتر األنشطة

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )نظافة الحي(قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  6  الحصة

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

  
 مركبة

  الكفاءة
 الواردة في النصيستعمل المعلومات 

  ويستعمل إستراتیجیة القراءة المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
ينطق الحركات و، يراعي عالمات الوقف

يحسن و على أواخر الحروف بطريقة صحیحة
  سرعته في القراءة

الكفاءة 
  الختامیة

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
  يغلب علیھا النمط التوجیھي

 

 المراحل التعلمیة والنشاط المقترح الوضعیات التقويم 
يتذكر أھم أحداث 

والمعنى ، النص
 العام له

  .تلخیص النص المكتوب بأسئلة موجھة لتحديد األفكار األساسیة
  اذكر أعمال كل فريق؟ كم فريق كون المتطوعون؟

 ھل قمتم بنفس العمل في حیكم؟

مرحلة 
 االنطالق

  يقرأ النص
بالحرفین  ينطق

نطقا سلیما ممیزا 
بینھما نطقا 

 .وسماعا ورسما

  .أراجع وأمیز
  )ف، و)........(نحوية(يعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغوية 

  اإلدراك وعرض النموذج
  .أراجع وأمیز

  .على الحرفین المستھدفین بمحاورة التالمیذ بناء الفقرة المحتوية
  .95العودة إلى النص المكتوب ص 

  ماذا قال؟، لما شاھده تحمس فريد
  .فقد جاء أصدقاء الكتاب من كل مكان، غّصت أروقة المعرض بالزوار

  .كتابة الفقرة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھما
 يجب أن أصنع ـتاتفـال أضعھا و في الشارع

  استخراج الكلمتین المشتملتین على الحرفین المقصودين وتحلیلھما إلى مقاطع 
 ال فــ ـتا ُت
 و أ ضـ ـعـ ـھا

 .تحديد الحرفین وقراءتھما 
  الموجھة االستجابة
  .رفاق..........فا ، مع تكرار الصوت فا)ِرَفاٌق(قراءة كلمة

  )رفوف، وقف، الفقراء، فاكھة(عرض كلمات أخرى
، وقف(عرض كلمات أخرى .رواق........وا، وا:مع تكرار الصوت)ِرَواٌق(قراة كلمة

  )، ِتْلَو، إْخوان
يكتب المعلم الحرفین على جدول الحروف مطالبا التالمیذ بنطق الحرف بحركته 

  .كلما كتبه
  .ومطالبة التالمیذ بقراءتھما معا)وقرأ، فقرأ(كتابة الكلمتین

  .اإلتیان بكلمات جديدة تحوي الحرفین
  المستقلة االستجابة

  العودة إلى الفقرة وتمییز الحرفین
  التطبیق

ومطالبة التالمیذ باستخراج كلمة تحوي ) الفقرة الثالثة(بالعودة إلى النص المكتو
  وكتابتھا على األلواح)ف، و(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 أداءكتابة الحرفین على األلواح بمحاكاة 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 .قراءة الحروف والكلمات وكتابتھا على كراس القسم يقرأ وينسخ

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
   قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  8  الحصة

يتحلى بروح التعاون ، يعتز بلغته   القیم
والتضامن ويساھم في العمل 

  الجماعي

  
 مركبة

  الكفاءة
يستعمل المعلومات الواردة في النص 

  المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
الغائب  يوظف ضمائر، يقرأ النص ويحترم المدود

  مع الماضي
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

  يغلب علیھا النمط التوجیھي

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 .يجیب عن األسئلة
  في ماذا شارك األوالد؟

  وماذا غرسوا؟
 اذكر فوائد الشجرة؟

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 -01

اإلشارة إلى الفواصل الواردة في (يعید قراءة الفقرة األولى قراءة جوھرية 
ويطلب من التالمیذ قراءتھا )ويركز على الجملة التعجبیة واالستفھامیة، الفقرة

قراءة سلیمة مع احترام الفواصل والمدود والزمن المخصص لھا مع استخدام 
  .التنغیم بطريقة ممیزة

  .يثمن قراءة المتفوقین ويصحح أخطاء المتعثرين
تتضمن حرف يطلب األستاذ من متعلمیه العودة إلى الفقرة وكتابة كلمة  -02

  .الفاء/الواو
  .اإلتیان بكلمات تتضمن الحرفین وكتابتھا على السبورة

  .تلوين الحرفین المستھدفین
  .أحسن قراءتي:المرحلة الثانیة

واستخراج الجملة التعجبیة واالستفھامیة عن طريق ، العودة إلى النص المكتوب
 .محاورة التالمیذ

  .تعجب فريد من كثرة الناس في الشارع 
  !أكثر الناس في الشارع ما ماذا قال؟

  أبي؟ ماذا يحدث يا :سأل أباه عما يحدث فقال
  !أجمل حینا بعد أن صار نظیفا ما :قال، تعجب عندما صار حیھم نظیفا

  .طلب اإلذن بمساعدته، أباه يغرس شجیرة رأى
  أبي في غرس األشجار؟ ھل أساعدك يا ماذا قال؟

  .التالمیذ قراءتھا باستخدام التنغیم الصحیحكتابة الجمل على السبورة ومطالبة 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يكتب الحرفین 
والجملة على دفتر 

  .األنشطة
يرسم الحرفین عن 

طريق محاكاة 
 .المعلم

  .54ص  5كتابة على دفتر األنشطة تمرين 

 
 .رسم الحرفین على كراسات القسم

  
  

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    البیئة والطبیعة: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
على البعد بین ويحافظ  يكتب كلمات كما ُتلفظ

  )مسموع/إمالء منقول(الكلمات
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

تمییز الحرفین عن 
 غیرھما سماعا وكتابة

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

 .نفس العمل مع حرف الواو، ـــ لون حرف الفاء في الكلمات التي تشمله

مرحلة 
 االنطالق

يجد حال للغز ويثبت 
الحرف عن طريق 

الذاكرة البصرية برؤيته 
والذاكرة العضلیة 

  .بكتابته
 .يكتب الصوت الناقص

  .ثبیت الحرفینت
كل كلمتین على ) دلو، مواء(، )وقف، مفاتیح(يكتب المعلم الكلمات -01

اكتبه على ).وقف، مفاتیح(ھناك حرف تكرر في الكلمتین :حدة ويقول
  .لوحتك

  ).دلو، مواء(نفس العمل مع الكلمتین 
  .وضعیات أخرى مشابھة

 أو)بصوراالستعانة ) (بصوت ناقص(يعرض المعلم كلمات على السبورة -02
  ).ألغاز مثال(يراه المعلم مناسبا ما
يكتب المعلم الكلمة بحرف ناقص ُيسمع متعلمیه اللغز ويطلب منھم **

 **كتابة الكلمة كاملة

مرحلة بناء 
 .حیوان ضخم يعیش في الغابة التعلمات

  .عكس جلس
  ـیٌل.
  قف.

 .عكس يغلق
  .صوت الذئب

 ـتح.يـ
  ٌء. عـ

 .البئرنسحب به الماء من 
 .عكس كلمة ضعف

  .دلـ
 .نصـ

  .اسم شجرة طويلة
  يسجله الالعب في مرمى الحارس

  .السر
  .الھد

من أنا؟اكتبني على /يؤذي خصمه يضعني المالكم في يديه حتى ال
  .لوحتك

 .اكتبني على لوحتك، ھل عرفتني، أنا صوت القط

يثبت الحرفین ويتعرف 
على بداية ونھاية كتابة 

  .الكلمة الحرف داخل
يحرص على األبعاد 
 والمسافة لكل حرف

  )12ح(يملي المعلم كلمات تشمل الحرفین وكتابتھا على كراسات القسم
  .54ص 6إنجاز تمرين اإلمالء في دفتر األنشطة تمرين 

 .يمكن للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعة
  

  التدريب
  و

 االستثمار

  .الحرية في االختیاربالنسبة لأللغاز للمعلم 
    



    البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
  التعبیر الكتابي  میدان

  كتابي إنتاج  النشاط
  د45  المدة

  11  الحصة
يوظف قدراته التعبیرية الشفھیة   القیم

  يساھم في العمل الجماعي، والكتابیة
    

  
 مركبة

  الكفاءة
  ينتج منصوصات حسب وضعیة التواصل

مؤشرات 
  الكفاءة

ينتج منصوصات حول صور معطاة 
المنصوص الذي أنتجه  ويراجع بالترتیب
  في وضعیات تواصلیة ويصححه

الكفاءة 
  الختامیة

جمل يغلب علیھا  6/8ينتج كتابات من 
  النمط التوجیھي

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
يسترجع معلومات 
قرأھا ويوظفھا في 

 .تعبیره

  .في تنظیف الحيشاركت 
مرحلة  اذكر األعمال التي قمت بھا؟

 االنطالق

  .يتأمل الصور
يعبر عن كل صورة 

 بجملة

  .أتدرب على اإلنتاج الكتابي
  .96يعرض المعلم الوضعیة الموجودة في كتاب التلمیذ على السبورة ص 

  .بمناسبة عید الشجرة تطوعت أنت وزمالئك في عملیة غرس الشجیرات
الصور وعبر بجملة عن كل صورة لتحصل في األخیر على نص حول  الحظ

 .مراحل التشجیر

مرحلة بناء 
 التعلمات

 التعابیر المتوقعة الصور

 

 
  .اختار المكان وأنظفه

 

  الرفش/أحفر حفرة بالمجرفة

 

  أضع الشجیرة في الحفرة

 

  .أردمھا بالتراب ثم أسقیھا

 .تقويم اإلنجاز
توصلوا إلیه على كراسات المسودة استعدادا  التالمیذ على كتابة مايتدرب 

 لكتابته على دفاتر التعبیر
  التدريب

  و
 االستثمار

  
    



    البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
  محفوظات  النشاط

  د45+د45  المدة
  5/12  الحصة

يساھم بفاعلیة في األعمال   القیم
يتحلى بروح التعاون ، الجماعیة
  والتضامن

  
 مركبة

  الكفاءة
  ويعید بناء المعلومات الواردة يقرأ يفھم ما

مؤشرات 
  الكفاءة

يتفاعل مع و منغما مناسبا للمقام أداءيؤدي 
  معاني النص

الكفاءة 
  الختامیة

  نصوصا بسیطة ويفھمھا يقرأ

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

بأنشودة .......ذكرني يا
 .أوقات الفراغ

  .تستغل أوقات فراغك في الكثیر من أنشطة الترفیه والتسلیة
 اذكر البعض منھا؟

مرحلة 
 االنطالق

  يكتشف المحفوظة
ينصت إلى قراءة 

يدرك المعنى ، األستاذ 
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
  .تقديم شرح مبسط للمحفوظة

  .لقیاس الفھممراجعة المعنى اإلجمالي للقطعة بأسئلة 
  ماذا يقول؟، الولد ينادي أصدقاءه

  ماذا طلب منھم؟
  اذكر األخطار التي وردت في النص؟، بیئتنا أصبحت في خطر:قال الولد

  .مرحلة التجزئة والتحفیظ
  .يجزئ األستاذ القطعة إلى ثالثة أجزاء

 يكتب الجزء األول على جانب آخر من السبورة ويتم تحفیظه

مرحلة بناء 
 التعلمات

 أداءيؤدي المقطع األول 
 المقطع األول من المحفوظة أداء سلیما

  التدريب
  و

 االستثمار
    المقطع بنفس الطريقة  أسابیعُتقدم باقي األجزاء على مدار  :مالحظة



    البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
  )10ح( إدماج  النشاط

  د45  المدة
  10  الحصة

يتحلى بروح ، يوظف قدراته ويتحكم فیھا   القیم
يساھم في ، المسؤولیة ويتقن عمله

  العمل الجماعي ويتضامن مع الغیر

 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، اإلسالمیةالتربیة ، اللغة(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 

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

  
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

، المتعلم أداءمراقبة 
على المجتھدين  ينثي

 لخلق جو من التنافس
 ......................................َوُھَو شيءُقِل اُهللا َخاِلُق ُكلَّ :اآلية أكمل

  التدريب
  و

 االستثمار
  ورقة اإلدماج في األسفل

    



 إدماج
  العربیة اللغة

  :أكمل حسب المثال
  .......................................................... أْنِت  ِمْن ِفراِشك ْضَھْنِا َتأْن

  .......................................................... ْمُتأْن  من اِإلْصطْبِل اَجُرْخا ُاَمُتأْن

  ..........................................................أْنَت   طعامِك ُكِلي ِتأْن

  ..........................................................أْنُتما   أمام العلِم  أْنُتم ِاْصًطُفوا

  :في الفراغ المناسب )في، على، ِلـ، ِبـ، عن، مع( أضع

ـي َأِبي ....َفَقدََّم ، ُزَمالِئي ............اِالْخِتباِر َوَتَقدَّْمُت......... َنَجْحُت 

  .ـَتَفُوِقي... َھِديًَّة َوَفِرَحَت ُأمِّي

 :ـْلُمِذيَعِة َوِھَي َتُقوُل.ِاْسَتَمْعُت ، َعِمي ِإَلى اِإلَذاَعِة .......َذَھْبُت

َنَظاَفِة  ........ حاِفُظَفالطِّْفُل النَِّظیُف ُھَو الَِّذي ُي، النَّظاَفِة........اْلَیْوَم َسَنَتَحدَُّث

  .َمْنِزِلِه َوشاِرِعِه َوَمْدَرَسِتِه
  

  التربیة اإلسالمیة
 صنف األعمال الصالحة والسیئة في الجدول

  

  السُب  ُرالصْب  ُنالتعاُو

  ُقْدالِص    يُةِرْخالُس  ُبالكِذ

      الصدقُة

  ٌءسيٍّ عمٌل    ٌحصاِل عمٌل

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

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

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

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

  المدنیة التربیة
  .يريد فريد صنع الفتات ُتذكر التالمیذ بالمحافظة على نظافة الساحة

  .اكتب جملتین تساعده بھما

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

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

  البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
السلیم للقرآن الكريم والحديث  االستظھار مركبةالقرآن الكريم والحديث النبوي   المیدان



  

  الشريف
  تربیة إسالمیة  النشاط
  سورة الماعون  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

باإلسالم واالنتماء الحضاري  األعتزاز  القیم
نبذ العنف والتعامل بوعي ، الوطني

  ومسؤولیة

استعمال المحفوظ في مواقف و الشريف  الكفاءة
  سلوكیة

مؤشرات 
  الكفاءة

حسن و القراءة السلیمة للمحفوظ
االستعمال في المواقف المتعلقة 

  بالسلوكات واآلداب
الكفاءة 

  الختامیة
 يستظھر المتعلم ي وضعیات تواصلیة ما

  حفظ من القرآن والحديث
  

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

بتالوة .......متعنا يا
 .سورة قريش

  .صلیت صالة الصبح فقرأت سورة اإلخالص بعد سورة الفاتحة:السیاق
  .سورة اإلخالص:السند

  ...ذكرني بھا يا، في سورة اإلخالص أسماء هللا عزوجل : التعلیمة
 .ھل تعرف أسماء أخرى هللا عزوجل؟اذكرھا

 

مرحلة 
 االنطالق

  .يتأمل الصور
  .يقرأ سورة اإلخالص
  .يجیب عن األسئلة

 

  
  أو ُيسمع تالمیذه السورة من جھاز، يتلو المعلم سورة الماعون 

  ).يستحسن أن يستعمل الحاسوب(

  
  :األستاذ شرحا مبسطا للسورةيقدم 

ويوصیھم ، والعمل الصالح، يدعو اهللا تعالى في ھذه السورة الناس للتعاون
  .والمساكین ومساعدة الفقراء، بالحفاظ على حق الیتیم

  .الصالة في وقتھا أداءيطیعونه ويغفلون عن  كما يتوعد ال
  .يطرح األستاذ أسئلة لقیاس فھم التالمیذ للمعنى العام للسورة

  ماذا يدعو اهللا الناس في ھذه السورة؟ إلى
  وبم يوصیھم؟

  من ھو الیتیم؟
  تحتاجه؟ من يشتري لك ما

  ؟حتاجهي وھل للیتیم من يشتري له ما
  إذن من يساعده؟

  وھل للفقراء والمساكین نقود؟
  من يقدم لھم المساعدة؟

  يطیعونه؟ بماذا يتوعد اهللا الذين ال
  ھل تساعدھم؟لماذا؟، یرأمرنا اهللا بمساعدة الیتیم والفق
  بماذا يجازيك اهللا إذا ساعدتھم؟

 أسئلة أخرى يراھا المعلم مناسبة لترسیخ قیم التعاون والتضامن

 
  ھل تساعد الیتیم والفقیر والمحتاج؟

  كم صالة تصلي في الیوم؟
  وھل تصلیھا في أوقاتھا؟

 يقرأ المعلم نص فقرة تعلمت
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

بتالوة .... متعنا يا
 .سورة اإلخالص

  :أحفظ
 .بقي من الحصة لتحفیظ بعض آيات السورة يستغل المعلم ما

  التدريب
  و

 االستثمار
  .بقي من آيات وإنجاز التمارين على دفتر األنشطة تخصص الحصة الثانیة لتحفیظ ما

    



  البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
  الجماعیةالحیاة   المیدان
 نظافة المدرسة  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

، يؤدي واجباته نحو نفسه ونحو اآلخر  القیم
  وتنظیم أوقات الراحة االنضباط

  

 مركبة
  الكفاءة

يقترح قائمة إجراءات للحفاظ على قواعد 
  النظافة

مؤشرات 
  يربط بین النظافة وجمال المحیط  الكفاءة

الكفاءة 
  الختامیة

يعبر بسلوك إيجابي في محیطه عن 
والمساھمة في  بقواعد النظافةالتزامه 

    حماية البیئة
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
يستمع /يالحظ 

ويجیب عن 
 .السؤال

عدت في المساء إلى البیت فشممت رائحة طیبة ووجدت كل أثاثه :السیــــاق
  .ُأعید ترتیبھا

  .......).صورة، حجرة الدرس(يراه المعلم مناسبا ما:السنـــد
  من نظف البیت وأعاد ترتیبه؟، في رأيك:التعلیمـــة

 ماذا تقول ألمك؟

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى قراءة 
  .المعلم

يالحظ الصور 
ويجیب عن 

 .األسئلة

  .مشاھدة المتعلمین للصور الموجودة في الكتاب
  بعد مشاھدة الصور يقرأ المعلم النص المرافق للصور

وما إن ، شارك فريد في تنظیف الحي الذي يسكن فیه 
  ).النص..........(وصل

يشارك في ، فريد تلمیذ نظیف يحب النظافة:يقدم المعلم شرحا للنص إذ يقول
أخبر معلمه بذلك ، فقد شارك أھل الحي في عملیة التنظیف، جمیع أعمال الخیر

  ؟؟؟؟؟؟.فأعطاه
  :يطرح المعلم أسئلة

  ماذا قدم له المعلم؟، في رأيكم  ماذا قال لمعلمه؟ شارك؟ فیم من ھو فريد؟
 .يعود المعلم إلى الصور

مرحلة بناء 
  التعلمات

  .الصورة األولى
  ھذه صورة ماذا؟

  ھل توجد أوراق تحت الطاوالت؟
  أين وضعھا تالمیذ ھذا القسم؟

  كیف تبدو؟، الحظوا أدوات التالمیذ
  القسم؟جدران /تالمیذ على طاوالتھمالھل كتب 

  ھل تحب أن يكون قسمكم مثل ھذا القسم؟
  إذن ماذا يجب علیك؟

 

  .الصورة الثانیة
  أين نحن اآلن؟

  كیف يظھر لك المطعم؟
  فھل تحافظ على نظافته؟، المطعم مرتب ونظیف

  .قدم نصائح لزمالئك للحفاظ على نظافة المطعم

 

  .الصورة الثالثة
  ..............ھذان التلمیذان في

  ماذا يفعالن؟
  أين يرمیان األوساخ؟

األوراق في /العلب/ھل ترمي القشور، وأنت
  الساحة؟

  لماذا؟
 

 .قراءة الملخص
   .تقويم اإلنجاز

  وأنت، فريد نظیف يحافظ على نظافة حیه:قلنا
  وعلى ماذا أيضا؟ على ماذا تحافظ؟

  وھل تكتب على الطاوالت؟الجدران؟

  التدريب
  و

 االستثمار

  تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة
   



  في ساحة البريد المركزي:المقطع التعلمي
  المقادير والقیاس  المیدان

  )تحديد األوقات(الساعة  الدرس

  د45  المدة

  1  الحصة

  القیم

المختلفة،  ينظم مھامه وأعماله
يتابع مشروعا وفق خطة محددة، 
يعبر عن تصوراته األولیة ويختبرھا 

    بتجريبھا لتطويرھا

مركبة 
  الكفاءة

يستثمر أنشطة القسم  و يعرف وحدات قیاس المدد
  لتطوير كفاءاته وترسیخ القیم

مؤشرات 
  الكفاءة

يرتب أنشطة بصفة سلیمة، يستعمل الساعة إلنجاز 
  مھمة

 الكفاءة
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باستعمال 
  الرزنامة ووحدات قیاس المدد

  

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يكتب أعدادا 
 500أصغر من 

 على لوحته

  :الحساب الذھني
  .ويطلب من التالمیذ كتابتھا على ألواحھم 500يملي المعلم أعدادا أصغر من 

 .مراقبة فتصحیح

مرحلة 
 االنطالق

يشاھد 
  .الساعة 

يجیب شفويا 
 .عن األسئلة 

  ھذه؟  ما:يعرض المعلم الساعة الحائطیة ويسأل
  ماذا نعرف بھا؟

  في أي ساعة ندخل القسم صباحا؟
  ھو الوقت الذي تتغذى فیه؟ ما

  في أي وقت تنام؟
 ھل ھي متساوية في الكبر؟) اإلشارة إلیھا(عقارب الساعة الحظوا

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يتأمل الصور 
  .ويعبر عنھا
يكتشف 

نشاطات أمین 
الیومیة 
  .وأوقاتھا

يرتب ھذه 
  .النشاطات

يربط كل نشاط 
بوقته 

  .المناسب
يكمل كتابة 
الوقت تحت 

  .الساعة
يكتشف 

النشاطات 
  .وأوقاتھا

يرسم عقربي 
  .الساعة

  .مرحلة االكتشاف والمالحظة -
  ).أكتشف.(يوزع المعلم األوراق التي أعد علیھا النشاط-1

  .بعد التأمل يطلب منھم قراءة النشاطات الیومیة التي يقوم بھا أمین
  رتب ھذه النشاطات حسب تسلسلھا الزمني؟

في أي ساعة يغسل أمین وجھه وأطرافه؟ يمثل المعلم الوقت :يسأل المعلم
  .عةبعقارب السا

  .والبحث االكتشافمرحلة -
  يقرأ المعلم التعلیمة ويطلب من التالمیذ استعمال المسطرة وقلم الرصاص للربط

  .يقرأ الوقت المكتوب ويبحث عن مثیله في الساعة ويربط):البحث(اإلجراءات-
  .يشاھد الوقت الذي تشیر إلیه عقارب الساعة ويربطه بالنشاط المناسب

  )المعلم يضع المخطط(يعرض كل فوج نتائجه على السبورة: والتبادل المناقشة-
 وإبعادفي ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة :الحوصلة والتأسیس-

  .الخاطئة
  .80توصلوا إلیه على الكتاب ص  ينقل المتعلمون ما

 .2تتبع نفس المراحل إلنجاز التعلیمة رقم -
  ).عمل فردي.(مرحلة اإلنجاز

يطلب المعلم من متعلمیه مالحظة 
  .الجدول وقراءة نشاطات أمین ووقتھا

 يبین لمتعلمیه أن الكتابة الرقمیة لوقت ما

  للوقت المكتوب 12بعد الظھر يتم بإضافة 
   17:00فمثال الخامسة مساء تكتب رقمیا 

يرسم المعلم الساعات الموجودة في فقرة أنجز 
  .بدون عقارب

يقرأ التعلیمة األولى ويطلب من متعلمیه رسم 
 عقارب الساعة الموافق للنشاط األول

 .مراقبة فتصحیح، )الذھاب إلى المدرسة(
 .نفس العمل مع بقیة األنشطة

يقرأ االستنتاج 
 ويعمل به

  :يحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى
 80نص تعلمت ص 

  التدريب
  و

 االستثمار
    تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة



  في ساحة البريد المركزي:المقطع التعلمي
  تنظیم معطیات  المیدان
  التعرف على شكل مستو  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يالحظ ويكتشف، يتحقق من صحة   القیم
النتائج ويصادق علیھا، يستعمل 

الترمیز العالمي، يعلل إجاباته ويقارنھا 
    بغیرھا

مركبة 
  الكفاءة

 يتعرف على تنظیم الفضاء والمصطلحات
األستقامیة، يستعمل المصطلحات و

  لمناسبةاالتعابیر 
مؤشرات 

  الكفاءة
  يذكر بعض الخواص .يتعرف على شكل

  )عدد الرؤوس، األضالع، الزوايا(للمضلعات 

الكفاءة 
  الختامیة

ووصف  يحل مشكالت متعلقة باألستقامیة
أو نقل أشكال ويستعمل المصطلحات 

    المناسبة
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يرتب ترتیبا 
 تصاعديا

  الحساب الّذھني
  .غیر مرتبة ويطلب من المتعلمین ترتیبھا 500يكتب المعلم ثالثة أعداد أصغر من 

 .تكرار العملیة

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 
أسماءھا 

ويكتبھا على 
 .لوحته

  الّتمھید
  ).مستطیالت، مربعات، مثلثات(يثبت المعلم قصاصات لمضلعات مألوفة

  اكتب اسمه على لوحتك؟، اسم ھذا المضلعا م:يشیر المعلم إلى المثلث ويسأل
  .نفس العمل مع بقیة المضلعات

مرحلة 
بناء 

  التعلمات

يالحظ 
  .األشكال
يسمي 
  .المثلثات

يمیز المربع 
  .والمستطیل

يستعمل 
الكوس 

للتحقق من 
  .قائمیة الزوايا
يلون حسب 

  .المطلوب
يعد عدد الزوايا 
القائمة ويكتبه 

  .في مكانه
يكمل ملء 

  .الجدول
  

  ).فترة المالحظة(أكتشف-
حیث يفصل بین المثلثات ، يثبت المعلم األشكال التي حضرھا على السبورة-1

  .واألشكال األخرى
اسم ھذه المضلعات؟ھل لكل ھذه المثلثات زاوية ا م:ويسأليشیر إلى المثلثات -

  .قائمة؟
ھل ھذه المضلعات كلھا مربعات؟ھل ھي :يشیر إلى األشكال األخرى ويقول-

  .مستطیالت؟
  عمل فردي).مرحلة البحث(أكتشف

على  حرفهاكتب .(تعرف على كل مثلث له زاوية قائمة وتحقق باستعمال الكوس
  )لوحتك

  ويتحققيستعمل الكوس ، يعین بالعین فقط):البحث(اإلجراءات
يعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ على السبورة ويناقشھا :المناقشة والتبادل

  .معھم
  .الخاطئة وإبعادفي ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة 

  .2يطلب من تلمیذ قراءة السؤال .عمل فردي -2
تلوين المربع باألحمر والمستطیل باألخضر يوجه المعلم مالحظة التالمیذ إلى  بعد

  كم عدد زوايا المربع؟:ياه ويسألاية من زووالمربع المثبت على السبورة يشیر إلى زا
  )نفس العمل مع المستطیل(تحقق من أنھا قائمة 

  )الحوصلة والتأسیس، المناقشة والتبادل، البحث(تتبع نفس المراحل
  :مرحلة اإلنجاز

  .يتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد
يشرح المعلم النشاط األول ويطلب 

يمر المعلم بین .من التالمیذ إنجازه
  .الصفوف للمراقبة 

يثمن عمل المجتھدين ويصوب 
  .أخطاء المتعثرين

يتم تصحیح األنشطة جماعیا 
 .ففرديا

 )بقلم ملون أخضرالتصحیح يكون (ثم مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا 
كم زاوية :يثبت المعلم المثلثات القائمة المتحصل علیھا من النشاط األول ويسأل  .تقويم اإلنجاز

  قائمة في كل مثلث؟ كیف نسمي المثلث الذي فیه زاوية قائمة؟
  .كم زاوية قائمة في المربع؟في المستطیل:يثبت المعلم المربع والمستطیل ويسأل

 .وقراءتهكتابة نص تعلمت 

  التدريب
  و

 االستثمار

  تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة
    



في ساحة البريد المركزي:المقطع التعلمي  
  األعداد والحساب  المیدان
  )2(999متتالیة األعداد إلى   الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يالحظ ويكتشف، ينظم عمله،   القیم
والمثابرة ويبذل جھدا للقیام به 

  على إتمامه
  

مركبة 
  الكفاءة

يضع سیرورة  و يتعرف األعداد األصغر من ألف
  شخصیة لعملیتي الجمع والطرح

مؤشرات 
  يعین األعداد مشافھة وكتابة  الكفاءة

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باألعداد 
  .يعرف مبادئ التعداد العشري. الطبیعیة

وإجراء )قراءة، كتابة، مقارنة وترتیب(من ألف األصغر 
    عملیتي الجمع والطرح علیھا

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يسمع ويجیب عن 
 .األسئلة

 5ورقم عشراته  6عدد مكون من ثالثة أرقام، رقم وحداته نصف الـ:يقول المعلم
  .اكتب ھذا العدد على لوحتك. 4 ورقم مئاته

 .تنويع األمثلة

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

  

مثال ويطلب من التالمیذ كتابة العدد الممثل  246:يثبت المعلم بطاقات العدد
  .بالبطاقات

 .تعاد العملیة مع أعداد أخرى
  ).فترة المالحظة(أكتشف-
  )83أكتشف ص (يثبت المعلم بطاقات العددين الممثلین في األعلى -

  .تمثله صفیحة واحدة؟عمود واحد؟مربع واحد يسأل ماھو العدد الي
  .عمل فردي على األلواح)فترة البحث(أكتشف

على لوحتك )اإلشارة إلیه(اكتب العدد:قراءة التعلیمة األولى ثم يقول المعلم-01
  .باألرقام وبالحروف

يعد عدد الصفائح، وعدد األعمدة وعدد المربعات ويكتب ):البحث(اإلجراءات
  وفيكتبه بالحر.العدد

  .يعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ:المناقشة والتبادل
في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة وابعاد :الحوصلة والتأسیس

  الخاطئة
وقراءة العدد الذي توصل إلیه  83يطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتاب ص .02

  أيمن
أيمن ويطلب منھم كتابته على  يشیر المعلم إلى العدد الممثل بالبطاقات بجانب

  األلواح
  .بعد التأكد من الكتابة الصحیحة للعدد، يكتب المعلم الجمل على السبورة

  96و 69أخلط أيمن بین  أخطأ أيمن في حساب الوحدات
 أخطأ أيمن في حساب العشرات أخطأ أيمن في حساب المئات

 )مرحلیايتم العمل على األلواح (اكتب صحیح، خاطئ أمام كل جملة 
 .تنقل النتائج المصادق علیھا على الكتاب

 :مرحلة اإلنجاز
يشرحه المعلم لیتأكد :يتم تقديم النشاط

من أن الجمیع فھم التعلیمة ثم يتم 
 العمل الفردي مرحلیا

يستحسن استعمال األلواح عند حساب 
 المجامیع

مرحلة 
بناء 

  التعلمات

  .423:اكتب العدد
يذكر المعلم العدد 

  .شفويا
تنبیه التالمیذ إلى 

المئات كتابة رقم :
وكتابة رقم ، األول 

الوحدات ثم كتابة 
 العشراترقم 

 بینھما

  .ويطلب من بعض التالمیذ قراءته 369:يكتب المعلم العدد
  .يطلب من تلمیذ أخیر قراءته بتأن

، أزرق للمئاتيستحسن استعمال األولوان (كلما ذكر رقم يلونه المعلم بلون مغاير
ويسأل ماھو الرقم الذي نطقناه )أسود للوحدات، للعشراتأحمر 
 الثالث/الثاني/األول

 .التوصل إلى نص تعلمت

  تدريب
  و

 استثمار

   تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة



  في ساحة البريد المركزي:المقطع التعلمي
  المعلمة في الفضاء والزمن  المیدان
  الزمن الذي يمر  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

ينظم مھامه وأعماله المختلفة،   القیم
يتابع مشروعا وفق خطة محددة، 
يعبر عن تصوراته األولیة ويختبرھا 

    بتجريبھا لتطويرھا

مركبة 
  الكفاءة

 و تقدير المدد الزمنیة باستعمال أداة للقیاس
 القصیرة/يمیز بین األحداث ذات المدة الطويلة

  .مددا زمنیة باستعمال األداة المناسبة يقدر و
مؤشرات 

  يستخدم الرزنامة استخداما سلیما  الكفاءة

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت تتعلق بتقدير المدة الزمنیة 
في معرفة األحداث  الرزنامة واستخدام

    وتنظیم وتیرة حیاته
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
  .النشاطات يتذكر

یة لكل نيقدر المدد الزم
  .نشاط

  .يجیب شفويا عن السؤال
  أي النشاطین مدته أطول؟

مدة الدراسة داخل القسم 
 أو مدة االستراحة

تغسل وجھك، (تنھض في الصباح، تقوم بھذه النشاطات: السیــــاق
نشاطات يراھا )تلبس ثیابك، تتناول وجبة الفطور، تحمل محفظتك

  .المعلم مناسبة
  .النشاطات الیومیة:لسنـــدا

  سم النشاط الذي يأخذ منك وقتا طويال؟:التعلیمـــة
 

مرحلة 
 االنطالق

  .يالحظ ويجیب عن السؤال
  .يالحظ رزنامة شھر جويلیة

  .يجیب عن األسئلة كتابة
 

  .اكتشف -
مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ومالحظة 

  ).82ص(الصورة
ماذا تشاھد في الصورة؟ أين ھم؟ كم 

  الساعة اآلن؟ ھي
  اإلشارة إلى الساعة 

   .أالحظ وأبحث-
يقرأ المعلم النص المرافق للصورة 

ويطلب من بعض التالمیذ ، عدة مرات
  .قراءته

  .يطرح األسئلة التالیة
  كم يدوم وقت االستراحة؟ إلى أين خرج التالمیذ؟

  في رأيكم كم يدوم وقت اللعب بالكرة؟ ماذا اقترح أحمد؟
  .إذن لماذا رفض الفكرة من رفض الفكرة؟

  .في البداية قلتم أن الساعة تشیر إلى العاشرة وعشر دقائق
  متى تنتھي فترة االستراحة؟

  بماذا يستعین المدير لمعرفة ذلك؟
  في القسم أو في المطعم؟:أين تقضي أطول مدة

   .أنجـــــز
  .يعرض المعلم رزنامة شھر جويلیة كما في الكتاب

  )اإلشارة( سم الیوم األول من شھر جويلیة؟ا ما:يسأل المعلم
اإلجابة على (سم الیوم األخیر؟ ا ما

  األلواح
كامل  أسبوعيشیر المعلم إلى 

  ويسأل)يحوطه(
ھو الیوم األول الذي يبدأ به  ما

  ؟ الیوم األخیر؟األسبوع
مرفقة لشھر (يطرح أسئلة أخرى

 )جويلیة
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 تقويم األعمال

  اذكرھا؟، بعدة نشاطات في الیومتقوم 
  .ھل ھي متشابھة

  متشابھة؟ اأوقاتھل تدوم 
  .بماذا نقیس الوقت الذي يمر

 .التوصل إلى نص تعلمت

  التدريب
  و

 االستثمار

 األنشطة على الدفتر تخصص الحصة الثانیة إلنجاز: مالحظة



    البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
   فھم المنطوق والتعبیر الشفوي  المیدان
النص 

  المنطوق
  سد بني ھارون

  د90  المدة
  1  الحصة

يعتز بلغته العربیة،يساھم في العمل   القیم
  الجماعي،المحافظة على نظافة المحیط

  
 مركبة

  الكفاءة
يقیم مضمون و يرد استجابة لما يسمع

  النص المنطوق
مؤشرات 

  الكفاءة
يجیب عن أسئلة حول النص ( الفھم

وردت في  ينفذ تعلیمات معھا المنطوق،
النص (يكمل أحداث القصة  النص،

  )المنطوق
الكفاءة 

  الختامیة
يفھم خطابات منطوقة يغلب علیھا النمط 

  التوجیھي ويتجاوب معھا
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

حصل تمن أين ن
  .على الماء؟

 في ماذا نستعمله؟

  )24(دلیل الكتاب ص.األم  االنطالقیة نص الوضعیة المشكلة:السیــــاق
  مشھد:السند

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

ھي  فعلته وما ر لنا ماترك أحد زمالئك حنفیة المغسلة مفتوحة،اذك :2المھمة
  النصائح التي قدمتھا له؟

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى النص 
  ويبدي اھتماما
يجیب بجمل 

بسیطة تترجم 
 المعنى العام للنص
يكمل أحداث النص 

 .المنطوق
  
  
  

أفكار جديدة  بناء
ورد في  تدعم ما

 النص المنطوق
 

من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب ) سد بني ھارون(قراء النص المنطوق 
 االستعانةالتواصل البصري بینه وبین متعلمیه مع 

  .الحس حركي والقرائن اللغوية والغیر لغوية باألداء
   :فھم المنطوق

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

 قة بالنص المنطوقاألسئلة مرف
  ....)حذف،إضافة،تغییر الصیغة(

  بماذا شبه سلیمان السّد؟:يسأل المعلم
  سأل سلیمان أباه في األخیر،ماذا قال؟

  تجیب سلیمان،ماذا تقول له؟
  .الصورة ومشاھدة  99مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص

  ماذا تشاھد في الصورة؟
  بجانبه؟لماذا؟كیف تبدو النباتات واألشجار التي 

مرحلة بناء  ..............الماء نعمة من عند اهللا يجب أن:أكمل بالعبارة الناقصة
 التعلمات

فھم 
 المنطوق

  )تعبیر حر(تفويج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة: أتأمل وأتحدث

  
  ماذا حدث لألرض في الصورة؟

الحظوا السماء،ھل توجد غیوم؟ھل 
  تسقط أمطار؟
    .حدث اذكر أسباب ما

  
  بماذا تختلط المیاه القذرة؟

  ھي األضرار التي تسببھا؟ ما
  

  
  ماذا ترى في الصورة؟
  اذكر بعض فوائد الماء؟

    

  .الماء نعمة من عند اهللا .تقويم اإلنجاز
 عدد فوائده وكیفیة المحافظة علیه؟

التدريب 
 واالستثمار

    



    البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
  تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
   2  الحصة

يبحث عن المعلومة ويوظفھا في التعبیر   القیم
الشفوي، يساھم في العمل 

  الجماعي،المحافظة على نظافة المحیط

  
 مركبة

  الكفاءة
  يتواصل مع الغیر،يفھم حديثه

مؤشرات 
  الكفاءة

يتعرف و يوظف الروابط والصیغ المناسبة
  والصرفیة على القواعد النحوية

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

  ؟)سد بني ھارون(العودة إلى النص المنطوق
  .العام للنص المنطوقيطرح المعلم أسئلة حول المعنى 

  .يصلح للسباحة السد ال:قال األب
 لماذا في رأيكم؟

مرحلة 
 االنطالق

يجیب عن 
األسئلة،يكتشف 

 .الصیغ ويوظفھا

  .الجمل المحتوية على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة Vبنا 
  .وقف سلیمان أمام السد،فتعجب من سحر الطبیعة ھناك

   !.أبي ھذه البحیرة يا أجملما    ماذا قال؟
  .تدوين الجملة على السبورة وتلوين الصیغة المستھدفة

  .تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى
  !أجمل ھذه السمكة ما   :رأيت سمكة جمیلة في السد،تتعجب فتقول
  !أضخم ھذا الفیل ما   :زرت حديقة الحیوانات،رأيت فیال ضخما تقول
  !أروع ھذه القصة ما   :أھداك أبوك قصة رائعة، تتعجب فتقول ألبیك

  !أحلى التمر ما   أكلت التمر فوجدته أحلى،ماذا تقول؟
  .وضعیات أخرى لتثبیت الصیغة المستھدفة

آلة  فقدم لھا طلب سلیمان من أخته أن تلتقط له صورة بجانب السد،
  .التصوير

   .سلمى،والتقطي لي صورة آلة التصوير يا ھاك   ماذا قال لھا؟
 .الجملة وتلوين الصیغة المستھدفة تدوين

  .القلم وحافظ علیه ھاك   :أعطاك زمیلك قلما،وطلب منك أن تحافظ علیه يقول
  .الرسالة ھاك   أخرج ساعي رسالة وقدمھا لك،ماذا يقول؟
  التفاحة ھاك   قطف عمك تفاحة وأعطاھا لك ،ماذا يقول؟

  .تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى
 .ه،مّدت أخته يدھاقدم سلیمان آلة التصوير ألخت

  .آلة التصوير أللتقط لك صورة ھات   ماذا قالت؟
  .تدوين الجملة على السبورة وتلوين الصیغة المستھدفة

  ).ھاك،ھات(بین تلمیذين الستعمال ) وضعیات ( تمثیل
  .ھات الكتاب   ھاك الكتاب لتقرأ فیه

  .ھات المسطرة،شكرا لك   صديقي ھاك المسطرة يا
  .أن تصوره بجانب السد،فاقترب كثیرا من الحافةطلب سلیمان من أخته 
  .سلیمان تقترْب من حافة السد ياال   خاطبه األب ونھاه،ماذا قال؟

  من حافة السد يتقتربـ ال   كیف يقول؟:لو خاطب سلمى
     من حافة السد ـاتقترب ال   :ولو خاطب ولديه معا يقول

  من حافة السد ـواتقتربـ ال ولو خاطب كل أفراد أسرته،كیف يقول؟
  من حافة السد ـنتقتربـ ال  ولو خاطب البنات،كیف يقول؟

  .أمثلة أخرى مع تغییر الفعل

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يتدرب على 
استعمال الصیغ 

في وضعیات 
مشابھة 

ويستثمرھا في 
  .وضعیات جديدة

 

  يطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفة
 من كتاب األنشطة56ص  1/3األنشطة وإنجاز التمرين العودة إلى دفتر 

 

  تدريبال
  و

 االستثمار

  



    البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
  )إنتاج شفوي(تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

يبحث عن المعلومة ويوظفھا في   القیم
التعبیر الشفوي، يساھم في العمل 

الجماعي،المحافظة على نظافة 
  المحیط

  
  يفھم حديثهو يتواصل مع الغیر  الكفاءة مركبة

مؤشرات 
  الكفاءة

 يسرد قصة انطالقا من مشھد أو صور
يرتب أحداث القصة حسب ترتیب و

  منطقي
الكفاءة 

  الختامیة
يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

  
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

  .االستماعيحسن 
يالحظ ويجیب عن 

 .األسئلة

علمك أبوك الصالة،فصرت تحسن : السیـــاق
  .آداء الصلوات الخمس،أنت تتوضأ قبل الصالة

  إناء مملوء بالماء،صورة :السنــــــد
تتوضأ بماء :يناسب اختر ما:التعلیمـــة

  تتوضأ بالماء الموجود /الحنفیة
 لماذا؟.     في اإلناء

مرحلة 
 االنطالق

يعبر عن الصور معتمدا 
على األسئلة 

 .التوجیھیة

  الیوم نغسل السیارة،فأراد مساعدته،الحظوا الصور:سمع سلیمان أباه يقول

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 

  
  ماذا أحضر سلیمان؟

  ربطه؟/بماذا أوصله
  وھل سلیمان يغسل السیارة أو يلعب بالماء؟

 

  
  .وصل األب

  في يده؟ماذا يحمل 
  .................يريد أن 
  .رأى ابنه

  في رأيكم ماذا قال له؟
  )إدماج جزئي(التعبیر عن الصورتین

 

  
  .ھاھو األب يتحدث مع سلمى

  ماذا يقول لھا؟
  )إدماج كّلي(التعبیر عن الّصور

تسجیل الملخص 
 .وقراءته

  .المصورةطرح أسئلة ھادفة قصد اإللمام بعناصر وتسلسل أحداث القصة 
 ......................................................أراد سلیمان مساعدة أبیه

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
   قراءة   النشاط

  د45  المدة
  4  الحصة

 يتحكم في اآللیات األولیة للقراءة  القیم
 وينضبط مع الزمن المخصص للنشاط

 الجماعي، يساھم في العملو
  المحافظة على نظافة المحیط

  
  مركبة

  الكفاءة
يقرأ ويعید بناء المعلومات الواردة في  يفھم ما

القراءة ويقیم  إستراتیجیةيستعمل و النص
  مضمون النص المكتوب

  مؤشرات
  الكفاءة

الشخصیة المفضلة في النص ويبرر  يختار
يتعرف على الشخصیات بواسطة و اختیاره
يعین أحداث النص وبیئته الزمنیة و دالالت

  والمكانیة
  الكفاءة

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

  يغلب علیھا النمط التوجیھي
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
منكم يتذكر من 

  .أنشودة
الماء سر ھذه 

  .الحیاة
 ...........متعنا بھا يا

  .قرأت نصا يتحدث عن أماكن وجود الماء وفوائده :السیاق
  .قارورة ماء،مكتسباته السابقة :السند

  .عدد أماكن وجود الماء واذكر فوائده  :التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 
الشخصیات ويعبر 

  عنھا
  يعبر عن الصور

يقرأ فقرة من النص 
  قراءة صحیحة

  يجیب عن األسئلة
يوظف الكلمات 

  الجديدة في جمل
يستخرج القیم 

 ويتحلى بھا

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 101فتح الكتاب ص 
  .الحظوا األب،تبدو علیه الدھشة

  سبب دھشته؟ في رأيكم ما
  تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص

  یة من طرف المعلم مستعمالقراءة النص قراءة نموذج
  اإليحاء لتقريب المعنى

  .ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة
  ھو عنوان النص؟ ما

ثريا،سلیمان،ساعي البريد،موظف شركة (من بین الشخصیات 
  ).المیاه،األب،أحمد

  حدد شخصیات النص
  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

  دّق رن ھاتف أبي
 

  رّن
 

  .مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري له باألسئلة المناسبة
  األسئلة مرافقة للنص

  طرح أسئلة أخرى
  ماذا قرأ األب في الفاتورة؟

  كیف وجدھا؟
  لماذا؟.اذكر الشخصیة التي أعجبتك في النص

  دفع األب مبلغا كبیرا ،لماذا؟
  .حذر األب ابناءه وقدم نصیحة ماذا قال؟ الماء ثروة ينبغي المحافظة علیه

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

  يجیب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

إلى استنادا 
 تصوراته

 .ينجز النشاط

  طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 .53ص2إنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين رقم 

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )أبذر الماء ال( قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  6  الحصة

بلغته ، يساھم في العمل يعتز   القیم
  الجماعي،المحافظة على نظافة المحیط

  
 مركبة

  الكفاءة
يقرأ ويعید بناء المعلومات الواردة  يفھم ما

  القراءة إستراتیجیةيستعمل و في النص
مؤشرات 

  الكفاءة
 ينطق الحروف من مخارجھا الصحیحة

يقرأ و يمیز بین الحروف المتقاربة المخرجو
  وحدات لغوية كاملة

الكفاءة 
  الختامیة

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
  يغلب علیھا النمط التوجیھي

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يتذكر أھم أحداث 
  النص،

يحیي بتحیة 
 .اإلسالم

  .تلخیص النص المكتوب بأسئلة موجھة لتحديد األفكار األساسیة
  لموظف شركة المیاه،ماذا قال له؟قدم سلیمان التحیة 

  وبماذا رد علیه الموظف؟
 .اذكرھا ھل توجد عبارات تحیة أخرى؟

مرحلة 
 االنطالق

  يقرأ النص
ينطق بالحرفین 

نطقا سلیما ممیزا 
بینھما نطقا 

 .وسماعا ورسما

  .أراجع وأمیز
  )غ،خ(يعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغوية وتعني الحروف المتشابھة في المخرج

  اإلدراك وعرض النموذج
  .أراجع وأمیز
  .المحتوية  على الحرفین المستھدفین بمحاورة التالمیذ بناء الجملة

  .58العودة إلى النص المنطوق ص 
  .تعجب سلیمان من جمال البحیرة وقت الغروب وحین تعود الطیور وفراخھا

  ماذا قال؟
  .ماأجمل البحیرة وقت الـغـروب،حینما تعود الطیور وفراخـھا

  .كتابة الفقرة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھما
 ما أجمل البحیرة وقت ـروبـغال حینما تعود
 الطیور ـھاخوفرا إلى العّش مغـردة

  
  استخراج الكلمتین المشتملتین على الحرفین وتحلیلھما إلى مقاطع صوتیة

 الـ ـُغـ ـرو ِب
 و فـ را خـُ ـھا

 .تحديد الحرفین وقراءتھما 
  الموجھة االستجابة
  .مخبزة...........مع تكرار الصوت َمْخـ،َمـْخـ)َمْخَبَزٌة(قراءة كلمة

  )خزانة،الخروف،الخوخ،بطیخ(عرض كلمات أخرى
.                                           مغرب.........َمْغـ،َمـْغـ:مع تكرار الصوت)َمْغِرٌب(قراة كلمة

  )غ،الغزالغراب،فارغ،مبل(عرض كلمات أخرى
  .يكتب المعلم الحرفین على جدول الحروف مطالبا التالمیذ بنطق الحرف بحركته كلما كتبه

  .ومطالبة التالمیذ بقراءتھما معا)َيْغِلُق،َيْخُلُق(كتابة الكلمتین
  .اإلتیان بكلمات جديدة تحوي الحرفین

  المستقلة االستجابة
  العودة إلى الفقرة وتمییز الحرفین

  التطبیق
وكتابتھا )غ،خ(العودة إلى النص المكتوب ومطالبة التالمیذ باستخراج كلمة تحوي الحرف

  على األلواح
  أكتب جیدا

طريقة المناقشة يستخرج الحرفین مع  وبإتباعيكتب المعلم كلمات تتضمن الحرفین 
  )أول،وسط،آخر الكلمة متصال أو منفردا(مالحظة موقعه في الكلمة

  .وتلوينھماقراءة الحرفین 
  كتابة الحرفین على األلواح بمحاكاة آداء المعلم وتشكیلھما بالعجینة إن أمكن

  

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

  .قراءة الحروف والكلمات وكتابتھا على كراس القسم يقرأ وينسخ
  .نموذج لكراس القسم أو مايراه المعلم مناسبا

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    والطبیعةالبیئة :المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )أبذر الماء ال( قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  8  الحصة

يعتز بلغته ،يتحلى بروح التعاون   القیم
والتضامن ويساھم في العمل 

  الجماعي

  
 مركبة

  الكفاءة
  المكتوب يستعمل المعلومات الواردة في النص

مؤشرات 
  الكفاءة

الحركات على ينطق و يراعي عالمات الوقف
يحسن سرعته و أواخر الحروف بطريقة صحیحة

  في القراءة
الكفاءة 

  الختامیة
 يعتز بلغته ،يتحلى بروح التعاون والتضامن

  ويساھم في العمل الجماعي

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 .يجیب عن األسئلة
  في ماذا شارك األوالد؟

  وماذا غرسوا؟
 فوائد الشجرة؟اذكر 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الفقرة محترما 
  .الفواصل والمدود

وكذا فقرة أحسن 
  .قراءتي

  .يجیب عن األسئلة
 

  المرحلة األولى
  .المعلم إلى النص المكتوب ويقرأه قراءة مسترسلة يعود -01

اإلشارة إلى الفواصل الواردة في (يعید قراءة النص كامال قراءة جوھرية 
ويطلب من التالمیذ قراءته **)ھات**،**ھاك**فعل األمر وأسماء  النص،
فقرة قراءة سلیمة مع احترام الفواصل والمدود والزمن المخصص لھا مع /فقرة

  .استخدام التنغیم بطريقة ممیزة
  .يثمن قراءة المتفوقین ويصحح أخطاء المتعثرين

حرفي يطلب األستاذ من متعلمیه العودة إلى النص وكتابة كلمة تتضمن  -02
  .الخاء والغین

  .اإلتیان بكلمات تتضمن الحرفین وكتابتھا على السبورة
  .تلوين الحرفین المستھدفین

  .أحسن قراءتي:المرحلة الثانیة
كتابة الفقرة المخصصة لمرحلة أحسن قراءتي،تلوين عالمات الوقف وأداة 

  .االستفھام 
   ؟الحصول على الماء مكلف ھِل:قال سلیمان     
تضّر  وتعالج حتى ال،تتجمع میاه األمطار في السدود،بني نعم يا:األب    

وكّل ھذا يكّلف جھدا ،باستعمال المضخات،ثم توزع عبر القنوات،المستھلكین
  .وأمواال كثیرة،كبیرا

  .مطالبة التالمیذ قراءتھا بالتنغیم المناسب والسرعة الالزمة
  .قراءة الفقرة من الكتاب

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

الحرفین يكتب 
والجملة على دفتر 

  .األنشطة
يرسم الحرفین عن 

طريق محاكاة 
 .المعلم

  .57ص  5كتابة على دفتر األنشطة تمرين 

 
  .رسم الحرفین على كراسات القسم

 

 

  تدريب
  و

 استثمار

    



    البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
  إمالء  النشاط

  د45+د45  المدة
  7/9  الحصة

  قدراته الكتابیة ويتحكم فیھايوظف   القیم
الكفاءة 

  الختامیة
   ينتج كتابة كلمات وجمل

  
 مركبة

  الكفاءة
الحروف والضوابط  يتعرف على مختلف أشكال

بالعربیة ويتحكم في مستويات اللغة و للكتابة
  الكتابیة

مؤشرات 
  الكفاءة

 يحترم قواعد رسم الحروف والكلمات وتناسقھا
يحافظ على البعد بین و يكتب كلمات كما ُتلفظو

  )مسموع/إمالء منقول(الكلمات
 

 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

 .الكلمات التي تشمله،نفس العمل مع حرف الخاءلون حرف الغین في 

مرحلة 
 االنطالق

يجد حال للغز ويثبت 

الحرف عن طريق 

الذاكرة البصرية برؤيته 

والذاكرة العضلیة 

  .بكتابته

 .يكتب الصوت الناقص

  .تثبیت الحرفین

كل كلمتین على ) فراخ،خیمة(،)غزال،مغرب(يكتب المعلم الكلمات -01

اكتبه على ).غزال،مغرب(تكرر في الكلمتین ھناك حرف :حدة ويقول

  .لوحتك

  ).فراخ،خیمة(نفس العمل مع الكلمتین 

  .وضعیات أخرى مشابھة

 أو)االستعانة بصور) (بصوت ناقص(يعرض المعلم كلمات على السبورة -02

  ).ألغاز مثال(يراه المعلم مناسبا ما

اللغز ويطلب منھم  يكتب المعلم الكلمة بحرف ناقص ُيسمع متعلمیه**

  **كتابة الكلمة كاملة

  ـزانة.

  ـائب.

 .ترتب فیھا مالبسك

  .عكس حاضر

 ـرج.يـ

  ـرب.المـ

 .عكس يدخل

  .من الصلوات الخمس

  .البطِّیـ

 .َيْمَضـ

فاكھة تنضج في الصیف لونھا 

 .أصفر

 .اللقمة.  َيْمَضـ

  .اْلِفرا

  .الدِّما

  .صغار الطیور

  .نفكر به

من أنا؟اكتبني على /يؤذي خصمه يديه حتى اليضعني المالكم في 

  .لوحتك

 .أنا صوت القط،ھل عرفتني،اكتبني على لوحتك

مرحلة بناء 
 التعلمات

يثبت الحرفین ويتعرف 

على بداية ونھاية كتابة 

  .الحرف داخل الكلمة

يحرص على األبعاد 

 والمسافة لكل حرف

  )12ح(الحرفین وكتابتھا على كراسات القسم يملي المعلم كلمات تشمل

  .57ص 6إنجاز تمرين اإلمالء في دفتر األنشطة تمرين 

 .يمكن للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعة

  التدريب
  و

 االستثمار

  .بالنسبة لأللغاز للمعلم الحرية في االختیار
    



    البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
  الكتابي التعبیر  میدان

  كتابي إنتاج  النشاط
  د45  المدة

  11  الحصة
يوظف قدراته التعبیرية الشفھیة   القیم

  والكتابیة،يساھم في العمل الجماعي
    

  
 مركبة

  الكفاءة
  ينتج منصوصات حسب وضعیة التواصل

مؤشرات 
  الكفاءة

ينتج منصوصات حول صور معطاة 
يراجع المنصوص الذي أنتجه و بالترتیب
  ويصححه

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

  .شاركت في تنظیف الحي

 اذكر األعمال التي قمت بھا؟
مرحلة 

 االنطالق

  .يقرأ الجمل

يربط بین شطري 

 .الجملة

 .يكتب نصائح

  .أتدرب على اإلنتاج الكتابي

  .102يعرض المعلم الوضعیة الموجودة في كتاب التلمیذ على السبورة ص 

تشاھد كل يوم في حیكم مظاھر سیئة تفقده الجمال والنظافة،قررت أن 

  .تكتب الفتات تنصح بھا سكان الحي

اربط بین شطري الجملة واكتب ھذه  في اإلطارين،ثم اقرأ ما

  .النصائح

  

  مسؤولیة الجمیع

  في سلة المھمالت
  على نظافة المحیط

  حـــــافظــــوا  

  نظافة البیئة
  ِارموا النفایات

  

  :الجمل

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

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

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

مرحلة بناء 
 التعلمات

 .تقويم اإلنجاز
يتدرب التالمیذ على كتابة ماتوصلوا إلیه على كراسات المسودة استعدادا 

 لكتابته على دفاتر التعبیر

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    والطبیعةالبیئة :المقطع التعلمي
  محفوظات  النشاط

  د45+د45  المدة
  5/12  الحصة

يساھم بفاعلیة في األعمال   القیم
الجماعیة،يتحلى بروح التعاون 

  والتضامن

  
 مركبة

  الكفاءة
  ويعید بناء المعلومة الواردة يقرأ يفھم ما

مؤشرات 
  الكفاءة

يتفاعل مع و منغما مناسبا للمقام أداءيؤدي 
  معاني النص

 الكفاءة
  الختامیة

  نصوصا بسیطة ويفھمھا يقرأ

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

بأنشودة .......ذكرني يا
 .أوقات الفراغ

  .تستغل أوقات فراغك في الكثیر من أنشطة الترفیه والتسلیة
 اذكر البعض منھا؟

 

مرحلة 
 االنطالق

  يكتشف المحفوظة
 

ينصت إلى قراءة 
،يدرك المعنى األستاذ 

اإلجمالي ويجیب عن 
 األسئلة

يحفظ المقطع الثاني 
 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
  .تقديم شرح مبسط للمحفوظة

  .مراجعة المعنى اإلجمالي للقطعة بأسئلة لقیاس الفھم
  الولد ينادي أصدقاءه،ماذا يقول؟

  ماذا طلب منھم؟
  بیئتنا أصبحت في خطر،اذكر األخطار التي وردت في النص؟:قال الولد

  .مرحلة التجزئة والتحفیظ
  .يجزئ األستاذ القطعة إلى ثالثة أجزاء

 الجزء الثاني على جانب آخر من السبورة ويتم تحفیظه يكتب

مرحلة بناء 
 التعلمات

يؤدي المقطع الثاني 
 المقطع الثاني من المحفوظة أداء آداء سلیما

  التدريب
  و

 االستثمار
    المقطع بنفس الطريقة  أسابیعُتقدم باقي األجزاء على مدار  :مالحظة



    البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
  )10ح( إدماج  النشاط

  د45  المدة
  10  الحصة

يوظف قدراته ويتحكم فیھا ،يتحلى بروح   القیم
المسؤولیة ويتقن عمله،يساھم في 

  العمل الجماعي ويتضامن مع الغیر

 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 المدنیةاإلسالمیةاللغة،التربیة (بـ

  
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 يسترجع المعلومات

يحاور األستاذ التالمیذ حول مضامین الدروس السابقة لقیاس مدى التذكر 
  لديھم

  .الرصید اللغوي استعمال
 ......النحوية والصرفیةر الظواھ

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 
منھم إنجاز النشاط األول تلیه المراقبة والتصحیح الجماعي على يطلب 

  .السبورة فالفردي ،نفس العمل مع بقیة األنشطة

  
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 أداءمراقبة 
ي على نالمتعلم،يث

المجتھدين لخلق جو 
 من التنافس

 ......................................َوُھَو ُقِل اُهللا َخاِلُق ُكلَّ َشْیٍئ:اآلية أكمل
  التدريب

  و
 االستثمار

  ورقة اإلدماج في األسفل
    



 إدماج
  اللغة العربیة

  :ِاستْخرْج ِمن النِص بعض الكِلماٍت الممدودة ودونھا
  ـي    ـو    ـا

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

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

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

  :ِفي الفراِغ الُمناِسِب) ال (  ،)  ما( ضْع 

 ....يأكل حتى يغسل يديه 

 ....أخطأت في حل التمرين  

 .....أشوش في القسم 

 .....كذبت يوما  

  !ما أجمل األزھار:أمأل الفراغ بكلمة مناسبة حسب المثال

 ................... النملة....................    !الفیل!  

 ................... التمر....................  !ھذه السیارة!  
  

  التربیة اإلسالمیة
 الحديث النبوي الشريف أكمل

  :قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

  " ........................ من ........................ خرجت  ........................ من توضأ وأحسن"
  

  التربیة المدنیة
  :بما يناسب أكمل

 ينبغي، ....................و ....................و ....................الحیان،لـالماء أساس 

  .علیه ....................

  
    



    البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
  تربیة إسالمیة  النشاط
  الوضوء عبادة  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

باإلسالم واالنتماء الحضاري  االعتزاز  القیم
الوطني،نبذ العنف والتعامل بوعي 

  ومسؤولیة
    

  مبادئ في العقیدة اإلسالمیة والعبادات  المیدان
 مركبة

  الكفاءة
  كیفیة الوضوء والصالة

مؤشرات 
  الكفاءة

يذكر أفعال وأقوال و يعرف أن الوضوء عبادة
  الوضوء

الكفاءة 
  الختامیة

  كیفیة الوضوء والصالةيتعرف المتعلم على 

  
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

بتالوة .......متعنا يا
 .سورة قريش

  .صلیت صالة الصبح فقرأت سورة اإلخالص بعد سورة الفاتحة:السیاق
  .سورة اإلخالص:السند

  ...في سورة اإلخالص أسماء هللا عزوجل ،ذكرني بھا يا: التعلیمة
 .ھل تعرف أسماء أخرى هللا عزوجل؟اذكرھا

مرحلة 
 االنطالق

  .ينصت لقراءة المعلم
يتعرف على المعنى 

  .الظاھري للنص
  .يجیب عن أسئلة

 

  
  .يقرأ المعلم النص عدة مرات ثم يطلب من بعض التالمیذ التدوال على قراءته

  .يقدم شرحا مبسطا للنص

  
  .التالمیذ يطرح المعلم أسئلة لقیاس مدى اكتساب

  في أي يوم استعد األب للذھاب إلى المسجد؟
  ھي األعمال التي قام بھا؟ ما

  كلمه ابنه سلیمان،ماذا قال؟
  .......................اكمل:أمره األب فقال له

  ھل نفذ سلیمان طلب أبیه؟
  إذن بماذا أجابه؟

  في رأيك ھل سیوافق األب؟لماذا؟
  سلم؟متى يجب أن نتوضأ؟ لماذا يتوضأ الم

 
  .الصالة عبادة أمرنا بھا اهللا

  ھل تكون صحیحة بدون وضوء؟
  .....................إذن فالوضوء أيضا

  متى يجب أن نتوضأ؟
  ھل تعرف ماذا نغسل أثناء الوضوء؟

  ...............ذكرنا بھا يا
  كتابة الملخص وقراءته

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

بالصلوات .... ذكرنا يا
 .الخمس

  :أحفظ
 .بقي من الحصة لتحفیظ الحديث النبوي الشريفا يستغل المعلم م

  التدريب
  و

 االستثمار
  .تخصص الحصة الثانیة للتحفیظ وإنجاز التمارين

    



  البیئة والطبیعة:المقطع التعلمي
  الحیاة الجماعیة  المیدان
 نظافة المدرسة  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يؤدي واجباته نحو نفسه ونحو   القیم
اآلخر،يكتشف محیطه تدريجیا من 

    القريب إلى البعید

 مركبة
  الكفاءة

يالحظ األضرار التي يلحقھا اإلنسان 
يقترح قائمة إجراءات للحفاظ و بالبیئة

  على البیئة
مؤشرات 

  الكفاءة
يربط بین النظافة و يذكر عناصر البیئة

  وجمال المحیط
الكفاءة 

  الختامیة
 يعبر بسلوك إيجابي في محیطه عن

والمساھمة في  التزامه بقواعد النظافة
    حماية البیئة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

أطربنا يا 
ا:بأنشودة..........

لماء سر ھذه 
 الحیاة

  .قرأت نصا يتحدث عن أماكن وجود الماء وفوائده :السیــاق
  .قارورة ماء،مكتسباته السابقة :السند

 .عدد أماكن وجود الماء واذكر فوائده  :التعلیمة
مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى قراءة 
  .المعلم

يالحظ الصور 
ويجیب عن 

 .األسئلة

  .أقرأ وأالحظ
  .مشاھدة المتعلمین للصور الموجودة في الكتاب

  بعد مشاھدة الصور يقرأ المعلم النص المرافق للصور
  ).النص..........(إلى الحمام، قبل أن يتوجه األب لتسديد الفاتورة،دخل

 ال:قدم األب نصیحة ألبنائه وحذرھم فقال:يقدم المعلم شرحا للنص إذ يقول
تتركوا الحنفیة مفتوحة بعد االستعمال،فالماء ثروة يجب المحافظة علیه،وبعد يوم 

  .............توجه لتسديد الفاتورة،وقبل ذلك دخل الحمام 
  قال عن الماء؟دخل الحمام من وجده ھناك؟ بماذا نصح األب أبناءه؟ وماذا

  ماذا كانت تفعل؟ھل عملت بنصیحة أبیھا؟
  .ذكرھا بنصیحة أبیھا

  .يعود المعلم إلى الصور

  .الصورة األولى
  ماذا يفعل ھذا الولد؟

  من أين تحصل على الماء؟
  ھل يستطیع البقاء طويال من دون ماء؟

  ......إذن فالماء ضروري لحیاة
  

  .الثانیةالصورة 
  .الحظوا ھذه الحیونات،ھي أيضا تشرب الماء

  أين تجده؟
  ؟.....البئر/البركة/ھل ترمي األوساخ في النھر

  لماذا؟
  

  .الصورة الثالثة
  ھل يحتاج النبات أيضا للماء؟

 من أين يتحصل علیه؟
  

  
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 

  
  .........المـــــاء:أنشدنا نشید

  لمن الماء سر ھذه الحیاة؟
  ماذا ينبغي علینا؟

  التدريب
  و

 االستثمار

  تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة
    

 الـــماء ســر ھذه الحیاة
 لحیـــوان األرض و النبات
 بــھ البقاء و بھ النـــمــاء

 و منــھ جاء الحسن و البھاء



  في ساحة البريد المركزي:التعلیميالمقطع 
  األعداد والحساب  المیدان

  طرح عدد ذي رقمین  الدرس

  د45  المدة

  1  الحصة

  القیم
 كتابة، قراءة،( األصغر من ألف
وإجراء عملیتي  )مقارنة وترتیب

    الجمع والطرح علیھا

 مركبة
  الكفاءة

يضع سیرورة  و يتعرف على األعداد األصغر من ألف
  شخصیة لعملیتي الجمع والطرح  

مؤشرات 
  الكفاءة

يعرف مبادئ التعداد  و األعداد مشافھة وكتابةيعین 
  العشري

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باألعداد 
قراءة،كتابة،مقارنة (األصغر من ألف و الطبیعیة

  وإجراء عملیتي الجمع والطرح علیھا)وترتیب

  

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

متتالیة  يكتب
/ األعداد بإضافة

في  10بطرح 
 . كل مرة

  .يتأمل المثال
يحسب على 

 .منواله

  :الحساب الذھني
يملي المعلم عددا مؤلفا من رقمین والتالمیذ يكتبون ثالثة أعداد متعاقبة بإضافة 

  57           67           77           87:      في كل مرة فمثال 10
 في كل مرة 10تعاد العملیة وبحذف 

 :التمھید
  لمعرفة الناتج :ويقول 25- 7:.....=يكتب المعلم العملیة التالیة

  18-19-20-21-22-23-24-25خطوات طول الخطوة واحد ونكتب الناتج  7نعد نزوال 
  33-8:.....=عد نزوال واكتب ناتج العملیة

 .عملیات أخرى يراھا المعلم مناسبة

مرحلة 
 االنطالق

يتوصل إلى 
المطلوب 
بإجراءاته 
  .الشخصیة

  
  
  

يكتب العملیة 
عموديا ويحسب 

  .الناتج
  
  
  

يطرح عشرة 
واحدة من عدد 

العشرات،ثم 
يطرح رقم 

الوحدات من 
  .الناتج

  .ينجز المطلوب

  ).فترة المالحظة(أكتشف-
  ).أكتشف.(يوزع المعلم األوراق التي أعد علیھا النشاط-1

  .قريصة سحب؟كم قريصة في علبة رائد؟ كم :بعد التأمل يسألھم
  في ھذه الحالة عدد القريصات يزيد أم ينقص؟

  عمل ثنائي).مرحلة البحث(أكتشف
  .إلى وحدات وعشرات ثم حسب الناتج 15فكك أمین العدد : يقول المعلم

  اكمل حساب رائد
  .22فیجد  27من  5ثم يطرح  27فیجد  37من  10يطرح ):البحث(اإلجراءات-

22              72              73  
  على السبورة يعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ :المناقشة والتبادل-
في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة  :الحوصلة والتأسیس-

  .الخاطئة وإبعاد
 ينقل المتعلمون ما
توصلوا إلیه على 

  .84الكتاب ص 
تتبع نفس -

المراحل بالنسبة 
  .لعمل لیلى

  ).عمل فردي.(مرحلة اإلنجاز
  .يطلب المعلم من متعلمیه مالحظة العملیات وقراءتھا

  إنجاز العملیات الواحدة تلوى األخرى على األلواح ثم كتابة الناتج على الكتب
 في النشاط الثاني من فقرة أنجز 

 ينبه المعلم تالمیذه إلى رقم العشرات 
  ).52،27(في العددين

  لثة يطلب من تالمیذهبالنسبة للعملیة الثا
  التراجع إلى الخلف سبع خطوات

  طول الخطوة واحد بعد حذف
 .56عشرة واحدة من العدد 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يقرأ االستنتاج 
 ويعمل به

   :يحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى
 84نص تعلمت ص 

  التدريب
  و

 االستثمار
  للتمرن على دفتر األنشطةتخصص الحصة الثانیة : مالحظة



  في ساحة البريد المركزي:التعلیميالمقطع 
  المقادير والقیاس  المیدان
  قیاس المدد  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

ينظم مھامه وأعماله المختلفة،يتابع   القیم
محددة،يعبر عن  مشروعا وفق خطة 

    تصوراته األولیة ويختبرھا بتجريبھا لتطويرھا

 مركبة
  الكفاءة

  يعرف وحدات قیاس المدد

مؤشرات 
  الكفاءة

 و يمیز بین الیوم،الساعة،الدقیقة
ستثمر أنشطة القسم لتطوير ب

  كفاءاته وترسیخ القیم
الكفاءة 

  الختامیة
يحل مشكالت بتجنید معارفه 

المتعلقة باستعمال الرزنامة ووحدات 
    قیاس المدد

 
 المراحل المقترحالوضعیات التعلمیة والنشاط  التقويم 

يرتب ترتیبا 
 تصاعديا

يالحظ عقربي 
الساعة ويكتب 

 .الوقت المحدد

  الحساب الّذھني
في  5ويطلب من التالمیذ كتابة ثالثة أعداد متعاقبة بإضافة  265يكتب المعلم العدد 

  .كل مرة
 .5تكرار العملیة مع أعداد رقم آحادھا يختلف عن الـ 

  الّتمھید
على الساعة المدرسیة ويطلب من التالمیذ كتابة الوقت على  يمثل المعلم أوقاتا
 .األلواح في كل مرة

مرحلة 
 االنطالق

  .يالحظ ويتأمل
 يكمل بكتابة ما

  .ھو مناسب
يجري التحويل 

  .المطلوب
يكمل ملء 

  .الفراغات
  

  ).فترة المالحظة(أكتشف-
  .الساعة اآلن الثانیة عشر:ويقول 12الساعة فوق العدد  يثبت المعلم عقربي-1

  د5انتقل العقرب الكبیر تدريجة واحدة في :يحرك العقرب الكبیر تدريجة واحدة ويقول 
  .انتقل العقرب الكبیر تدريجتین في عشر دقائق:يحركه مرة ثانیة تدريجة واحدة ويقول

يكتب في كل (دقیقة 15جات في انتقل العقرب الكبیر ثالث تدري:ثم مرة ثالثة ويقول
  )مرة العدد بجانب التدريجة

  عمل فردي).مرحلة البحث(أكتشف
ثم يقول أكمل كتابة الدقائق . يطلب من التالمیذ فتح الكتب ومالحظة الساعة-01

  .بجانب التدريجات على الساعة
  60حتى الـ ) 5،5(يكتب متتالیة األعداد ):البحث(اإلجراءات

عرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ على السبورة ويناقشھا ي:المناقشة والتبادل
  .معھم

في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة وابعاد :الحوصلة والتأسیس
  .الخاطئة

يدور العقرب الكبیر  :يعید المعلم العقرب الكبیر إلى مكانه ويحركه دورة واحدة ويقول
  دقیقة=............ساعة 1 أكمل:دورة واحدة في واحد ساعة

  ).البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتأسیس(تتبع نفس المراحل
ينتقل العقرب الصغیر تدريجة :يحرك المعلم العقرب الصغیر تدريجة واحدة ويقول-02

  واحدة في ساعة واحدة ثم يسأل في كم ساعة ينتقل تدريجتین؟ثالث تدريجات؟
  .كم ساعة يدور دورة واحدةفي :يحركه دورة واحدة بالتدرج ويسأل

  .ساعة:.............يكمل عقرب الساعة الصغیر دورة خالل:أكمل
  ساعة=...........يوم 1 أكمليدور عقرب الساعة الصغیر دورتین خالل يوم،

البحث،المناقشة (تتبع نفس المراحل
  ).والتبادل،الحوصلة والتأسیس

  :مرحلة اإلنجاز
  .الموحديتم إنجاز األنشطة على الكتاب 

يشرح المعلم النشاط األول ويطلب من 
  يمر المعلم بین الصفوف .التالمیذ إنجازه

  .يثمن عمل المجتھدين ويصوب أخطاء المتعثرين
 .يتم تصحیح األنشطة جماعیا ففرديا

  )التصحیح يكون بقلم ملون أخضر(ثم مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا 

مرحلة 
بناء 

  التعلمات

  .تقويم اإلنجاز

 .يكمل العقرب الكبیر دورة واحدة خالل ساعة وتساوي       دقیقة:قلنا
  .دقیقة..........إذن في ساعة واحدة

   .وقلنا أيضا يدور العقرب الصغیر دورتین خالل يوم واحد
 .ساعة..............إذن في الیوم الواحد

  تدريب
  و

 استثمار

   األنشطةتخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر : مالحظة



  في ساحة البريد المركزي:التعلیميالمقطع 
  الفضاء والھندسة  المیدان
  مقارنة األطوال وقیاسھا  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يالحظ ويكتشف،يتحقق من صحة   القیم
النتائج ويصادق علیھا،يستعمل الترمیز 

  العالمي،يعلل إجاباته ويقارنھا بغیرھا
  

 مركبة
  الكفاءة

 تنظیم الفضاء والمصطلحاتيتعرف على 
واألستقامیة،يستعمل المصطلحات 

  والتعابیر المناسبة
مؤشرات 

  الكفاءة
 يذكر بعض الخواص.يتعرف على شكل

  )تقايس األضالع،تقايس الزوايا( للمضلعات
الكفاءة 

  الختامیة
يحل مشكالت متعلقة باألستقامیة ووصف 

أو نقل أشكال ويستعمل المصطلحات 
    المناسبة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يسمع ويجیب عن 
 .األسئلة

يكتب المعلم عملیة الجمع أفقیا،يطلب من التالمیذ كتابتھا عمودي وحساب 
  .الناتج

 .تنويع األمثلة
  :تمھید

  .يثبت المعلم قصاصات مضلعات من بینھا مضلعات مألوفة، يرقمھا
 . المستطیل/يطلب من التالمیذ كتابة رقم المربع

مرحلة 
 االنطالق

  .ينفذ المطلوب
  .يجیب عن األسئلة

يتوصل إلى المطلوب 
  .بإجراءاته الشخصیة
 يستعمل المسطرة

  .والكوس
يقیس أطوال األضالع 

ويكتشف تقايسھا كلھا 
في المربع وتقايس كل 

ضلعین متقابلین في 
  .المستطیل

 يتحقق من قائمیة
 .الزوايا

  ).فترة المالحظة(أكتشف-
ويرسم مثیالتھا  86يثبت المعلم قصاصات األشكال المبینة في الصفحة -

  على السبورة
  ).مربع،مستطیل(تسمیة األشكال المألوفة 

بماذا نقیس طول خط مستقیم؟بماذا نتحقق من أن الزاوية :يطرح األسئلة
  قائمة؟

  .عمل فردي على الكتب)فترة البحث(أكتشف
  .01وقراءة التعلیمة رقم  86يطلب من التالمیذ فتح الكتب ص -01

يقیس أطوال أضالع كل شكل ويكتب نتیجة القیاس  ):البحث(اإلجراءات
  .بجانب الضلع،يكتشف األضالع المتساوية الطول ويلونھا بنفس اللون

يتم العمل على .يعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ:المناقشة والتبادل
  .التي رسمھا المعلماألشكال 

في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج :الحوصلة والتأسیس
  الصحیحة وابعاد الخاطئة

  .شرحھا وذكر الوسیلة الالزمة إلنجاز العمل 02قراءة التعلیمة رقم .02
 )البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتأسیس(تتبع نفس الخطوات 

  .يشرحھايقرأ المعلم التعلیة الثالثة و:03
ثم كتابة إحدى .مطالبة التالمیذ قراءة الجملتین أسفل التعلیمة

  ).المربع،المستطیل(العبارتین
تعني  المستطیل له أربع أضالع غیر متساوية الطول(ينبه المعلم لمعنى 

 )متساوية في الطول كلھالیست 
 :مرحلة اإلنجاز

يشرحه المعلم :تقديم النشاط يتم
لیتأكد من أن الجمیع فھم التعلیمة 

 ثم يتم العمل الفردي مرحلیا

مرحلة 
بناء 

  التعلمات

  .يجیب عن السؤال
يعرف أن جمیع أضالع 
المربع متساوية في 

  .الطول
يعرف التقابل،ويدرك أن 

كل ضلعین متقابلین 
في المستطیل لھما 

 .نفس الطول

  ماھو عدد أضالع المربع؟ھل لھا نفس الطول؟:يطرح المعلم السؤال
حتى يفھم المتعلم التقابل،يستقدم المعلم تلمیذين ويقابلھما لبعضھما **

  **ويقول ھذان التلمیذان متقابالن
مطالبة المتعلمین بتعیین كل ضلعین متقابلین في المستطیل،ھل لھما 

 نفس الطول؟
 .الوصول إلى نص تعلمت

  تدريب
  و

 استثمار

  تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة



 

  في ساحة البريد المركزي:التعلیميالمقطع 
  المعلمة في الفضاء والزمن  المیدان
  أدوات قیاس الزمن  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

 ينظم مھامه وأعماله المختلفة،يتابع  القیم
مشروعا وفق خطة محددة،يعبر عن 

تصوراته األولیة ويختبرھا بتجريبھا 
   .لتطويرھا

 مركبة
  الكفاءة

 تقدير المدد الزمنیة باستعمال أداة للقیاس
  بین األحداث المتتالیة ويرتبھا والتمییز

مؤشرات 
  الكفاءة

يقدر مددا  و يستخدم الرزنامة استخداما سلیما
ينظم  و زمنیة باستعمال األداة المناسبة

  عل الساعة باالعتمادنشاطاته الیومیة 
الكفاءة 

  الختامیة
يحل مشكالت تتعلق بتقدير المدة الزمنیة 

في معرفة األحداث وتنظیم  ام الرزنامةدواستخ
    وتیرة حیاته

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

  .النشاطات يتذكر
یة نيقدر المدد الزم

  .لكل نشاط
يجیب شفويا عن 

 .السؤال

راجعت :(باألمس عدت مساء إلى المنزل فقمت بالنشاطات التالیة: السیــــاق
دروسك،تناولت وجبة خفیفة،تفرجت على الرسوم المتحركة،تناولت وجبة 

  )العشاء
  .كتابة النشاطات على السبورة:السنـــد

 .سم النشاط الذي مدته أطول ھذه النشاطات؟رتب :التعلیمـــة

مرحلة 
 االنطالق

يالحظ ويجیب عن 
  .السؤال

يربط كل نشاط 
  .بوقته المناسب

 

  .اكتشف -
  ).87ص(مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ومالحظة الصورة

  ماذا تشاھد في الصورة؟ إلى ماذا يشیر األب؟
  شاھد الولدين،ماذا يلعبان؟

  .أالحظ وأبحث-
المعلم النص المرافق للصورة عدة يقرأ 

  .مرات،ويطلب من بعض التالمیذ قراءته
  .يطرح األسئلة التالیة

األلواح /قلتم األب يشیر إلى السبورة
  اإللكترونیة،ماذا يقرأ األب علیھا؟

  في أية ساعة تنطلق الرحلة المتوجھة إلى باريس؟
  في أية ساعة تنطلق الرحلة المتوجھة إلى مكة؟

  ة تنطلق الرحلة المتوجھة إلى تونس؟وفي أية ساع
بماذا يعرف المسافرون أن وقت الرحلة قد حان؟ اإلشارة إلى الساعة على 

  .اللوح اإللكتروني
  ماھي الساعة اآلن؟

  سم الرحلة التي تنطلق في ھذا الوقت؟
  .الولدان يلعبان لعبة الشطرنج

  .ولتقدير زمن اللعب يستعمالن أداة خاصة
  سمھا؟ا ھل تعرفھا؟ما

  )يستحسن صناعة ساعة رملیة(
  .أنجـــــز

  .87يطلب المعلم من التالمیذ مالحظة نشاط أنجز ص 
  .لمعرفة وقت المساء) 17:00بالساعة 05:00.استبدال الساعة(

  اربط كل عمل بساعة حدوثه
  08:00    أستیقظ من النوم
  07:00    أتناول وجبة الغداء

  12:00    أشرع في مراجعة دروسي
  17:00    حجرة الدرسأدخل 

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 تقويم األعمال

  تقوم بعدة نشاطات في الیوم،اذكرھا؟
  .لكي تنظم أوقاتھا،ماذا تستعمل؟

  ھل تحسن قراءة الساعة؟ ماذا يجب علیك أن تفعل؟
  أين تجد الساعة؟

 .التوصل إلى نص تعلمت

  التدريب
  و

 االستثمار

 التلمیذ لھذا على األستاذ قولبته بأسلوب سطحي بسیطھدا الدرس يفوق عمر : مالحظة



    البیئة والطبیعة: المقطع التعلمي
   فھم المنطوق والتعبیر الشفوي  المیدان
النص 

  المنطوق
  رحلة إلى تیكجدة

  د90  المدة
  1  الحصة

يعتز بلغته العربیة،يساھم في العمل   القیم
  الجماعي،المحافظة على نظافة المحیط

  
 مركبة

  الكفاءة
يقیم مضمون و يرد استجابة لما يسمع

  المنطوقالنص 
مؤشرات 

  الكفاءة
يجیب عن أسئلة حول النص (الفھم

وردت في  المنطوق،ينفذ تعلیمات معھا
  )النص المنطوق(يكمل أحداث القصة و النص

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 

ذّكرني 
بفوائد .......يا

 الشجرة؟

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

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

  .تتعرض األشجار لحوادث الحرائق والقطع: 3المھمة
  ھي اإلرشادات التي ستكتبھا للتقلیل منھا؟ ما

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى النص 
  ويبدي اھتماما

  
  

يجیب بجمل 
بسیطة تترجم 

 المعنى العام للنص
 

يكمل أحداث النص 
  .المنطوق

  
  
  

أفكار جديدة  بناء
ورد في  تدعم ما

 النص المنطوق

من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب ) رحلة إلى تیكجدة(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 تعديلھا األسئلة
  ....)حذف،إضافة،تغییر الصیغة(

  في أي فصل زار التالمیذ الغابة؟: يسأل المعلم
  ذكرنا أشجارا في ھذا النص،أعد أسماءھا؟

  اذكر أسماء أشجار مثمرة؟
  .الصورة ومشاھدة 105مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص

  ماذا تشاھد في الصورة؟
  النھر الذي تراه؟/الواديمن أين جاء ماء 

  : أكمل بالعبارة الناقصة
  الخشب نصنع أثاث المنزل من

  الیابسة/المیتة نتحصل على الخشب من األشجار
  )تعبیر حر(بالتعبیر عن الصورة

  تفويج التالمیذ ومطالبة كل فوج: أتأمل وأتحدث

  :األولىالصورة 
  ماذا ترى في الصورة؟

  .الحديقة طلبا للراحةيذھب الناس إلى 
  ھو واجبنا نحوھا؟ ما

  .المحافظة علیھا
     كیف نحافظ علیھا؟

  :الصورة الثانیة
  ماذا يفعل ھذا الرجل؟

  .ذھبت عنده وقدمت له نصائح
  ............أفدنا بھا يا

   

مرحلة بناء 
 التعلمات

  
  

فھم 
 المنطوق

 .تقويم اإلنجاز
أن المواطن الصالح يساھم في الحفاظ  وتعلمنا .لنحم غاباتنا: مّر علینا درس

  على الغابة،وذلك بالحرص على ماذا؟
 .العودة إلى نصائح المعلمة في النص المنطوق

التدريب 
 واالستثمار

    



    البیئة والطبیعة: المقطع التعلمي
  تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
   2  الحصة

يبحث عن المعلومة ويوظفھا في التعبیر   القیم
يساھم في العمل الشفوي، 

  الجماعي،المحافظة على نظافة المحیط

  
 مركبة

  الكفاءة
  يتواصل مع الغیر،يفھم حديثه

مؤشرات 
  الكفاءة

 يوظف الروابط والصیغ المناسبة
يتعرف على القواعد النحوية و

  والصرفیة
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 إلى تیكجدة(العودة إلى النص المنطوق
  .يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق

  .طلبت المعلمة تالمیذھا االلتزام بالتوصیات
 م؟ھي التوصیات التي قدمتھا لھ ما

مرحلة 
 االنطالق

يجیب عن 
األسئلة،يكتشف 

 .الصیغ ويوظفھا

  .الجمل المحتوية على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة  بناء
  .أشارت المعلمة إلى شجرة السرو وحددت مكانھا

   .األشجار بینھذه شجرة السرو ،نبتت  ماذا قالت؟
  .تدوين الجملة على السبورة وتلوين الصیغة المستھدفة

  .الصیغة بأسئلة أخرىتثبیت 
  .....بینھذه شجرة الصفصاف : لو أشارت إلى شجرة الصفصاف،ماذا تقول

   .يستقدم المعلم ثالثة تالمیذ،حیث يقفون أمام زمالئھم
  ..........و........بین ........يقف  أين يقف فالن؟: يسألھم

  والخزانةالمكتب بین السبورة  ؟أين السبورة: يشیر المعلم إلى السبورة ويسأل
  .وضعیات أخرى لتثبیت الصیغة المستھدفة

  .طلبت المعلمة من التالمیذ النظر إلى أشجار البلوط والصنوبر
   .أشجار البلوط والصفصاف يمینھاعلى  ماذا قالت ؟

 .تدوين الجملة وتلوين الصیغة المستھدفة
  .يمینيعلى /بجانبي......يجلس ؟........أين يجلس: يسأل المعلم تلمیذا

  السبورة يمینيوجد المكتب على  أين يوجد المكتب؟: يشیر إلى المكتب ويسأل
  ..وضعیات أخرى يراھا المعلم مناسبة

 .طلبت أيضا من التالمیذ النظر إلى أشجار العرعار
  .ھا أشجار العرعاريساروعلى  فقالت؟

  .تدوين الجملة على السبورة وتلوين الصیغة المستھدفة
  ).يمیني ،يساري(بین تلمیذين الستعمال  )وضعیات(تمثیل

  .وصل األطفال إلى الغابة،افترشوا بساطا،ووضعوا علیه أدواتھم
  .انطلقوا يطاردون الفراشات ثم انطلقوا يطاردون ماذا؟

  .األطفال يطاردون الفراشات تخبرنا عما يفعله األطفال فتقول؟
میذ يراجعون دروسھم التال رأيت التالمیذ يراجعون دروسھم تخبرنا ماذا تقول

  )خبر جملة فعلیة+مبتدأ(سمیة االجملة الوضعیات مماثلة لتثبیت 
  ....................البستان: زرت بستان العم فوجدت أشجاره مثمرة،تقول

  ...................البستان: أكلت من ثماره وجدتھا لذيذة تقول
  )اسمیةخبر جملة +مبتدأ(سمیة االجملة ال: 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 األنشطة59ص  1/3العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرين 

  

  تدريب
  و

 استثمار

  



    البیئة والطبیعة: المقطع التعلمي
  )إنتاج شفوي(تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

يبحث عن المعلومة ويوظفھا في   القیم
التعبیر الشفوي، يساھم في العمل 

الجماعي،المحافظة على نظافة 
  المحیط

  
  يتواصل مع الغیر،يفھم حديثه  الكفاءة مركبة

مؤشرات 
  الكفاءة

 يسرد قصة انطالقا من مشھد أو صور
يرتب أحداث القصة حسب ترتیب و

  منطقي
الكفاءة 

  الختامیة
يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

  
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

  .االستماعيحسن 
يالحظ ويجیب عن 

 .األسئلة

للمعلم االستعانة بالفقرة األولى يمكن : السیاق
  )الريف من خیرات( من نص
   )59كتاب التلمیذ ص (الصورة: السند

قسم العم أرضه إلى أجزاء،ماذا غرس : التعلیمة
 في كل جزء؟

مرحلة 
 االنطالق

يعبر عن الصور معتمدا 
على األسئلة 

 .التوجیھیة

  .جنة خضراءتحصل عمك على أرض،فاجتھد وثابر في خدمتھا حتى أصبحت 

مرحلة 
بناء 

  التعلمات

  .الصورة األولى
  على ماذا تحصل عمك؟

  ماذا فعل؟

  .الصورة الثانیة
  ماذا أحضر عمك؟

  وبدأ بماذا؟
  )إدماج جزئي(التعبیر عن الصورتین

 

  .الصورة الثالثة
  الحظ الصورة وحدثنا عما يقوم به عمك؟

  
  )إدماج جزئي(التعبیر عن الصور الثالث

 

  .الصورة الرابعة
  كیف أصبحت أرض عمك؟

 بفضل ماذا؟
 )إدماج كلي(التعبیر عن كل الصور

تحصل عمي على أرض،فأحضر الجرار والمحراث،وبدأ في حرثھا،ثم اشترى   .قراءة الملخص
 ............................................شجیرات الفاكھة

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    البیئة والطبیعة: المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  واحة ساحرة)فھم+أداء(قراءة   النشاط

  د45  المدة
  4  الحصة

 يتحكم في اآللیات األولیة للقراءة  القیم
وينضبط مع الزمن المخصص 

يساھم في العمل  و للنشاط
الجماعي،المحافظة على نظافة 

  المحیط

  
  مركبة

  الكفاءة
المعلومات الواردة يقرأ ويعید بناء  يفھم ما

القراءة  إستراتیجیةيستعمل و في النص
  ويقیم مضمون النص المكتوب

  مؤشرات
  الكفاءة

يختار الشخصیة المفضلة في النص ويبرر 
يعین أحداث النص وبیئته الزمنیة  و اختیاره

  والمكانیة
  الكفاءة

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

يتعرف على  علیھا النمط التوجیھي يغلب
  الشخصیات بواسطة دالالت

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

سم أشجار الفاكھة 
التي تنمو في 

 .منطقتكم

صام أخوك يوما كامال من شھر رمضان العام الماضي،ولما حان وقت : السیاق
  .اإلفطار قدمت له أمك كأس حلیب وتمرات

  .بضع تمرات،كأس حلیب: السند
 .سم الشجرة التي تعطینا التمر؟أين تنمو؟: التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 
الشخصیات ويعبر 

  عنھا
  يعبر عن الصور

يقرأ فقرات من 
  النص قراءة صحیحة
  يجیب عن األسئلة

يوظف الكلمات 
  الجديدة في جمل

يستخرج القیم 
 ويتحلى بھا

 الصورة المصاحبة للنصومالحظة  107فتح الكتاب ص 
  .في رأيكم من ھو الولد الذي يسكن في الصحراء

  الموجود على يمین الصورة أو يسارھا؟كیف عرفت ذلك؟
  ھو يحدث زمیله،ماذا يقول له؟

  تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص
  قراءة النص قراءة نموذجیة من المعلم مستعمال

  اإليحاء لتقريب المعنى
  .یذ للقراءة الصامتةترك فسحة للتالم

  ھو عنوان النص؟ ما
  حدد شخصیات النص

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

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

  وتوظیفھا في جمل حسب الجدول
 الكلمة معناھا توظیفھا في جملة

تكثر الكثبان الرملیة في صحرائنا 
  العزيزة

 تنمو أشجار النخیل في الواحة

  تالل من الرمال
  أماكن مرتفعة

 بقعة خضراء في الصحراء

الكثبان 
  الرملیة
 الواحة

  .مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري له باألسئلة المناسبة
  األسئلة مرافقة للنص

  أخرىطرح أسئلة 
  .سم بعض الحیوانات التي تعیش في الصحراء

  ... الجمل في الصحراءويستعمل سكان  ...الثور في  الساحليستعمل سكان 
  لماذا؟.اذكر الشخصیة التي أعجبتك في النص

  الحي والريف جزء من وطننا الغالي: قلنا في السابق
 ماذا نقول عن الساحل والصحراء؟ الساحل والصحراء جزء من وطننا

 .الغالي

مرحلة بناء 
 التعلمات

  يجیب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

استنادا إلى 
 تصوراته

 .ينجز النشاط

  طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 .59ص2إنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين رقم 

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    البیئة والطبیعة: المقطع التعلمي
  المكتوبفھم   المیدان
  )واحة ساحرة(قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  6  الحصة

يعتز بلغته ، يساھم في العمل   القیم
الجماعي،المحافظة على نظافة 

   .المحیط

  
 مركبة

  الكفاءة
يقرأ ويعید بناء المعلومات الواردة  يفھم ما

  القراءة إستراتیجیةيستعمل و في النص
مؤشرات 

  الكفاءة
 مخارجھا الصحیحةينطق الحروف من 

نطق الحركات على أواخر الكلمات بطريقة وي
  يمیز بین ال الشمسیة والقمريةو صحیحة

الكفاءة 
  الختامیة

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
  يغلب علیھا النمط التوجیھي

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
يتذكر أھم أحداث 

 النص،والمعنى
يجیب و .العام له

 .عن األسئلة

  .تلخیص النص المكتوب بأسئلة موجھة لتحديد األفكار األساسیة
 .دعا ھشام صديقه سمیرا لزيارته

 ھل لبى سمیر دعوة ھشام؟
 كیف عرفت ذلك؟

مرحلة 
 االنطالق

  يقرأ الفقرة الثانیة
ينطق بھمزة الوصل 

إذا كانت الكلمة 
الم (المتضمنة 

شمسیة،الم 
بداية في ) قمرية

 .الجملة

  .أراجع وأمیز
يعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغوية وتعني التمییز بین الحروف الشمسیة 

  )الالم الشمسیة والالم القمرية(والحروف القمرية
  اإلدراك وعرض النموذج

  .أراجع وأمیز
  .على الظاھرة اللغوية بمحاورة التالمیذ المحتوية بناء الفقرة

  .59ص العودة إلى النص المنطوق 
  .تعب التالمیذ فجلسوا تحت شجرة كبیرة وتناولوا غداءھم ھناك

  تكلمت معھم المعلمة،ماذا قالت؟
  .كتابة الفقرة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھما

  ّصنوبرلـا  أشجار  بین  نبتت  لقد  ّسرولـا  شجرة  ھذه :معلمةلـا  قالت

  ّصنوبرلـا               معلمةلـا  

  لـا               لـا  
  استخراج الكلمتین المشتملتین على الظاھرة وتحلیلھما إلى مقاطع صوتیة

 .تحديد الالم الشمسیة والالم القمرية 
  الموجھة االستجابة
  .)َاْلكثبان( إضافة ال للتعريف وقراءة الكلمة )كثبان( قراءة كلمة

  ثم قراءتھا بإضافة ال) حارة،حلفاء،جمال( عرض كلمات أخرى
  .)َالّصحراء( إضافة ال للتعريف وقراءة الكلمة )صحراء( ة كلمةءقرا

  ثم قراءتھا بإضافة ال)رمال،سیارة،طاولة(عرض كلمات أخرى
الالم القمرية ُتلفظ وُتكتب ويأتي بعدھا حرف : ينبه المعلم متعلمیه على كون

  .ُتلفظ بینما ُتكتب ويأتي بعدھا حرف مشدد  متحرك والالم الّشمسیة ال
  .اإلتیان بكلمات جديدة تحوي المقصود

  المستقلة االستجابة
  العودة إلى الفقرة وتمییز الالم الشمسیة من الالم القمرية

  التطبیق
العودة إلى النص المكتوب ومطالبة التالمیذ باستخراج وكتابة كلمة تحوي 

  المستھدف على األلواح
  أكتب جیدا

  لالم القمريةيكتب المعلم كلمات تتضمن الالم الشمسیة وا
  .قراءة الكلمات وتلوين المقصود

  المعلم وتشكیلھما بالعجینة إن أمكن أداءكتابة الكلمات على األلواح بمحاكاة 

مرحلة بناء 
 التعلمات

  .قراءة الكلمات وكتابتھا على كراس القسم يقرأ وينسخ
.يراه المعلم مناسبا نموذج لكراس القسم أو ما

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    البیئة والطبیعة: المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )واحة ساحرة(قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  8  الحصة

يعتز بلغته ،يتحلى بروح التعاون   القیم
والتضامن ويتفتح على العالم 

  الخارجي

  
 مركبة

  الكفاءة
  يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب

مؤشرات 
  الكفاءة

ينطق الحركات على  و يراعي عالمات الوقف
يحسن سرعته  و أواخر الحروف بطريقة صحیحة

   في القراءة
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا يغلب 

  علیھا النمط التوجیھي

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 .يجیب عن األسئلة

  .في بالدنا الحبیبة العديد من األشجار المثمرة
  : حدد مكان وجود 

  قرب الساحل  أشجار البرتقال
  في الصحراء  أشجار النخیل
 في شرق بالدنا  أشجار الزيتون

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الفقرة محترما 
  .الفواصل والمدود

  
وكذا فقرة أحسن 

  .قراءتي
  

  .يجیب عن األسئلة
  
  
 

  المرحلة األولى
  .المعلم إلى النص المكتوب ويقرأه قراءة مسترسلة يعود -01

اإلشارة إلى الفواصل الواردة في (يعید قراءة النص كامال قراءة جوھرية 
ويطلب من التالمیذ قراءته )القمرية/الكلمات المبدوءة بالالم الشمسیة  النص،
مع فقرة قراءة سلیمة مع احترام الفواصل والمدود والزمن المخصص لھا /فقرة

  .استخدام التنغیم بطريقة ممیزة
  .يثمن قراءة المتفوقین ويصحح أخطاء المتعثرين

يطلب األستاذ من متعلمیه العودة إلى النص وكتابة كلمة تتضمن الكلمات  -02
  .المستھدفة

  .القمرية وكتابتھا على السبورة/اإلتیان بكلمات تتضمن الالم الشمسیة
  .تلوين المستھدف
  .أحسن قراءتي: المرحلة الثانیة

  .كتابة الفقرة المخصصة لمرحلة أحسن قراءتي،تلوين عالمات الوقف وال 
  
  .حديقة الّتجارب من أجمل اْلحدائق في اْلجزائر،تعیش فیھا مختلف اْلحیوانات 
  

  وتزخر بأنواع كثیرة من الّنباتات اْلخضراء،واألشجار اْلعمالقة ذات اْلأغصان
   

  .اْلمتشابكة،تتخللھا بحیرات تأوي اْلأسماك الّزاھیة اْلألوان
  .قراءة الفقرة من الكتاب

مرحلة بناء 
 التعلمات

يكتب الجملة على 
  .دفتر األنشطة

  
يحافظ على البعد 
بین الكلمات عند 

 .جمل/نسخ جملة

  .60ص  5كتابة على دفتر األنشطة تمرين 
 

  .على كراسات القسم كتابة الجملة األولى من نص أحسن قراءتي
 

 
 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    البیئة والطبیعة: المقطع التعلمي
  إمالء  النشاط

  د45+د45  المدة
  7/9  الحصة

  يوظف قدراته الكتابیة ويتحكم فیھا  القیم
الكفاءة 

  الختامیة
جمل يغلب  6/8ينتج كتابة من 

  علیھا النمط التوجیھي

  
 مركبة

  الكفاءة
أشكال الحروف والضوابط يتعرف على مختلف 

بالعربیة ويتحكم في مستويات اللغة  للكتابة
  الكتابیة

مؤشرات 
  الكفاءة

 يحترم قواعد رسم الحروف والكلمات وتناسقھا
يحافظ على البعد بین و يكتب كلمات كما ُتلفظو

  )مسموع/إمالء منقول(الكلمات
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

تمییز الالم الشمسیة 
من القمرية سماعا 

 وكتابة

يكتب المعلم أسماء نكرة ويطلب من التالمیذ إضافة ال المناسبة وإعادة 
  .كتابتھا على األلواح

  .الّطبیب←طبیٌب
  .اْلفالح←فّلاٌح

 أخرى←أمثلة

مرحلة 
 االنطالق

يجد حال للغز ويثبت 
الحرف عن طريق 

الذاكرة البصرية برؤيته 
العضلیة والذاكرة 

  .بكتابته
 .يكتب الّلام المناسبة

  : الَتثبیت
) َصْحَراِء(في ) ِجَماٍل(َوَبْعَض ) َحْلَفاَء(َلْم َنَر ِإّلا .يكتب المعلم الجملة -01

  ).َجَزاِئِرَيَة(
يطلب من التالمیذ إضافة ال المناسبة للكلمات الموجودة بین قوسین 

  .وقراءة الجملة
  .وضعیات أخرى مشابھة

 أو )االستعانة بصور) (بدون ال(المعلم كلمات على السبورة  يعرض-02
  ).ألغاز مثال( يراه المعلم مناسبا ما
يكتب المعلم الكلمة نكرة ُيسمع متعلمیه اللغز ويطلب منھم كتابة **

  **الكلمة كاملة

  بیب. 
  
  حلیب.

 .يلبس مئزرا أبیض ويفحص المريض
 

  .الّرضیع غذاء
 يتون.
  
  مر.

 .نصنع منھا زيتا فاكھة لونھا أسود
 

  .فاكھة تأتینا من صحراء بالدنا
  حصان.
  
 جمل.

 .حیوان رشیق يركب فوقه الفارس
  

 .حیوان يعیش في الّصحراء
  بورة.
  
  .ماغ.

  .يكتب علیھا اْلمعلم الّدرس
  

  .نفكر به
اكتبني على  من أنا؟، يؤذي خصمه يضعني المالكم في يديه حتى ال

  .لوحتك
اكتبني على  ھل عرفتني؟ حیوان مفترس أشبه القط لكنني أكبر منه، أنا

 .لوحتك

مرحلة بناء 
 التعلمات

  .يثبت المستھدف
يحرص على جمالیة 

 .الخط

يملي المعلم كلمات تتضمن المستھدف وكتابتھا على كراسات 
  )12ح(القسم

  .60ص 6إنجاز تمرين اإلمالء في دفتر األنشطة تمرين 
  .استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعةيمكن للمعلم 

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    البیئة والطبیعة: المقطع التعلمي
  التعبیر الكتابي  میدان

  كتابي إنتاج  النشاط
  د45  المدة

  11  الحصة
يوظف قدراته التعبیرية الشفھیة   القیم

  والكتابیة،يساھم في العمل الجماعي
    

  
 مركبة

  الكفاءة
   منصوصات حسب وضعیة التواصلينتج 

مؤشرات 
  الكفاءة

ينتج منصوصات حول صور معطاة 
يراجع المنصوص الذي أنتجه و بالترتیب
  ويصححه

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

  ).واحة ساحرة(قرأت نص 
 اذكر ما رآه سمیر وھو متوجه إلى الّصحراء؟

مرحلة 
 االنطالق

  .يتذكر محتوى النص
  

يستعین بالكلمات 
ويكتب جمال يصف 

فیھا عناصر الطبیعة 
 في الّصحراء

  .أتدرب على اإلنتاج الكتابي
  .108في كتاب التلمیذ على السبورة ص يعرض المعلم الوضعیة الموجودة 

زرت صديقك الذي يسكن في الصحراء،لما وصلت أحسن ضیافتك،ودعاك 
  .للتعرف على عناصر الطبیعة فیھا،ولما عدت أخبرت زمالئك بما رأيت

  
اكتب أربع جمل تصف فیھا عناصر الطبیعة في الصحراء مستعینا بما 

  .يلي

  

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

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

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

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

مرحلة بناء 
 التعلمات

توصلوا إلیه على كراسات المسودة استعدادا  يتدرب التالمیذ على كتابة ما .تقويم اإلنجاز
 لكتابته على دفاتر التعبیر

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    

 َالّرمال

 َاْلواحة

 اْلأشجار
 والّنباتات

 َاْلحیوانات



    والطبیعةالبیئة : المقطع التعلمي
  محفوظات  النشاط

  د45+د45  المدة
  5/12  الحصة

يساھم بفاعلیة في األعمال   القیم
يتحلى بروح التعاون  الجماعیة،
  والتضامن

  
 مركبة

  الكفاءة
   ويعید بناء المعلومة الواردة يقرأ، يفھم ما

مؤشرات 
  الكفاءة

يتفاعل مع  و منغما مناسبا للمقام أداءيؤدي 
  معاني النص

الكفاءة 
  الختامیة

  نصوصا بسیطة ويفھمھا يقرأ

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

بأنشودة .......ذكرني يا
 .أوقات الفراغ

  .تستغل أوقات فراغك في الكثیر من أنشطة الترفیه والتسلیة
 اذكر البعض منھا؟

 

مرحلة 
 االنطالق

  كتشف المحفوظة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ينصت إلى قراءة 
األستاذ ،يدرك المعنى 
اإلجمالي ويجیب عن 

 األسئلة
 
 
 

يحفظ المقطع الثاني 
 من المحفوظة

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

 .الجانب الجمالي علیھا

  
 

تتخللھا اإليماءات لتقريب قراءة المحفوظة من طرف األستاذ قراءة واضحة 
  .المعنى

  .تقديم شرح مبسط للمحفوظة
  .مراجعة المعنى اإلجمالي للقطعة بأسئلة لقیاس الفھم

  الولد ينادي أصدقاءه،ماذا يقول؟
  ماذا طلب منھم؟

  بیئتنا أصبحت في خطر،اذكر األخطار التي وردت في النص؟: قال الولد
  .مرحلة التجزئة والتحفیظ

  .قطعة إلى ثالثة أجزاءيجزئ األستاذ ال
 يكتب الجزء الثالث على جانب آخر من السبورة ويتم تحفیظه

مرحلة بناء 
 التعلمات

يؤدي المقطع الثاني 
 المقطع الثالث من المحفوظة أداء سلیما أداء

  التدريب
  و

 االستثمار
  

    



  
    البیئة والطبیعة: المقطع التعلمي

  )10ح( إدماج  النشاط
  د45  المدة

  10  الحصة
يوظف قدراته ويتحكم فیھا ،يتحلى بروح   القیم

المسؤولیة ويتقن عمله،يساھم في 
  العمل الجماعي ويتضامن مع الغیر

 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 (ب

  
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 يسترجع المعلومات

يحاور األستاذ التالمیذ حول مضامین الدروس السابقة لقیاس مدى التذكر 
  لديھم

  .استعمال الرصید اللغوي
 ......النحوية والصرفیةر الظواھ

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

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 المتعلم، أداءمراقبة 
ي على المجتھدين نيث

 لخلق جو من التنافس
 ....................النظافة من : أكمل 

  التدريب
  و

 االستثمار
  األسفلورقة اإلدماج في 

    



 إدماج
  اللغة العربیة

  : حسب نوعھا ودونھاالمعرفة ِاستْخرْج ِمن النِص بعض الكِلماٍت 

  قمرية ـال    شمسیة ـال
................................    ................................  

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

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

  : أكتب حسب المثال

  المعلم يشرح الّدرس   يشرح المعلم الدرس

 .................................................................   يحرث الفالح األرض
 .................................................................   يعیش البدوي في الخیمة

  .................................................................   يحافظ التلمیذ على النظافة
  

  التربیة اإلسالمیة
 شطب على األعمال غیر الموجودة في الوضوء

  

  أمسح أذني    أغسل رجلي    أغسل وجھي
          

  أقص أظافري    أمسح رأسي    أمشط شعري
          

  أمسح شعري    أساعد المحتاج    أتمضمض
  
  

  التربیة المدنیة
  أكمل بما يناسب

 .......................... ظافةن وأحافظ على ،......................... التأشارك في حم

  .........................للناس وومفید  ،...................... تصرف ألن ذلك ،........................و

  
    



    البیئة والطبیعة: المقطع التعلمي
  مبادئ في العقیدة والعبادات  المیدان
  تربیة إسالمیة  النشاط
  أتعلم الوضوء  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

باإلسالم واالنتماء الحضاري  االعتزاز  القیم
الوطني،نبذ العنف والتعامل بوعي 

  ومسؤولیة

 مركبة
  الكفاءة

  كیفیة الوضوء والصالة

مؤشرات 
  الكفاءة

يذكر أفعال وأقوال و يعرف أن الوضوء عبادة
  الوضوء

الكفاءة 
  الختامیة

  يتعرف المتعلم على كیفیة الوضوء والصالة

  

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

بتالوة .......متعنا يا
 .سورة العصر

  .صلیت صالة الصبح فقرأت سورة اإلخالص بعد سورة الفاتحة: السیاق
  .سورة اإلخالص: السند

  ...في سورة اإلخالص أسماء هللا عزوجل ،ذكرني بھا يا: التعلیمة
 .ھل تعرف أسماء أخرى هللا عزوجل؟اذكرھا

مرحلة 
 االنطالق

  .ينصت لقراءة المعلم
يتعرف على المعنى 

  .الظاھري للنص
  .يجیب عن أسئلة

 

  :أقرأ وأالحظ
صالة .يصلي المسلم خمس صلوات في الیوم وھي بالترتیب: يقول المعلم

  .الصبح،صالة الظھر،صالة العصر،صالة المغرب،صالة العشاء
  .تصح بدون وضوء يتوضأ المسلم قبل كل صالة ألنھا ال

  :أفھم
  .يطرح المعلم أسئلة لقیاس مدى اكتساب التالمیذ

  .ماذا يفعل المسلم
  الصلوات؟سم ھذه 

  أين يصلي المسلم؟
  أكمل.......وقبل أن يصلي يجب علیه

  ھل تصح الصالة بدون وضوء؟
  في رأيك،لماذا؟

من سورة  6اآلية (اإلجابة عن السؤال تحددھا اآلية التي يتطرق لھا المعلم
  )المائدة

  
  

 :أتعلم
يطلب المعلم من التالمیذ مالحظة 

  الصور 
  .بالترتیب والتعبیر عن كل صورة

  .سلیمان يريد أن يتوضأ
 .يقوم به وتعلموا منه الحظوا ما

يمكن للمعلم أن يتوضأ أمام متعلمیه 
  لتثبیت

مراحل الوضوء على أن يطلب من 
  البعض
  .تقلیده

مرحلة بناء 
 التعلمات

بالصلوات .... ذكرنا يا
 .الخمس

   :أحفظ
 بقي من الحصة لتحفیظ اآلية يستغل المعلم ما

  التدريب
  و

 االستثمار
  .تخصص الحصة الثانیة للتحفیظ وإنجاز التمارين

    



  البیئة والطبیعة: المقطع التعلمي
  الحیاة الجماعیة  المیدان
 نظافة المحیط  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يؤدي واجباته نحو نفسه ونحو   القیم
اآلخر،يكتشف محیطه تدريجیا من 

    القريب إلى البعید

 مركبة
  الكفاءة

التي يلحقھا اإلنسان يالحظ األضرار 
يقترح قائمة إجراءات للحفاظ  و بالبیئة

  على البیئة
مؤشرات 

  الكفاءة
يربط بین النظافة و يذكر عناصر البیئة

  وجمال المحیط
الكفاءة 

  الختامیة
يعبر بسلوك إيجابي في محیطه عن 

والمساھمة في  التزامه بقواعد النظافة
    حماية البیئة

 
 المراحل التعلمیة والنشاط المقترحالوضعیات  التقويم 

أطربنا يا 
بالمقطعی..........

ن األول والثاني 
 )بیئة سلیمة(من 

  .تعاونت مع زمالئك على نظافة القسم وترتیبه :السیاق
  .حجرة الدرس: السند

 .اذكر األعمال التي قمتم بھا: التعلیمة
مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى قراءة 
  .المعلم

يالحظ الصور 
ويجیب عن 

 .األسئلة

  .أقرأ وأالحظ
  .مشاھدة المتعلمین للصور الموجودة في الكتاب

  بعد مشاھدة الصور يقرأ المعلم النص المرافق للصور
  ).النص..........(قبل أن يتوجه األب لتسديد الفاتورة،دخل إلى الحمام،

ينظف  المسلم نظیف يحب النظافة،فھو: يقدم المعلم شرحا للنص إذ يقول
جسمه خمس مرات في الیوم و يشارك دوما في حمالت النظافة نظافة 

  .المالبس،المسكن،الحي،الشارع 
  .التلمیذ أيضا نظیف يحافظ على نظافته ونظافة المكان الذي يعیش ويدرس فیه

  بماذا نصح األب أبناءه؟ وماذا قال عن الماء؟دخل الحمام من وجده ھناك؟
  كیف ھو المسلم؟وماذا يحب؟

  ا يشارك؟ولماذا؟في ماذ
  والتلمیذ؟؟

 .يعود المعلم إلى الصور
  .الصورة األولى

  ؟األشخاصأين ھؤالء 
  ماذا يفعلون؟

  لماذا؟
  .الصورة الثانیة

  كیف يظھر ھذا المكان؟
  من نظفه؟

   :ھو واجبك نحو إذن ما
  المدرسة؟
  الحديقة؟

  البیت؟
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

التوصل إلى 
 قراءتھا الخالصة،
 .وكتابتھا

   :أتعلم
  ھل تشارك في حمالت التنظیف؟

  وعلى ماذا تحافظ؟
  لماذا؟

   :أساھم
مطالبة التالمیذ بجمع صور لمختلف مناطق الوطن ترتیبھا وتصنیفھا ثم تزيین 

  القسم بھا

  التدريب
  و

 االستثمار

  تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة
    



  البريد المركزي في ساحة: المقطع التعلیمي
  األعداد والحساب  المیدان

  )3(999متتالیة األعداد إلى   الدرس

  د45  المدة

  1  الحصة

  القیم
يالحظ ويكتشف،ينظم عمله،ويبذل 

جھدا للقیام به والمثابرة على 
    إتمامه

 مركبة
  الكفاءة

  يقارن ويرتبو يتعرف على األعداد األصغر من ألف

مؤشرات 
  الكفاءة

في العد والمقارنة  يوظفھاو مشافھة وكتابة يعین األعداد
  والترتیب

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باألعداد الطبیعیة 
وإجراء  )قراءة،كتابة،مقارنة وترتیب( األصغر من ألف

  عملیتي الجمع والطرح علیھا

  
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

أمكن  ما يكتب
  . من أعداد

  
  .يالحظ األعداد

يكتب على 
لوحته العدد 

 المطلوب

  الحساب الذھني
  .كون من ھذه األرقام أعدادا:يكتب المعلم ثالثة أرقام مختلفة ويقول 

  .يكتب توقعات التالمیذ على السبورة لیالحظوا عدد األعداد الممكنة
  .أعداد بھذه األرقام أمكن من يكتب ثالثة أرقام أخرى ويطلب منھم تكوين ما

  التمھید
  .يكتب المعلم ثالثة أعداد بثالثة أرقام،ويطلب من التالمیذ مالحظتھا

   .بعدة فترة وجیزة يحجبھا ويطلب منھم كتابة أكبرھا
 )يمكن للمعلم إنقاص الوقت المخصص للمالحظة أو كتابة أصغرھا(وضعیات أخرى 

مرحلة 
 االنطالق

يتوصل إلى 
المطلوب 
 بإجراءاته

  .الشخصیة
  
  
  
  

يكتب العملیة 
عموديا ويحسب 

  .الناتج
  
  
  
  

يطرح عشرة 
واحدة من عدد 

العشرات،ثم 
يطرح رقم 

الوحدات من 
  .الناتج

  
  

  .ينجز المطلوب

  ).فترة المالحظة(أكتشف-
  ).أكتشف.(يوزع المعلم األوراق التي أعد علیھا النشاط-1

  رائد؟ھو ثمن لعبة إيمان؟ وثمن لعبة  ما:بعد التأمل يسألھم
  عمل ثنائي).مرحلة البحث(أكتشف

اكتب العددين على جدول المراتب ثم اكتب اسم الولد الذي دفع : يقول المعلم
  .أكثر

يكتب العددين على ):البحث(اإلجراءات-
جدول المراتب،يقارن بین العددين يربط 
  .أكبرھما باسم الولد ويجیب عن السؤال

 يعرض المعلم عینة: المناقشة والتبادل-
  على السبورة من أعمال التالمیذ

في ھذه المرحلة :الحوصلة والتأسیس-
يتم التصديق على النتائج الصحیحة 

  .الخاطئة وإبعاد
تتبع نفس الخطوات إلنجاز التعلیمة 

  .الثانیة
  ينقل المتعلمون النتائج المصادق علیھا-

  .على كتبھم
  ).عمل فردي.(مرحلة اإلنجاز

مالحظة  يطلب المعلم من متعلمیه
العددين في كل مرة وكتابة العبارة 

  .المناسبة
ينقل المتعلمون العددين على اللوحة 

 .وكتابة العبارة

مرحلة بناء 
 التعلمات

يقرأ االستنتاج 
 ويعمل به

  :لمقارنة عددين من ثالثة أرقام
  ..............نقارن بین رقمي مرتبة-01
  ..........تساوى ھذان الرقمان نقارن بین رقمي مرتبة وإذا-02
  .............وإذا وجدنا المئات متساويان والعشرات متساويان نقارن بین-03

 ......................ويكون أكبرھما العدد األكبر رقما

  التدريب
  و

 االستثمار

    تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة



  في ساحة البريد المركزي: التعلیمي المقطع
  األعداد والحساب  المیدان
  مشكالت جمعیة أو طرحیة  الدرس

  د45  المدة
  3  الحصة

يالحظ ويكتشف،ينظم عمله،ويبذل   القیم
جھدا للقیام به والمثابرة على 

    إتمامه

 مركبة
  الكفاءة

  يقارن ويرتبو يتعرف على األعداد األصغر من ألف

مؤشرات 
  الكفاءة

في العد والمقارنة  يوظفھاو يعین األعداد مشافھة وكتابة
  والترتیب

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باألعداد الطبیعیة 
وإجراء  )قراءة،كتابة،مقارنة وترتیب( األصغر من ألف

    عملیتي الجمع والطرح علیھا  
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يعد نزوال ويكتب 
 . الناتج

 
  .يالحظ األعداد

يكتب على 
لوحته العدد 

 المطلوب

  الحساب الّذھني
يطلب المعلم من التالمیذ اقتراح عدد مكون من رقمین يكتبونه على األلواح ثم 
 56يطلب منھم استعمال أصابع الیدين إلنقاص عدد منه مثال يقترح التلمیذ العدد 

 7والمعلم العدد 
  التمھید

علب كبريت فوق بعضھا على أنھا تمثل طوابق  7يضع المعلم على مكتبه 
  .علبة 12عمارة،وبجانبھا 

 بكم طابق ترتفع العمارة األولى عن العمارة الثانیة؟:بعد التأمل يسأل المعلم

مرحلة 
 االنطالق

يتوصل إلى 
المطلوب 
بإجراءاته 
  .الشخصیة

  
  
  
  
  
  

يكتب العملیة 
عموديا ويحسب 

  .الناتج
  
  
  
  
  

يطرح عشرة 
واحدة من عدد 

العشرات،ثم 
يطرح رقم 

الوحدات من 
  .الناتج

  
  

  .ينجز المطلوب

  ).فترة المالحظة(أكتشف-
  .يعلق المعلم رسما مكبرا لمقام الشھید كما ھو موضح في كتاب التلمیذ-1

  اسم ھذه البناية؟كم يبلغ علوھا؟ ما:بعد التأمل يسألھم
  ھو ارتفاع الجزء السفلي؟ ما:ات ويسأل يقرأ المعلم النص عدة مر

  :عمل فردي على األلواح).مرحلة البحث(أكتشف
  .عرفنا ارتفاع مقام الشھید وعرفنا ارتفاع الجزء السفلي منه: يقول المعلم

  .عن ماذا نبحث اآلن؟ اإلشارة إلیه
عشرات ثم  5فیجد  91عشرة للوصول إلى العدد /يعد عشرة):البحث(اإلجراءات-

   51.وعندھا يجد المطلوب 92يكمل بوحدة واحدة للوصول إلى العدد 
يكتب العملیة عموديا ويترك فراغ للعدد الثاني لیجد المطلوب ،إجراءات شخصیة 

  أخرى
يعرض المعلم عینة من : المناقشة والتبادل-

  على السبورة المیذأعمال الت
في ھذه المرحلة يتم :الحوصلة والتأسیس-

  .الخاطئة وإبعادالتصديق على النتائج الصحیحة 
  ينقل المتعلمون النتائج المصادق علیھا-

 .على كتبھم
  ).عمل فردي.(مرحلة اإلنجاز

يطلب المعلم من متعلمیه مالحظة العددين في 
  .كل مرة وكتابة العبارة المناسبة

  .المعلم نص المشكل ويسأليقرأ 
  ھو وزن إيمان؟ ما
  ھو وزن أخیھا؟ أيھما أثقل؟ ما

  لمعرفة الفرق بین وزنیھما نجري عملیة؟
  .الطرح:اإلجابة المتوقعة

  يمكن أن نستعین بعملیة:عندھا يقول المعلم
 17=.........+29:الجمع كھذه

  .نفس العمل مع النشاط الثاني

مرحلة بناء 
  التعلمات

االستنتاج يقرأ 
 ويعمل به

  .ھي العملیة التي نستعملھا لحساب الفارق في األطوال ،الكتل ،األثمان ما
 ھي؟ ما بعملیة أخرى؟ االستعانةھل يمكننا 

  التدريب
  و

 االستثمار
 تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة

   



  في ساحة البريد المركزي: المقطع التعلیمي
  المقادير والقیاس  المیدان
  الرزنامة  الدرس

  د45  المدة
  5  الحصة

ينظم مھامه وأعماله المختلفة،يتابع مشروعا   القیم
وفق خطة محددة،يعبر عن تصوراته األولیة 

  ويختبرھا بتجريبھا لتطويرھا
  

 مركبة
  الكفاءة

يعرف وحدات قیاس المقادير،يرتب أحداثا 
  يعلم أحداثاو الزمني، حسب تسلسلھا

مؤشرات 
  الكفاءة

يرتب أحداثا بصفة سلیمة،يعلم أحداثا 
   على الرزنامة

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة 
  باستعمال الرزنامة ووحدات قیاس المدد

  

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يرتب ترتیبا 
 تصاعديا

يالحظ عقربي 
الساعة ويكتب 

 .الوقت المحدد

  الحساب الّذھني
 5ويطلب من التالمیذ كتابة ثالثة أعداد متعاقبة بإضافة  265يكتب المعلم العدد 

  .في كل مرة
 .5تكرار العملیة مع أعداد رقم آحادھا يختلف عن ال 

  الّتمھید
الزمن (يكشف  المعلم عن رسم لشھر جويلیة الذي استعان به لتقديم درس 

 )82الكتاب ص (ھم إنجاز المھمات ويطلب من) الذي يمر

مرحلة 
 االنطالق

  .يالحظ ويتأمل
 يكمل بكتابة ما

  .ھو مناسب
ينھي إجراءاته 

  ..الشخصیة
  
  
  
  
  
  

يكمل ملء 
  .الفراغات

  

  ).فترة المالحظة(أكتشف-
في أي يوم نحن؟في :يشیر المعلم إلى التاريخ المكتوب على السبورة ويسأل -1

  أي شھر؟في أية سنة؟
  .2017ويقول ھذه رزنامة سنة  2017رزنامة سنة يثبت -2

  عمل فردي).مرحلة البحث(أكتشف
ماذا يمثل ھذا :وبعد التأمل يسأل.92يطلب من التالمیذ فتح الكتب ص-01

  الجدول؟ماذا نعرف به؟ھل رأيت مثله؟أين؟
  .1يطلب من أحد التالمیذ قراءة السؤال -

  .طلوبيقرأ أسماء األشھر ويلون الم):البحث(اإلجراءات
يعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ على السبورة ويناقشھا :المناقشة والتبادل

  .معھم
 وإبعادفي ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة :الحوصلة والتأسیس

  .الخاطئة
  .يطلب من تلمیذ آخر قراءة السؤال الثاني-

  .اللوحةيعد عدد األشھر ويكتب عددھا على ):البحث(اإلجراءات
يعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ على السبورة ويناقشھا :المناقشة والتبادل

  .معھم
 وإبعادفي ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة :الحوصلة والتأسیس

  .الخاطئة
تتبع نفس المراحل بالنسبة 

  .للسؤال الثالث والرابع
  :مرحلة اإلنجاز

كتاب يتم إنجاز األنشطة على ال
  .الموحد

يشرح المعلم النشاط األول 
يمر .ويطلب من التالمیذ إنجازه

  .المعلم بین الصفوف للمراقبة 
يوم العودة :يستبدل المعلم عبارة .(يثمن عمل المجتھدين ويصوب أخطاء المتعثرين

  )بعبارة يوم بداية العطلة
  .يتم تصحیح األنشطة جماعیا ففرديا

 )التصحیح يكون بقلم ملون أخضر(حلیا ثم مراقبة أعمال التالمیذ مر

مرحلة بناء 
  التعلمات

  أين وجدناه؟:نوفمبر 1أردنا أن نعرف اسم يوم   .تقويم اإلنجاز
  ويوم عید االستقالل والشباب،أين وجدناه أيضا؟

 إذن لتحديد تواريخ وقیاس مدد زمنیة ماذا نستعمل؟

  التدريب
  و

 االستثمار
  للتمرن على دفتر األنشطةتخصص الحصة الثانیة : مالحظة

 
  



 
  في ساحة البريد المركزي: المقطع التعلیمي

  الفضاء والھندسة  المیدان

  رسم أو إتمام رسم شكل ھندسي  الدرس
  د45  المدة

  1  الحصة
يالحظ ويكتشف،يتحقق من صحة النتائج   القیم

ويصادق علیھا،يستعمل الترمیز العالمي،يعلل 
    إجاباته ويقارنھا بغیرھا

 مركبة
  الكفاءة

 يتعرف على تنظیم الفضاء والمصطلحات
ستقامیة واألشكال،يستعمل واال

  التعابیر المناسبةوالمصطلحات 
مؤشرات 

  الكفاءة
يستعمل المرصوفة .يتعرف على شكل

أشكال بسیطة،يرسم خطوطا  لرسم
  ومضلعات

الكفاءة 
  الختامیة

ووصف  ستقامیةيحل مشكالت متعلقة باال
أو نقل أشكال ويستعمل المصطلحات 

    المناسبة
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يسمع ويجیب 
 .عن األسئلة

  الحساب الّذھني
  .يكتب المعلم عملیة الجمع أفقیا،يطلب من التالمیذ كتابتھا عموديا وحساب الناتج

 .تنويع األمثلة
  التمھید

  )اإلجابة على األلواح:(ومستطیال على السبورة ثم يسأل يرسم المعلم مربعا
  ياه القائمة؟ اھو عدد زو ھل أضالع المربع متساوية في الطول؟ما

 .أسئلة لمراجعة خواص المستطیل

مرحلة 
 االنطالق

  
  .ينفذ المطلوب

  
  
  
  

يجیب عن 
  .األسئلة

  
  

يتوصل إلى 
المطلوب 
بإجراءاته 
  .الشخصیة

  
  

يستعمل 
 المسطرة

  .والكوس
  .يكمل الرسم

  
  

يتحقق من 
قائمیة الزوايا 
في الشكل 

 .الثاني

  ).فترة المالحظة(أكتشف-
  :يوزع المعلم األوراق التي أعد علیھا النشاط مسبقا وبعد التأمل يسأل-

  كم ضلعا للمربع؟ كم ضلعا يجب إضافته؟
كم ضلعا للمستطیل؟ كم ضلعا نضیف؟ وما عدد أضالع المثلث؟ ھل رسمناھا 

  كلھا؟
  .عمل جماعي على األوراق)فترة البحث(أكتشف

  ھو المطلوب منا؟ أكملوا الرسم ما. 01يطلب من التالمیذ قراءة التعلیمة رقم -01
يستعین بالمرصوفة إلتمام الرسم،يستعمل المسطرة والكوس ): البحث(اإلجراءات

  إلتمام الرسم
لعمل على الرسم يتم ا.يعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ:المناقشة والتبادل

  .المكبر على السبورة
 وإبعادفي ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة :الحوصلة والتأسیس

  الخاطئة
  .شرحھا وذكر الوسیلة الالزمة إلنجاز العمل 02قراءة التعلیمة رقم .02

 )البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتأسیس(تتبع نفس الخطوات 
 .لنتائج المصادق علیھا على الكتبيكتب التالمیذ ا-

 :مرحلة اإلنجاز
يشرحه المعلم :يتم تقديم النشاط

لیتأكد من أن الجمیع فھم التعلیمة 
 ثم يتم العمل الفردي مرحلیا

  من تمرين االنتقاليتم  ال
  إلى الموالي حتى ُيصحح 

  .السابق

مرحلة بناء 
  التعلمات

يجیب عن 
  .السؤال

خواص  يذكر
المثلث 

الم/المربع/القائم
 ستطیل

  ھو عدد أضالع المربع؟ھل لھا نفس الطول؟ ما:يطرح المعلم السؤال
  كم زاوية قائمة في المثلث القائم؟

ھما الضلعان  كم ضلعا في المستطیل؟ھل كل أضالعه متساوية في الطول؟ ما
  المتساويان في الطول؟

 رف ماذا؟مثلث قائم،يجب أن نع/مستطیل/إذن لرسم مربع

  التدريب
  و

 االستثمار

 تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة
  



  في ساحة البريد المركزي: المقطع التعلیمي
  المعلمة في الفضاء والزمن  المیدان
  تعاقب وتزامن األحداث  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

 ينظم مھامه وأعماله المختلفة،يتابع  القیم
مشروعا وفق خطة محددة،يعبر عن 

تصوراته األولیة ويختبرھا بتجريبھا 
    لتطويرھا

 مركبة
  الكفاءة

 التمییز بین األحداث المتعاقبة واألحداث
  المتزامنةو

مؤشرات 
  الكفاءة

 يرتب األحداث زمنیا يذكر حدثین متعاقبین أو أكثر
  حدثین متزامنین يذكرو

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت تتعلق بتقدير المدة الزمنیة 
في معرفة األحداث وتنظیم  الرزنامة مواستخدا

    وتیرة حیاته

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

  .يتذكر النشاطات
  .يجیب عن السؤال

يأخذ فكرة عن 
 .األحداث لمتزامنة

التالمیذ إلى ساحة المدرسة وبعد مدة  في صباح يوم األحد،دخل: السیاق
  .اصطفوا في ساحة العلم

  .يراه المعلم مناسبا ما :السند
  لماذا يصطف التالمیذ أمام سارية العلم؟:التعلیمة

 ھل ينشدون ويرفعون العلم في نفس الوقت؟

مرحلة 
 االنطالق

يالحظ ويجیب عن 
  .السؤال

  
  
  
  
  

يربط كل نشاط 
  .بوقته المناسب

 

  .اكتشف -
مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ومالحظة 

  ).91ص(الصورة
؟إلى أين يذھب 01ماذا تشاھد في الصورة

  التالمیذ؟
 الحظوا الصورة الثانیة،أين يوجد التالمیذ؟

   .أالحظ وأبحث-
  .يقرأ المعلم النص المرافق للصورة عدة مرات،ويطلب من بعض التالمیذ قراءته

  .العودة إلى الصورة األولى
  .إلى البیت في المساء فطلبت منك أمك أن تذكر لھا بعض أحداث النزھة عدت

  التي ستذكرھا لھا؟) األنشطة(ھي أھم األحداث  ما
  ھل ھذه األحداث وقعت في نفس الوقت؟

  .الحظ الصورة الثانیة
ماذا يسمع التالمیذ قبل الخروج إلى 

  االستراحة؟
  .رنین الجرس حدث،خروج التالمیذ حدث

  یذ رنین الجرس،يجمعون أدواتھم ثميسمع التالم
  يخرجون

ھل حدثا في نفس الوقت؟ إذن فھما حدثان 
  متتالیان

  شاھد األوالد،بماذا يلعبون؟
  والبنات،ماذا يلعبن؟

  ھل األوالد والبنات يلعبون في نفس الوقت؟
ھل ھذان الحدثان متتالیان؟     إذن فھما حدثان متزامنان،حدثا في نفس 

  .الوقت
  حدثان متتالیان.      يطلب المعلم من تلمیذ كتابة كلمة مختارة ثم مسحھا

  .حدثان متزامنان.      يطلب منه الكتابة واإلنشاد
   .أنجز

يطلب المعلم من التالمیذ مالحظة نشاط أنجز 
  .91ص 

  .يقرأ المعلم التعلیمة ثم بعض التالمیذ
 .يشرح المطلوب بعدھا ينجز التالمیذ

مرحلة بناء 
 التعلمات

 تقويم األعمال

  .تقع أحداث في حیاتك
  ھي؟ ھل تذكر أحداثا متتالیة؟ما

  .وھل وقعت أحداث متزامنة؟اذكرھا
 .التوصل إلى نص تعلمت

  التدريب
  و

 االستثمار

 



 البیئة والطبیعة: الخامسالمقطع التعلمي 
  أسبوع االدماج

  "االم"الوضعیة المشكلة االنطالقیة 

 كل يوم في حیكم مظاھر سیئة تفقده الجمال والنظافة، نفايات في كل مكان، میاه متسربة،  تشاھد
أشجار مكسرة، فاقترحت على زمالئك مشاركة سكان الحي في تنظیفه، تحدث عن األعمال التي 

  .قمتم بھا

  المھمات

  في بیئتك التلوثتحدث عن مظاھر وأسباب 
 نظیفة وسلیمة؟ في رأيك، ما ھي الحلول للحصول على بیئة 
 أذكر فوائد التعاون في الخیر وفي حمالت التطوع. 
 أذكر أين تطبق مفھوم النظافة  

  "بالدي جمال"النص المنطوق المقترح 

 

 
  

  

 


 


 

 



    )أسبوع اإلدماج( الطبیعة والبیئة:المقطع التعلمي
  فھم المنطوق  المیدان
النص 

  المنطوق
  "جمال بالدي"

  45  المدة
  01  الحصة

  
الكفاءة 

  الختامیة
يفھم خطابات منطوقة يغلب علیھا النمط 

  التوجیھي ويتجاوب معھا
المحافظة علي البیئة ونظافتھا، والمحافظة   القیم

  على الماء، والعمل التشاركي

 
سیرورة 
 الحصة

مؤشرات 
  الوضعیات اإلدماجیة اإلدماج

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
  أسامي بعض النباتاتطرح األسئلة حول 

 ما ھي أنواع األشجار التي تعرفونھا؟ -
  ؟ما ھي األزھار التي تنبت في البرية -

التدريب 
 واالستثمار

 

  أن يجیب
  

  أن يشرح
  

  أن يسرد
  

أن 
  يستخرج

  
 أن يمثل

 بحصة فھم المنطوق على السبورةعرض الصورة الخاصة  -
 ماذا تالحظ؟: طرح بعض األسئلة حول المشھد على المتعلمین -
 "جمال بالدي: "النص المنطوق -
قراءة المعلم للنص المنطوق قراءة نموذجیة مع المحافظة على  -

التواصل البصري بینه وبین المتعلمین، مع توظیف األداء الحسي 
 حركي

  :يماء إلیھااإلشارة للكلمات المبھمة واإل -
  .الوفیرة، وادي شلف، فلین، أنھار

  :حول فھم النص أسئلةبعد تجزئة النص، يطرح المعلم  -
o ماذا اقترح األب على أبنائه؟ 
o ماذا أراد سلیمان؟ لماذا؟ 
o وماذا أرادت سلمى؟ 
o لماذا أعطى األب آلة التصوير لسلیمان؟ 
o ماذا طلبت األم من أبنائھا؟  

  يعید المعلم قراءة النص كامال -
يطرح بعض األسئلة في األخیر على أن تكون اإلجابة فردية  -

  )ألواح مثال(
  :يستخلص المتعلم القیم الواردة في النص من خالل األسئلة -

o ماذا يجب علینا؟ ما ھي فوائد الشجرة؟ 
o الكثیر من النباتات تنبت في بالدنا، لماذا؟  

  : القیمة
  .علیھاالبیئة نعمة إلھیة وثروة وطنیة ينبغي الحفاظ 

أخیرا، مسرحة أحداث النص المنطوق بتوزيع األدوار وفق ما وراد 
  :في النص
تمثیل بعض وإن أمكن سلمى، األم، ، سلیمان، األبالراوي، 

  األدوار في ساحة المدرسة
    



    )أسبوع اإلدماج( الطبیعة والبیئة:المقطع التعلمي
  تعبیر شفوي وإنتاج شفوي  المیدان
النص 

  المنطوق
  بالديجمال 

  90  المدة
  3  الحصة

  
الكفاءة 

  الختامیة
يقدم توجیھات انطالقا من سندات متنوعة في 

  وضعیات تواصلیة دالة
مؤشرات 

  الكفاءة
  ينتج جمال بسیطة تترجم المعنى العام للنص

المحافظة على البیئة ونظافتھا، والمحافظة   القیم
  على الماء، والعمل التشاركي والتعاون

 

 سیرورة
 الحصة

مؤشرات 
  الوضعیات اإلدماجیة اإلدماج

مرحلة 
  أن يجیب االنطالق

  :العودة إلى النص المنطوق
 متى قرر األب الذھاب في نزھة مع العائلة؟ 
 إلى أين ذھبت العائلة؟لماذا اختار األب ھذا المكان؟  

 تدريب
 و 
 استثمار

  أن يدمج
  
  
  
  

  أن يعبر
  
  
  

  أن يصوغ
  
  
  
  
  

 أن يقرأ

  :وأتحدثأتأمل . 1

  
 مع طرح األسئلةيعرض المعلم الصور ويطالب المتعلمین بالمالحظة ،:  

  ماذا تمثل الصورة األولى؟  :الصورة األولى
  ؟ البیئةما ھو الخطر الذي يھدد   
  ؟اإلنسانھل التلوث يھدد أيضا   
  كیف نقي الھواء من التلوث؟  

  الثانیة؟ماذا تمثل الصورة   :الصورة الثانیة
  كیف ھي المیاه في الصورة؟  
  ما ھي األضرار الناجمة عن تلوث المیاه؟  
  كیف نحمي الماء من التلوث؟  

  ماذا تشاھد في الصورة الثالثة؟   :الصورة الثالثة
  ما ھي األخطار التي تھدد الغابات؟  
  من المتسبب في إتالف الغابات؟  
  كیف لنا أن نحمي الغابات؟  

 إدماج كلي(الصور  يعبر التلمیذ عن كل(  
 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 

  ):61ص(توظیف الصیغ والتراكیب . 2
 :عرض الوضعیة اآلتیة وشرح محتواھا

  
  



 

  أن يقرأ
  
  
  

  يكملأن 
  
  

  أن يمأل
  
  

  أن يصحح
  
  

  أن يقرأ
  
  
  
  
  
  
  
  

  أن يكمل
  
  

  أن يمأل
  
  

  أن يصحح
  
  

  أن يقرأ

 قراءة مضمون التطبیق وشرح مقاصده 
 إعطاء مھلة للمتعلمین ريثما يتم حل الوضعیة فرديا 
 تصحیح نموذجي على السبورة 
  

  :عرض الوضیعة اآلتیة واعتماد نفس المراحل المتبعة مع النشاط األول
  

  
  

  قراءة الناتج السبوري من قبل بعض التالمیذ

  :اإلنتاج الشفوي. 3
، "سد بني ھارون"، "يوم بال سیارات: "عرض جمیع الصور الخاصة بالنصوص المنطوقة السابقة

  ".رحلة إلى تكیجدة

  
  مطالبة المتعلمین باسترجاع النصوص المنطوقة باالستعانة بالصور

  بین بعض التالمیذ تداول التعابیر
  )إدماج جزئي(محاولة ربط الصور فیما بینھا بتعابیر مختصرة ال تخرج عن سیاق المحور 

  :استخالص فقرة شاملة تجمع المشاھد الثالثة بمساعدة المعلم
ووديان < تزخر بالدنا بأماكن جمیلة من مساحات خضراء وغابات وشواطئ فیھا رمال ذھبیة"

  .یرة، لذا يجب علینا المحافظة علیھا وعلى نظافتھا وعدم تبذير میاھھاوسدود بھا میاه عذبة ووف
  )إدماج كلي(

  .إعادة الفقرة المستخلصة شفھیا من قبل بعض التالمیذ، مع عدم التقید بھا حرفیا
  .تدوين الفقرة على السبورة لمعرفة أشكال التعابیر والكلمات واالستعانة بھا من قبل بعض التالمیذ

  



    )أسبوع اإلدماج( الطبیعة والبیئة:التعلميالمقطع 
  )قراءة نصوص(فھم المكتوب   المیدان
النص 

  المنطوق
نظافة الحي، ال أبذر الماء، واحة 

  ساحرة
  45  المدة

  04  الحصة

  
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا يغلب علیھا النمط التوجیھي قراءة 

  سلیمة ويفھمھا
مؤشرات 

  الكفاءة
  معاني الكلماتيقرأ النصوص ويفھم 

المحافظة علي البیئة ونظافتھا، وعلى الماء،   القیم
  .والدعوة للعمل التشاركي والتعاوني

 
سیرورة 
 الحصة

مؤشرات 
  الوضعیات اإلدماجیة اإلدماج

مرحلة 
  أن يجیب االنطالق

 التذكیر بالنصوص المقروءة: 
 أين وردت كل عبارة من ھاته العبارات؟ 

o  ھنا فريق يكنس الشارع نظافة الحي 
o ھذه فاتورة الماء  ال أبذر الماء 
o اصطفت على الیمین أشجار النخیل  

 تدريب
 و

 استثمار

  يعبرأن 
  
  
  
  
  

  أن يقرأ
  
  
  
  
  

  أن يوظف
  
  
  
  
  

  يجیبأن 
  
  
  
  
  

أن 
 يستخلص

  المقروءة والتعبیر عنھامالحظة الصور الخاصة بالنصوص 

  
 أحافظ على محیطي :النص المقترح

، ولما وصل سلیمان اندھش "جانت"دعا ھشام صديقه سلیمان لزيارته في مدينة 
على يمینھا وثیجان، كأنھا تضع على رؤوسھا أشجار النخیل !ما أروع ھذه الواحة: "وقال

  .حوض میاهخضر وفواكه، وعلى يسارھا 
  .أنظر إلى المیاه العذبة المتدفقة، إنھا عذبة ومنعشة: ھشام

ولكنھا قلیلة ھنا، يجب علینا أن نحافظ علیھا، فمن دونھا تصیر الواحة نعم، : سلیمان
  .جرداء

صدقت يا سلیمان، ھذا ما سمعته من معلمنا، يجب علینا أن نحافظ على ماءنا : ھشام
فبیئتنا نعمة من . وعلى محیطنا، ويجب علینا المشاركة في حمالت التنظیف والتشجیر

  . اهللا يجب العناية بھا
 ص من قبل المعلم قراءة نموذجیةقراءة الن  
 إلي أين ذھب سلیمان؟: طرح بعض األسئلة  
 قراءة النص ومتابعة الكتابة مع احترام عالمات الوقف  
 قراءة التالمیذ الفردية، مع مراقبة مخارج الحروف والنطق السلیم للكلمات.  
  بجمل تناسبھا واإلتیانشرح الكلمات الجديدة  
 مواصلة القراءة  
 جھة تخص النص المقروءطرح أسئلة مو  

o مما اندھش سلیمان؟ 
o ماذا كانت النخیل تلبس؟  
o كیف ھي المیاه في الصحراء  
o ما الدرس الذي تعلمه ھشام؟ 
o كیف لنا أن نحافظ على محیطنا؟ 
 قراءة النص الحوارية مع تمثیل المحتوى إن أمكن 
 استخالص القیم الواردة في النص وتدوينھا على السبورة  

  



    )أسبوع اإلدماج( الطبیعة والبیئة:المقطع التعلمي
  )مراجعة حروف(فھم المكتوب   المیدان
النص 

  المنطوق
نظافة الحي، ال أبذر الماء، واحة 

  ساحرة
  45  المدة

  04  الحصة

  
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا يغلب علیھا النمط التوجیھي قراءة 

  سلیمة ويفھمھا
مؤشرات 

  الكفاءة
  الكلماتيقرأ النصوص ويفھم معاني 

المحافظة علي البیئة ونظافتھا، وعلى الماء،   القیم
  .والدعوة للعمل التشاركي والتعاوني

 
سیرورة 
 الحصة

مؤشرات 
  الوضعیات اإلدماجیة اإلدماج

مرحلة 
  أن يجیب االنطالق

 التذكیر بالنصوص المقروءة: 
  المشاھد التالیةتظھر في أي نص 

o  والجمال في الطريقمشھد الكثبان الرملیة والحلفاء 
o مشھد متطوعین وھم ينظفون الحي 
o مشھد األب مندھش لغالء فاتورة الماء  

 تدريب
 و

 استثمار

  يصننفأن 
  
  
  
  
  

  أن يقرأ
  
  
  
  
  

  أن يوظف
  
  
  
  
  

  يجیبأن 
  
  
  
  
  

أن 
 يستخلص

  :عرض الوضعیة على السبورة
  

  
  
 مطالبة المتعلمین بقراءتھا ومناقشة محتواھا. 
 المعلم على اكتشاف المتعلم لالنسجام الموجود بین العبارات والنصوص  يحرص

 .من خالل استذكار األحداث المتعلقة بكل نص
 توظیف المفردات: 
  التالیة في جمل صحیحة) األفعال(وظف الكلمات: 

  .............بذر  -  ...........تطوع  -  ........... دعا  -  
  كر شرح المفرداتيقوم المعلم بالمناقشة من أجل تذ

 اإلجابة تكون على األوراق 
 اختیار أحسن األجوبة: تصحیح نموذجي على السبورة  
 قراءة الجمل المتحصل علیھا. 

  :مراجعة الحروف
 مطالبة المتعلمین بكتابة كلمات تحوي كل حرف من الحروف اآلتیة على األلواح:  

  الغین، الخاء، الفاء، الواو
 تصحیح جماعي ففردي  
  بداية، وسط، (المقطع على السبورة بكتابتھا في مواقعھا المختلفة عرض حروف

  مع حروف المد والتنوين) متصلة، منفصلة(وفي وضعیاتھا الخاصة ) نھاية
 وال مع مراقبة النطق السلیم لمخارج دبعد قراءتھا يطالب المعلم بقراءتھا بالت

  الحروف
 حروف المقطع، المتضمنة  إعادة تدوين النص المقروء المقترح، واستخراج الكلمات

  .القمرية" ال"الشمسیة، و" ال"مع االنتباه أيضا ل
  و  ف  خ  غ

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



    )أسبوع اإلدماج( الطبیعة والبیئة:المقطع التعلمي
  )إمالء+كتابة(فھم المكتوب   المیدان
النص 

  المنطوق
الحي، ال أبذر الماء، واحة  نظافة

  ساحرة
  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
المحافظة علي البیئة ونظافتھا، وعلى الماء،   القیم

  .والدعوة للعمل التشاركي والتعاوني
 

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 بالتداول منفصلة ومتصلة 

  مع مراقبة النطق السلیم لمخارج الحروف

التدريب 
 واالستثمار

  أن يقرأ 
  
  
  

  أن ينجز
  
  
  
  

  أن يجیب
  
  
  
  

  أن يكتب
  
  
  
  

  أن يصحح
  
  
  
  

  أن يكتب 
  
  
  
  

 أن يصحح

  :كتابة. 1
  ويقرأھايعرض المعلم العبارات التالیة على السبورة:  

 
 المتعلمین بقراءتھا مطالبة.  
 إتباع طريقة المناقشة الستخراج الحروف وتذكیر كیفیة كتابتھا: 

o  في كل مرة من قبل تلمیذ) ؟(حوط الحرف  
o  ثم منفصال على اللوحة متصالھذا الحرف  كتابةأعد  
 النموذجي على السبورة من قبل المعلم أو أحد التالمیذ، بحیث يبین  التصحیح

 نقطة البداية موضحا اتجاه الحركة وقیاسات الحروف
 نفس اآلمر مع بقیة الحروف 
  التلمیذ الجملة على كراس القسم أو المحاولةيكتب 

 
  :إمالء. 2

 بإعادة قراءة العباراتالمتعلمین  مطالبة: 

 
 يسطر المعلم تحت الكلمات مع التركیز على أنھا أسماء 
  على كل كلمة من الكلمات المحددة" ال"يقوم المتعلم بإدخال 
 يقرأ الكلمة معرفة ويالحظ حالة الالم في كل مرة 
  أكانت شمسیة أو قمرية وتصنیفھا في جدول" ال"استخالص نوع 
  التعريف" ال"اإلشارة إلى حذف التنوين بعد إدخال 
 
 ین بإكمال الفراغ بالحرف المناسب كتابة كلمات على السبورة ومطالبة المتعلم

 :مع تشكیل الالم وإضافة الشدة إن لزم االمر
 

  م  -  ن  -  س  -  ش  -  ح  -  ب

–––– 
  على كراس القسم وال التعريفالحروف بعض إمالء كلمات أو جمل تحوي 

 
 

 يوجه المعلم ويرشد المتعلمین  
 يتم التصحیح النموذجي على السبورة  
 يقرأ الكلمات والجمل المتحصل علیھا  

  
  



    )أسبوع اإلدماج(الطبیعة والبیئة :المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان

  حل الوضعیة االنطالقیة  الموضوع
  45  المدة

  07  الحصة

  
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا يغلب علیھا النمط التوجیھي قراءة 

  سلیمة ويفھمھا
المحافظة علي البیئة ونظافتھا، وعلى الماء،   القیم

  .والدعوة للعمل التشاركي والتعاوني
 

سیرورة 
 الحصة

مؤشرات 
 اإلدماج

  الوضعیات اإلدماجیة

مرحلة 
 االنطالق

أن 
  يستذكر

 :التذكیر بالوضعیة االنطالقیة
 كل يوم في حیكم مظاھر سیئة تفقده الجمال والنظافة، نفايات في كل  تشاھد

مكان، میاه متسربة، أشجار مكسرة، فاقترحت على زمالئك مشاركة سكان الحي 
 في تنظیفه

o تحدث عن األعمال التي قمتم بھا.  

  تدريب
  و

 استثمار

  أن يقرأ
  
  
  
  
  

  أن يعبر
  
  
  
  
  

  يصنفأن 
  
  
  
  
  

  يركبأن 
  
  
  
  
  
  

  يجیبأن 
  
  
  

أن 
 يستنتج

 :التذكیر بالمھمات
 تحدث عن مظاھر وأسباب التلوث في بیئتك. 
 في رأيك، ما ھي الحلول للحصول على بیئة نظیفة وسلیمة؟ 
 أذكر فوائد التعاون في العمل الخیري. 
 أذكر أين تطبق مفھوم النظافة. 

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

 :المھمة األولى
 ما ھي المظاھر السیئة التي تفقد الحي جماله ونظافته؟ 

  
 : 1الوضعیة 

:أصنف العبارات التالیة في الجدول 
 رمي النفايات في الشارع 
 تصفیة المیاه قبل رمیھا 
 تذويب النفايات في المصانع 
 رمي األوساخ في النھر 
 الدرجات والسیارات الكھربائیة استخدام 
 ترك بقايا الطعام في الغابة  

  

  

  
 : 2الوضعیة 

  :أضع الكلمات اآلتیة في المكان المناسب
  األوساخ –األشجار   – تنظیف – جمیال – التعاون    

وجمعنا الحي، فوضعنا الفتات في الشوارع ............ ناداني صديقي ألساعده في 
في كل زاوية، ............ ووضعناھا في سلة المھمالت، ثم غرسنا ............ 

  ...........أكملنا العمل بسرعة ودون عناء، وأصبح حینا ............. وبفضل 
  

 : 3الوضعیة 
  :أمام العمل الخاطئ) خ(أمام العمل الصحیح، وحرف ) ص(أضع حرف 

  أنظف منزلي فقط .......  
  في حمالت تنظیف الحي   أشارك........  
   ال أھتم بنظافة المدرسة..........  
   أساھم في تزيین قسمي بصور جمیلة........  

  
 : 4الوضعیة 

  .أتكلم في جملتین أو ثالثة عن حلول بسیطة للحصول على بیئة نظیفة وسلیمة
.............................................................................................  

  
   



  
    )أسبوع اإلدماج( الطبیعة والبیئة:المقطع التعلمي

  فھم المكتوب  المیدان
  وضعیة إدماجیة تقويمیة  الموضوع

  45  المدة
  08  الحصة

  
  يدمج مكتسباته في حل وضعیات  الختامیة

  ينجز وضعیات  مؤشر 
المحافظة علي البیئة ونظافتھا، وعلى الماء، والدعوة   القیم

  .للعمل التشاركي والتعاوني
 

سیرورة 
 الحصة

مؤشرات 
 اإلدماج

  الوضعیات اإلدماجیة

مرحلة 
  ما ھي مرافق التسلیة والراحة التي تعرفھا؟   أن يجیب االنطالق

  تدريب
  و

 استثمار

  أن يجیب
  
  
  
  

  أن ينجز
  
  
  

  أن يربط
  
  
  
  

  أن يعدد
  
  
  
  
  

  أن يصنف
  
  
  
  

 أن يصحح

 :بالمھمات التذكیر
  نص الوضعیة


 
 

 المھمات
 تحدث عن األعمال التي قمتم بھا. 
 تحدث عن مظاھر وأسباب التلوث في بیئتك 
 أذكر فوائد التعاون في العمل الخیري 
 أذكر أين يطبق مفھوم النظافة؟ 
 في رأيك، ما ھي الحلول للحصول على بیئة نظیفة وسلیمة؟  

  .ورقة تشمل وضعیات إدماجیة لتقويم المعارف التي اكتسبھايوزع المعلم على التالمیذ 

  
    ورقة اإلدماج في األسفل



 إدماج
  اللغة العربیة

  ضع الحرف المناسب في مكان النقط ثم اقرأ الناتج
  

ـضر على . ـیل على الیمین و . نـ  احات جمیلة، .ي الصحراء ـ.ف

ما أجمل الواحة وقت ـ.  المیاه العذبة، ات .ـ للھا قنـ. ـ تتالیسار، 

  .روبـ. ـ ال
  

  ثم أشكل الكلمةالنقط قمرية مكان " ال"شمسیة و " ال"أكتب 
              

  ....................    لیل    الشمس    شمس

  ....................    نھار    ....................    قمر

  ....................    صباح    ....................    نجم

  ....................    مساء    ....................    كوكب

    ....................    ظھر    ....................    سحاب
  التربیة اإلسالمیة

 :بجانب كل ركن من أركان الوضوء) 3(أو ) 1(أكتب عدد تكرار 
  

 سُلأْغأقول بسم اهللا و

  يدي
  ......  نفقْیيدي إلى المْر سُلأْغ    ......

          

  ......  سيرْأ سُحأْم    ......   مُضأتمْض
          

  ......  َنيَّأُذ سُحأْم    ......   ثُروأستْن شُقأستْن
          

  ......  نبْیلي إلى الكْعرْج سُلأْغ    ......  ھي وْج سُلأْغ
            

  التربیة المدنیة
  :المناسبأضع الكلمات التالیة في المكان 

  الطاوالت –األشجار  –التطوع  –األوساخ  –األوراق  –الجدران  

على ..... .......و  ............أحافظ على نظافة مدرستي، فال أرمي 
وال أتسلق المقاعد وال أكسر ........ .....األرض، وال أكتب على 

  ..............غرس ل .............كما أشارك في حمالت ...............





    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
   فھم المنطوق والتعبیر الشفوي  المیدان
النص 

  المنطوق
  وجبة الصباح

  د90  المدة
  1  الحصة

يعتز بلغته العربیة،يساھم في العمل   القیم
  الخیري،العادات الصحیة أثناء األكل

  
 مركبة

  الكفاءة
يتفاعل مع النص و يرد استجابة لما يسمع

  المنطوق
مؤشرات 

  الكفاءة
يجیب عن أسئلة حول النص (الفھم

وردت في  المنطوق،ينفذ تعلیمات معھا
النص (يكمل أحداث القصة  النص،

  )المنطوق
الكفاءة 

  الختامیة
يفھم خطابات منطوقة يغلب علیھا النمط 

  التوجیھي ويتجاوب معھا
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

ذّكرني 
بمكونات .......يا

 .وجبة الصباح

  )25(دلیل الكتاب ص.األم  االنطالقیة نص الوضعیة المشكلة:السیــــاق
  مشھد:السند

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

  .تتناول كل يوم ثالث وجبات رئیسیة :1المھمة
  مكوناتھا؟سمھا،واذكر 

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى النص 
  ويبدي اھتماما

  
  

يجیب بجمل 
بسیطة تترجم 

 المعنى العام للنص
 

يكمل أحداث النص 
 .المنطوق

من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل ) وجبة الصباح(قراء النص المنطوق 
الحس حركي والقرائن اللغوية  باألداء االستعانةالبصري بینه وبین متعلمیه مع 

   .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 تقول قبل األكل؟:يسأل المعلم
  ا تقول؟وبعد األكل،ماذ

  من رزقنا المأكوالت التي نتناولھا؟
  .الصورة ومشاھدة 114مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص

  ماذا تشاھد في الصورة؟
  ھي الوجبة المعروضة أمامنا؟مم تتكون؟ ما

 .........قبل األكل أقول بسم اهللا وآكل بـیدي:أكمل بالعبارة الناقصة

مرحلة بناء 
 التعلمات

فھم 
 المنطوق

أفكار جديدة  بناء
رد في و تدعم ما

 النص المنطوق
 

  )تعبیر حر(تفويج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة :أتأمل وأتحدث

  
  ماذا ترى في الصورة؟

  حول ماذا اجتمعت العائلة؟

  سم الوجبة التي تتناولھا ؟

  مم تتكون ھذه الوجبة؟
  

  
  

  ماذا تقدم األم البنتھا؟

  يدور بینھما؟تصور الحوار الذي 

    

التدريب 
 واالستثمار

التعبیر 
 الشفوي

  .،األكل بالید الیمنى)بسم اهللا الرحمن الرحیم(التسمیة:من آداب األكل قلنا .تقويم اإلنجاز
   .اذكرھا ھل تعرف آدابا أخرى؟

    



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
   2  الحصة

المعلومة ويوظفھا في التعبیر يبحث عن   القیم
الشفوي، يتحلى بروح التعاون 

  والتضامن،العادات الصحیة أثناء األكل

  
 مركبة

  الكفاءة
  يتواصل مع الغیر،يفھم حديثه

مؤشرات 
  الكفاءة

يتعرف و يوظف الروابط والصیغ المناسبة
  على القواعد النحوية والصرفیة

الكفاءة 
  الختامیة

سندات  يقدم توجیھات انطالقا من
  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يتذكر مضمون 
  .النص المنطوق

يجیب عن 
  .األسئلة

  ؟)وجبة الصباح(العودة إلى النص المنطوق
  .يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق

  بماذا يمدنا فطور الصباح؟
 مكوناته؟سم 

مرحلة 
 االنطالق

يجیب عن 
األسئلة،يكتشف 

 .الصیغ ويوظفھا

  .الجمل المحتوية على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة  بناء
  .نصح المعلم تالمیذه بتناول فطور الصباح

   ...................................... علیكم فقال
  .تدوين الجملة على السبورة وتلوين الصیغة المستھدفة

  .تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى
  .ـتناول فطور الصباحب علیَك :لو نصح تلمیذ واحد فقط،ماذا يقول

  ـتناول فطور الصباحب علیِك :ولو نصح تلمیذة يقول
ـمراجعة ب علیكم نصح المعلم تالمیذه وحثھم على مراجعة دروسھم،ماذا يقول

  .دروسكم
  .وطلب منه أن يغسل يديهتناول سلیمان غداءه ولم يغسل يديه،نصحه األب 

  ........................أن علیك ماذا قال؟
  تتوضأ قبل الصالة أن علیك لو طلب منه أن يتوضأ قبل الصالة،يقول

  .وضعیات أخرى لتثبیت الصیغة المستھدفة
  .نادت األم علیا لتناول وجبة الصباح

   .الطاولة  فوقوجد علي الخبز والحلیب  ماذا وجد فوق الطاولة ؟
 .تدوين الجملة وتلوين الصیغة المستھدفة

  يسأل المعلم تلمیذا،أين وضع المعلم الكتاب؟ المكتب فوقوضع المعلم الكتاب  
  .السبورة فوقعلق المعلم الصورة  ؟أين علق المعلم الصورة

  ..وضعیات أخرى يراھا المعلم مناسبة
المدرسة،ويكتفون بلمجة يتناول األطفال الفطور قبل الذھاب إلى 

  .خفیفة بعد العودة منھا
  يذھب األطفال إلى المدرسة في الصباح متى يذھب األطفال إلى المدرسة

  مساء/يعودون منھا في المساء متى يعودون منھا؟
  .متى يتناول األطفال الفطور،ومتى يكتفون بلمجة خفیفة:إذن

  مساًءفة ويكتفون بلمجة خفی ،صباحايتناول األطفال الفطور 
  .تدوين الجملة وتلوين المستھدف

يذھب الفالح إلى الحقل صباحا  متى يذھب الفالح إلى الحقل ومتى يعود منه؟
  .ويعود منه مساء

  وضعیات أخرى يراھا المعلم مناسبة

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يتدرب على 
استعمال الصیغ 

في وضعیات 
مشابھة 

ويستثمرھا في 
  .وضعیات جديدة

 

  المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفةيطرح 
 من كتاب األنشطة59ص  1/3العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرين 

  
  

 

التدريب 
واالستثما

 ر

  



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  )إنتاج شفوي(تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

في  يبحث عن المعلومة ويوظفھا  القیم
التعبیر الشفوي، يساھم في العمل 

الجماعي،المحافظة على نظافة 
  المحیط

  
  يفھم حديثهو يتواصل مع الغیر  الكفاءة مركبة

مؤشرات 
  الكفاءة

 يسرد قصة انطالقا من مشھد أو صور
يرتب أحداث القصة حسب ترتیب و

  منطقي
الكفاءة 

  الختامیة
يقدم توجیھات انطالقا من سندات 

  وضعیات تواصلیة دالةمتنوعة في 

  
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

  .االستماعيحسن 
يالحظ ويجیب عن 

 .األسئلة

وأنت عائد من المدرسة،مررت بجانب مخبزة،فشممت رائحة : السیـــاق
  .طیبة،سال لعابك فدخلت إلى المخبزة

  .مناسبايراه المعلم  ما......ھاللیة،مرطبات:السنــــــد
 ماذا اشتريت من المخبزة؟:التعلیمـــة

مرحلة 
 االنطالق

يعبر عن الصور معتمدا 
على األسئلة 

 .التوجیھیة

نھضت في الصباح الباكر،غسلت وجھك ولبست ثیابك،ثم دخلت إلى 
  .المطبخ

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 

  .الصورة األولى
  ماذا قدمت لك أمك؟

 

  .الصورة الثانیة
  وضعته؟فوق ماذا 

  ماذا قلت قبل األكل؟
  )إدماج جزئي(التعبیر عن الصورتین

 

  .الصورة الثالثة
  وماذا أعطتك أيضا؟

  .............بعد األكل حمدت اهللا فقلت
  

  )إدماج كلي(التعبیر عن الصور الثالث

  .قراءة الملخص
نھضت في الصباح الباكر،غسلت وجھي ولبست ثیابي،ثم دخلت إلى 

كأس حلیب وفطیرة وبعض ...لي أمي فطور الصباح المطبخ فقدمت
 .........الفواكه

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  فطور الصباح)فھم+آداء( قراءة  النشاط

  د45  المدة
  4  الحصة

 يتحكم في اآللیات األولیة للقراءة  القیم
 للنشاطوينضبط مع الزمن المخصص 

يساھم في العمل الجماعي،يمارس و
  آداب األكل

  
  مركبة

  الكفاءة
يقرأ ويعید بناء المعلومات الواردة  يفھم ما

القراءة  إستراتیجیةيستعمل و في النص
  ويقیم مضمون النص المكتوب

  مؤشرات
  الكفاءة

يختار الشخصیة المفضلة في النص ويبرر 
يتعرف على الشخصیات بواسطة و اختیاره

دالالت ويعین أحداث النص وبیئته الزمانیة 
  والمكانیة

  الكفاءة
  الختامیة

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
  يغلب علیھا النمط التوجیھي

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

سم أشجار الفاكھة 
التي تنمو في 

 .منطقتكم

عدت في المساء من المدرسة،استقبلتك أمك وطلبت منك أن  :السیاق
  .تجلس في غرفة األكل

  .........ھاللیة،فطیرة :السند
 .ماذا قدمت لك األم؟ :التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 
الشخصیات ويعبر 

  عنھا
  يعبر عن الصور

يقرأ فقرات من 
  النص قراءة صحیحة
  يجیب عن األسئلة

يوظف الكلمات 
  في جملالجديدة 

يستخرج القیم 
 ويتحلى بھا

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 116فتح الكتاب ص 
  ماذا تشاھد في الصورة؟

  ابنھا؟)تتكلم مع(األم تحاور
  تصوروا،ماذا قالت له؟وبماذا رد علیھا؟

  تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص
  قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم مستعمال

  قريب المعنىاإليحاء لت
   .ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة

  ھو عنوان النص؟ ما
  حدد شخصیات النص

  يبدأ بالمتمكنین حتى(فقرة/مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة،فقرة
  )يدفع المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء ال

  تذلیل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجديدة 
  حسب الجدولوتوظیفھا في جمل 

 الكلمة معناھا توظیفھا في جملة
  حّضرت األم طعاما لذيذا

  ..رتبت األم المالبس داخل 
 .....اقترب االختبار فاستعد 

  شھي
  نّظم
 تھّیأ

  لذيذ
  رّتب

 استعّد

  .مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري له باألسئلة المناسبة
  األسئلة مرافقة للنص

  طرح أسئلة أخرى
  .اذكر آداب األكل بالترتیب

  ماذا قال علي في آخر النص؟
  وأنت ھل تدع فطور الصباح

  لماذا؟.اذكر الشخصیة التي أعجبتك في النص
  .العودة إلى آداب األكل لحث التالمیذ على ممارستھا

أنا تلمیذ مؤدب،أقول بسم اهللا قبل األكل،آكل بیمیني وآكل من أمامي 
 .أغسل فميهللا و وفي األخیر أقول الحمد

مرحلة بناء 
 التعلمات

  يجیب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

استنادا إلى 
 تصوراته

 .ينجز النشاط

  طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 .65ص2إنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين رقم 

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  المكتوبفھم   المیدان
  )فطور الصباح( قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  6  الحصة

يعتز بلغته ، يساھم في العمل   القیم
الجماعي،المحافظة على نظافة 

  المحیط

  
 مركبة

  الكفاءة
 يستعمل المعلومات الواردة في النص

  القراءة  إستراتیجیةيستعمل و المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
 الصحیحةينطق الحروف من مخارجھا 

ينطق الحركات على أواخر الكلمات بطريقة و
  )المغلقة(يمیز التاء المربوطة و صحیحة

الكفاءة 
  الختامیة

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
  يغلب علیھا النمط التوجیھي

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
يتذكر أھم أحداث 

النص،والمعنى 
  .لهالعام 

 .يجیب عن األسئلة

  .تلخیص النص المكتوب بأسئلة موجھة لتحديد األفكار األساسیة
 نادت األم ابنھا،ماذا قالت له؟

 بماذا أجابھا علي؟
 ھل تتناول أنت وجبة الصباح ؟

مرحلة 
 االنطالق

  يقرأ الفقرة الثانیة
ينطق بحركات التاء 

 .في آخر الكلمة
 

يمیز التاء المربوطة 
 .عن غیرھا

  .اجع وأمیزأر
) القصیرة(يعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغوية وتعني اكتشاف التاء المربوطة

  )الطويلة(في آخر الكلمة وتمییزھا عن التاء المفتوحة
  اإلدراك وعرض النموذج

  .أقرأ وأالحظ
  .على الظاھرة اللغوية بمحاورة التالمیذ المحتوية بناء الفقرة

  .116العودة إلى النص المكتوب ص 
  دخل علي إلى المطبخ،فماذا وجد فوق الطاولة؟

  .كتابة الفقرة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھما
 وجد علي فوق ـةالطاولـ الخبز والعصیر

 ـةوالفاكھـ ـةبرتقالــ ةواحد فیھا ـةطاقــ ةكبیر
  استخراج الكلمتین المشتملتین على الظاھرة وتحلیلھما إلى مقاطع صوتیة

 اْلــ ـفا كـ ـھـ ـة
 )القصیرة/المغلقة(استخراج التاء المربوطة

  الموجھة االستجابة
ودعوة التالمیذ إلى )فطور الصباح(العودة إلى الفقرتین األولى والثانیة من نص

  .استخراج جمیع الكلمات المنتھیة بتاء
  )المدرسة،صوت،لست،علمت،الطاقة(

المربوطة والتاء المفتوحة تصنیف الكلمات في الجدول أسفله للتمییز بین التاء 
  .دون التعمق

 ـة ، ة المدرســــة الطاقـــــة
 ـت ،ت صوت لست علمت 

  .اإلتیان بكلمات جديدة تحوي المقصود
  المستقلة االستجابة

  .العودة إلى الفقرة وتلوين التاء المربوطة
  التطبیق

تحوي  األخیرة ومطالبة التالمیذ باستخراج وكتابة كلمة العودة إلى الفقرة
  المستھدف على األلواح

  أكتب جیدا
  .يكتب المعلم كلمات تنتھي بتاء مربوطة

  .قراءة الكلمات وتلوين المقصود
  المعلم وتشكیلھما بالعجینة إن أمكن أداءكتابة الكلمات على األلواح بمحاكاة 

مرحلة بناء 
 التعلمات

  .قراءة الكلمات وكتابتھا على كراس القسم يقرأ وينسخ
  .يراه المعلم مناسبا لكراس القسم أو مانموذج 

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )فطور الصباح(قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  8  الحصة

عتز بلغته ،يتحلى بروح التعاون ي  القیم
ويتفتح على العالم  والتضامن
  الخارجي

  
 مركبة

  الكفاءة
يستعمل المعلومات الواردة في النص 

  المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
ينطق الحركات على و يراعي عالمات الوقف

يحسن و أواخر الحروف بطريقة صحیحة
  سرعته في القراءة

الكفاءة 
  الختامیة

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
  يغلب علیھا النمط التوجیھي

 
 المراحل التعلمیة والنشاط المقترحالوضعیات  التقويم 

 .يجیب عن األسئلة

  الدجاجــــة كیف نسمي أنثى الديك؟
  البقرة الثور؟

  الناقــــة الجمل؟
  .كتابة الكلمات على السبورة

 بماذا تنتھي كل كلمة من ھذه الكلمات؟

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الفقرة محترما 
  .الفواصل والمدود

  
وكذا فقرة أحسن 

  .قراءتي
  

  .يجیب عن األسئلة
  
  
 

  المرحلة األولى
  .المعلم إلى النص المكتوب ويقرأه قراءة مسترسلة يعود -01

اإلشارة إلى الفواصل الواردة في (يعید قراءة النص كامال قراءة جوھرية 
فقرة /ويطلب من التالمیذ قراءته فقرة)الكلمات المنتھیة بتاء مربوطة  النص،

والمدود والزمن المخصص لھا مع استخدام  قراءة سلیمة مع احترام الفواصل
  .التنغیم بطريقة ممیزة

  .يثمن قراءة المتفوقین ويصحح أخطاء المتعثرين
يطلب األستاذ من متعلمیه العودة إلى النص وكتابة كلمة تتضمن  -02

  .المستھدف
  .اإلتیان بكلمات تنتھي بتاء مربوطة وكتابتھا على السبورة

  .تلوين المستھدف
  

  .أحسن قراءتي:الثانیةالمرحلة 
كتابة الفقرة المخصصة لمرحلة أحسن قراءتي،تلوين عالمات الوقف والـتاء 

  .المربوطة 
بدأت أشعر بالقوة ! أمِّي إّنه لذيذ يا:تناول عليٌّ الفطــور،ثمَّ حمد اهللا،وقال

  .والّنشــــاط،من الیوم فصاعدا لن أدع فطور الّصباح
  .قراءة الفقرة من الكتاب

  

بناء  مرحلة
 التعلمات

يكتب الجملة على 
  .دفتر األنشطة

  
يحافظ على البعد 
بین الكلمات عند 

 .جمل/نسخ جملة

  .66ص  5كتابة على دفتر األنشطة تمرين 

 
  

  .كتابة الجملة الرابعة من نص أحسن قراءتي على كراسات القسم

 
 
 
 
 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  إمالء  النشاط

  د45+د45  المدة
  7/9  الحصة

يوظف قدراته الكتابیة ويتحكم   القیم
  فیھا،يكتب بخط مقروء

الكفاءة 
  الختامیة

جمل يغلب  6/8ينتج كتابة من 
  علیھا النمط التوجیھي

  
 مركبة

  الكفاءة
يتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط 

بالعربیة ويتحكم في مستويات اللغة و للكتابة
  الكتابیة

مؤشرات 
  الكفاءة

 يحترم قواعد رسم الحروف والكلمات وتناسقھا
يحافظ على البعد بین و يكتب كلمات كما ُتلفظو

  إمالء(الكلمات

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

تمییز الكلمات المنتھیة 

 بتاء مربوطة

  :يكتب المعلم المثال التالي

  معلمة معلم

  .حسب المثال أكمل
  ................. طبیب

  ................ مھندس

  ................ عامل

 ................ مدير

مرحلة 
 االنطالق

  .يقرأ الفقرة

يستخرج الكلمات 

 .المنتھیة بتاء مربوطة

  :الَتثبیت
في وجبة العشاء وضعت الخالة أمام كل :يكتب المعلم الفقرة التالیة - 01

  .واحد صحنا فیه سمكة وقلیل من السالطة،ثم وضعت سلة فیھا فاكھة

  ..ماذا،سمكة واحدة وقلیل من السالطة:سعاد

  ).بسم اهللا(كلي ثم أزيدك إذا لم تشبعي،وال تنسي:الخالة

  . أنا شبعان،آكل البرتقالة فقط:رائد

  .ت أخرى مشابھةوضعیا

يطلب من التالمیذ قراءة الفقرة،ثم استخراج الكلمات المنتھیة بتاء -02

 .مربوطة

يعرض المعلم أدوات مدرسیة ويطلب من التالمیذ كتابة اسم األداة -03

  على لوحته

        
        

        
        

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

  .يثبت المستھدف

يحرص على جمالیة 

 .الخط

المعلم كلمات تتضمن المستھدف وكتابتھا على كراسات يملي 

  )12ح(القسم

  .66ص 6إنجاز تمرين اإلمالء في دفتر األنشطة تمرين 

 .يمكن للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعة

  التدريب
  و

 االستثمار

  
   



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  التعبیر الكتابي  میدان

  كتابي إنتاج  النشاط
  د45  المدة

  11  الحصة
يوظف قدراته التعبیرية الشفھیة   القیم

  والكتابیة،يساھم في العمل الجماعي
    

  
 مركبة

  الكفاءة
   ينتج منصوصات حسب وضعیة التواصل

مؤشرات 
  الكفاءة

ينتج منصوصات حول صور معطاة 
يراجع المنصوص الذي أنتجه و بالترتیب
  ويصححه

الكفاءة 
  الختامیة

جمل يغلب علیھا  6/8كتابات من ينتج 
  النمط التوجیھي في وضعیات تواصلیة

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يسترجع معلومات 
قرأھا ويوظفھا في 

 .تعبیره

  ).فطور الصباح(قرأت نص 
 .بما قاله علي قبل وبعد األكل.......ذكرني يا

مرحلة 
 االنطالق

  .األكليتذكر آداب 
  

يستعین بالكلمات 
ويكتب جمال ذاكرا 

 ).األكل(آداب الطعام

  .الكتابي أتدرب على اإلنتاج
  .116يعرض المعلم الوضعیة الموجودة في كتاب التلمیذ على السبورة ص 

كل واحد منا يتناول ثالث وجبات رئیسیة في الیوم الواحد،وال ينسى أبدا آداب 
  األكل فھو

   
  .يمارسھا دائما فبل وأثناء وبعد األكل

  
 .آداب،اذكرھا في أربع جمل) لألكل(إذن للطعام

  

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

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

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

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

  :الجمل

مرحلة بناء 
 التعلمات

توصلوا إلیه على كراسات المسودة استعدادا  يتدرب التالمیذ على كتابة ما .تقويم اإلنجاز
 لكتابته على دفاتر التعبیر

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    

:امن آداب الطعام  

...............................أغسل  

...............................أقول  

.................................آكل  

...........................أقول الحمد  

 



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  محفوظات  النشاط

  د45+د45  المدة
  5/12  الحصة

بفاعلیة في األعمال يساھم   القیم
يتحلى بروح التعاون  الجماعیة،
  والتضامن

  
 مركبة

  الكفاءة
   ويعید بناء المعلومة الواردة يقرأ، يفھم ما

مؤشرات 
  الكفاءة

يتفاعل مع و منغما مناسبا للمقام أداءيؤدي 
  معاني النص

الكفاءة 
  الختامیة

  نصوصا بسیطة ويفھمھا يقرأ

 
 المراحل التعلمیة والنشاط المقترحالوضعیات  التقويم 

بأنشودة .......ذكرني يا
 .بیئة سلیمة

  .تستغل أوقات فراغك في الكثیر من أنشطة الترفیه والتسلیة
 اذكر البعض منھا؟

 

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
  .تقديم شرح مبسط للمحفوظة

وجبة الصباح،وجبة :اإلنسان ثالث وجبات رئیسیة في الیوم وھييتناول 
الغداء،وجبة العشاء وكل وجبة لھا مكوناتھا،ولتكون ھذه الوجبات صحیة 

يجب أن تحتوي على أغذية تمد أجسامنا بالطاقة مثل الخبز والبطاطا واألرز 
وأغذية تساعد أجسامنا على النمو مثل اللحوم والبیض والسمك وھناك 

  .ة تحمي أجسامنا من األمراض مثل الفواكه وال ننسى آداب األكلأغذي
  .مراجعة المعنى اإلجمالي للقطعة بأسئلة لقیاس الفھم

  الولد ينادي أصدقاءه،ماذا يقول؟
  ماذا طلب منھم؟

 بیئتنا أصبحت في خطر،اذكر األخطار التي وردت في النص: قال الولد
  .مرحلة التجزئة والتحفیظ

  .القطعة إلى ثالثة أجزاءيجزئ األستاذ 
 يكتب الجزء األول على جانب آخر من السبورة ويتم تحفیظه

مرحلة بناء 
 التعلمات

يؤدي المقطع األول آداء 
 آداء المقطع األول من المحفوظة سلیما

  التدريب
  و

 االستثمار
    



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  )10ح( إدماج  النشاط

  د45  المدة
  10  الحصة

يوظف قدراته ويتحكم فیھا ،يتحلى بروح   القیم
المسؤولیة ويتقن عمله،يساھم في 

  العمل الجماعي ويتضامن مع الغیر

 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 (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 
وينصت إلى شرح 

  .المعلم
  

  .ينجز النشاط األول
يراقب عمله ويصحح إن 

  أخطأ
  النشاط الثاني
  النشاط الثالث

 

  على التالمیذ ويشرح لھم األنشطة يوزع األستاذ أوراق الوضعیة اإلدماجیة
المراقبة والتصحیح الجماعي على يطلب منھم إنجاز النشاط األول تلیه 

  .السبورة فالفردي ،نفس العمل مع بقیة األنشطة

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

المتعلم،يثي  أداءمراقبة 
على المجتھدين لخلق 

 جو من التنافس
 ....................النظافة من : أكمل 

  التدريب
  و

 االستثمار
  ورقة اإلدماج في األسفل

   

    



 إدماج
  اللغة العربیة

  : َأربط َشْطَرْي اْلجملِة-

  صبـــاحا  رائد مريض

  فوق الكانون  وضعت األم القدر

  علیه أن يذھب عند الطبیب  أتناول الفطور

  مســـــاء  أكتفي بلمجة
  

  : أكتب حسب المثال

 ھو األكل في الصباح ....................   َاْلَعشاُء

 وسط النھارھو األكل في  ....................   اْلَفطوُر

  اللیلھو األكل في  ....................   الَغداُء
  

  التربیة اإلسالمیة
 شطب على األعمال غیر الموجودة في الوضوء

  

  الركوع    الفاتحة قراءة  

  السجود      التكبیر  

  التشھد      القیام  

  حركات الصالة  أقوال الصالة  

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

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

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

  

  التربیة المدنیة
  ) األمراض،  نظیفا،  مرتین،  يحبني( ـأكمل ب

 ..................يجعلني فاالستحمام ،............. اَألْسبوعَأْسَتِحمُّ في 

  جمیع الناس ...................و ............ويحمي جسمي من 
  

    



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  مبادئ في العقیدة والعبادات  المیدان
  تربیة إسالمیة  النشاط
  الصالة ركن من أركان اإلسالم  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

الطاعة واالمتثال ألوامر اهللا بالحرص   القیم
العناية بالطھارة . على أداء العبادات

  )نظافة المحیط(الحسیة 

 مركبة
  الكفاءة

الممارسة الصحیة و كیفیة الوضوء والصالة
  للطھارة والصالة

مؤشرات 
  الكفاءة

 يذكر أن الصالة ھي الركن الثاني من
  أقوال وأفعال الصالةيذكر و أركان اإلسالم

الكفاءة 
  الختامیة

يحسن تناول المعارف المتعلقة بالطھارة 
االستظھار  والوضوء والصالة في مواقف

الشفھي، ويوظفھا في وضعیات 
    الممارسة المتعلقة بأداء الشعائر

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

بأركان .......ذكرنا يا
 .الخمسةاإلسالم 

، طاعة )مكانهو ثیابهو نظافة جسمه(يحرص المسلم على الطھارة  :السیاق
إلى جانب سالمة بیئته ، وو فاظا على صحتهحو احتراما لتعالیم دينهو للخالق

  )اآلية(ذلك فقد أمره اهللا بأداء فريضة الصالة لقوله تعالى
  .من سورة النساء 103اآلية :السند

 .الخمس التي نؤديھا كل يوم بالترتیباذكر الصلوات : التعلیمة
 

مرحلة 
 االنطالق

  .ينصت لقراءة المعلم
  .يالحظ الصورة

  .يجیب عن أسئلة
 

  أقرأ وأالحظ
  على ماذا يحرص المسلم؟لماذا؟

  بماذا أمره اهللا؟

  ِاقرأ اآلية الدالة على ذلك؟

  أفھم
الحظ الصورة جیدا واخبرنا عن العبادة التي 

  يؤديھا أحمد؟

  مرتبتھا بین أركان اإلسالم؟ھي  ما

 أتعلم
أثناء الصالة،يذكر المسلم أقواال ويؤدي 

  .حركات

   :الحظ الجدول

  .انطق باألقوال التي يقولھا المسلم

  .أّد الحركات التي يؤديھا المسلم

  .أكمل...................الصالة ھي الركن:قلنا 

  .........................أقوالھا ھي

  ........................ھيحركاتھا 

يمكن للمعلم ممارسة صالة الصبح أمام متعلمیه لترسیخ أقوال وحركات 

  .الصالة

مرحلة بناء 
 التعلمات

بالصلوات .... ذكرنا يا
 .الخمس

  :أحفظ
 بقي من الحصة لتحفیظ اآلية يستغل المعلم ما

  التدريب
  و

 االستثمار
  .التمارينتخصص الحصة الثانیة للتحفیظ وإنجاز 

    



  التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  الحیاة الجماعیة  المیدان
 أنا نظیف  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

 يؤدي واجباته نحو نفسه ونحو اآلخر،  القیم
يكتشف محیطه تدريجیا من القريب إلى و

    البعید

 مركبة
  الكفاءة

يقترح قائمة إجراءات للحفاظ على قواعد 
  النظافة والبیئة

مؤشرات 
  الكفاءة

  يربط بین النظافة وجمال المحیط

الكفاءة 
  الختامیة

يعبر بسلوك إيجابي في محیطه عن 
 مالبس، أشخاص،( التزامه بقواعد النظافة

    والمساھمة في حماية البیئة .....)أماكن 
  

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

أطربنا يا 
بالمقطعین ..........

األول والثاني من 
 )بیئة سلیمة(

تعاونت مع زمالئك على نظافة ساحة المدرسة،فكونتم أفواجا  :السیــاق
  .ولكل فوج عمله الخاص

  .ساحة المدرسة :السند
 .اذكر األعمال التي قام بھا كل فوج :التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى قراءة 
  .المعلم

يالحظ الصور ويجیب 
 .عن األسئلة

  .وأالحظأقرأ 
  .مشاھدة المتعلمین للصور الموجودة في الكتاب

  :بعد مشاھدة الصور يقول المعلم 
في مساء الیوم الذي نظفتم فیه ساحة المدرسة عدت إلى البیت 

  ك موسخ مفأحسست أن جس
  .بسبب الغبار،فطلبت من أمك أن تحضر لك الحمام

  لماذا طلبت من أمك تحضیر الحمام؟
  تعطرت بعد أخذ حمام؟ك؟وھل مبماذا غسلت جس

  كیف أحسست وأنت تخرج من الحمام؟
  .يعود المعلم إلى الصور

  .الصورة األولى

  ماذا يفعل ھذا الولد؟

  كم مرة تستحم في األسبوع؟

  لماذا؟
  

  .الصورة الثانیة

  إلى ماذا تنظر المعلمة؟

  .ھي تقدم نصائح لتالمیذھا

  ماذا تقول لھم؟

  
  الصورة الثالثة

  البنت؟كیف تبدو ھذه 

ھي األعمال التي قامت بھا لتبدو  ما

  ؟)جمیلة(أنیقة
  

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

التوصل إلى 
الخالصة،قراءتھا 

 .وكتابتھا

  أتعلم
  لماذا؟ ھل تحافظ على نظافة جسمك وثیابك؟

  من ھو الشخص الذي تحبه،النظیف أو الغیر نظیف؟
  :أساھم

  .والثیاباشرح لزمیلك كیفیة المحافظة على نظافة الجسم 

  التدريب
  و

 االستثمار

  تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة
    



  التحضیر لحفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  تنظیم المعطیات  المیدان

  100التمثیل البیاني ص   الدرس

  د45  المدة

  1  الحصة

  القیم

 التحلیل أسلوبيستعمل 
يستعمل الترمیز  ،اءواالستقر

العالمي،يعلل إجاباته ويقارنھا 
    بغیرھا

 مركبة
  الكفاءة

يستخرج معلومات بیانیة من و يحدد المتعلم المھام
  يقترح سیرورة لتنظیم ھذه المعلومات \سند مقترح 

مؤشرات 
  الكفاءة

 \ يستخرج المتعلم معطیات من تمثیل بیاني :
يستعمل معلوماته و المتعلم الرسم البیاني ستقرئ
  األسئلةفي حل 

الكفاءة 
  الختامیة

 قريب من الواقع ، طريحة \يحل مشكالت جمعیة 
ذلك بتجنید و مقارنة الكتلو مشكالت ھندسیةو

 األصغرالمجسمة و معارفه حول االشكال المستوية
    1000من 

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يرتب ترتیبا 
 تصاعديا

  الحساب الّذھني
غیر مرتبة ويطلب من المتعلمین  500المعلم ثالثة أعداد أصغر من  يكتب

 يكرر المعلم العملیة......ترتیبھا
مرحلة 

 االنطالق
يالحظ 

  .المضلعات
يكتشف 

أسماءھا ويكتبھا 
 .على لوحته

  الّتمھید
  .الحظ عناصر القسم 

  اذكر عدد التالمیذ الذين يرتدون نظارات  - اإلناثاذكر عدد  - اذكر عدد الذكور
  اكتب عدد التالمیذ المتغیبین 

  .يالحظ األشكال
يسمي 
  .المثلثات

يمیز المربع 
  .والمستطیل

يستعمل الكوس 
للتحقق من 
  .قائمیة الزوايا
يلون حسب 

  .المطلوب
يعد عدد الزوايا 
القائمة ويكتبه 

  .في مكانه
  
  
  
  

يكمل ملء 
  .الجدول

  

  ).المالحظة فترة(أكتشف-
   100يطلب المعلم ابراز الكتاب ص 

 .الحظ المخططات البیانیة 

مرحلة بناء 
 التعلمات

  كم الفتى الظاھر في الصورة ؟ " يسأل المعلم 
  ما العبارة التي فوق الفتى ؟

   ما ھي الحیوانات البارزة في المخطط ؟
 0ماذا تمثل تلك االرقام التصاعدية من 

  ؟65الى 
  .عمل على االلواح : مرحلة البحث 

  سنة ؟ 20كیف عرف رائد ان عمر النسر 
  سنة ؟ 60ما ھو الحیوان الذي عمره 

  ؟ األسدكم يعیش 
  ؟"  األسد" أم"  األرنب" عمرا  أطولأي الحیوانان 

  يتم خاللھا عرض الحلول النموذجیة على السبورة : مرحلة الحوصلة
  :مرحلة اإلنجاز

  .األنشطة على الكتاب الموحديتم إنجاز 
يمر .يشرح المعلم النشاط األول ويطلب من التالمیذ إنجازه

  .المعلم بین الصفوف للمراقبة 
   .يثمن عمل المجتھدين ويصوب أخطاء المتعثرين

  .يتم تصحیح األنشطة جماعیا ففرديا
  .الفراغ من خالله مألوأ الحظ المخطط البیاني: المطلوب

ثم مراقبة أعمال  ساعات 03يصل القطار في مدة : مثال
  )التصحیح يكون بقلم ملون مغاير (التالمیذ مرحلیا 

  تعلمت مرحلة
نقرأ في البیان  :يخرج خالل ھذه المرحلة المتعلم بخالصة شاملة للدرس مفادھا 

  . األعداديتضمن  الذيالعمود على الیسار و السطر السفلي الذي يشمل الصور
من  59الصفحة  02يطرح المعلم التمرين رقم   .تقويم اإلنجاز

   األنشطة دفتر
 اإلخوةالحظ البیان المتضمن عدد  :المطلوب

  .األسئلةاجب عن و
  .و يقیمھم .يراقب المعلم عمل التالمیذ 

  التدريب
  و

 االستثمار

  تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة
   



  التحضیر لحفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  القیاسو المقادير  المیدان

  101ص  مقارنة الكتل  الدرس

  د45  المدة

  3  الحصة

  القیم
يستعمل الترمیز العالمي،يعلل 

  إجاباته ويقارنھا بغیرھا
  

 مركبة
  الكفاءة

يستخدم  \الكتل و األوزانيتعرف على مفھوم 
المقارنة و األوزانمصطلحات الكتل في التعبیر عن 

  بینھا

مؤشرات 
  الكفاءة

يقارن  \ األوزانو يتعرف المتعلم على مفھوم الكتل
من حیث الوزن باستخدام العبارات  األجسامبین 

  ذلك إلىالدالة 

الكفاءة 
  الختامیة

 ضربیة من الواقعو طرحیةو يحل مشكالت جمعیة
  السابقةقارن الكتل بتجنید معارفه وي

  
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

ينجز العملیات 
عموديا محترما 

  .ترتیب االعداد
يسمع ويجیب عن 

 .األسئلة

  : الحساب الذھني السريع 
و يطلب تحديد ....\ 629 \ 708\ 456 \ 258: مراتب  03يطرح المعلم اعدادا من 

  .عدد مرتبة ما و رقم
مرحلة  : ...............عدد عشراته ھو  \: ......رقم عشراته ھو =  629: مثال  

  :للدرستوطئة  االنطالق
اكتب على اللوحة اسم  :يقولو الوزن حیث تالمیذ متفاوتین من 3يصفف المعلم 

 تلمیذ  أثخن \انحف تلمیذ 
  

  .ينفذ المطلوب
  

  .يجیب عن األسئلة
  
  

 يتوصل إلى
المطلوب بإجراءاته 

  .الشخصیة
  
  
  

يستعمل 
  .المسطرةوالكوس

يقیس أطوال 
األضالع ويكتشف 
تقايسھا كلھا في 

المربع وتقايس كل 
ضلعین متقابلین 

  .في المستطیل
  
  

يتحقق من قائمیة 
  .الزوايا

  
  
  

يستنتج ملخص 
 .يثريه و الدرس

  ).فترة المالحظة(أكتشف-
  .من الكتاب  101يبرز المعلم الصفحة -

 .يطلب المعلم من المتعلمین مالحظة المرحلة االولى 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

  .عمل فردي على الكتب)فترة البحث(أكتشف
الموزة لترى و تقارن بین التفاحة أنايمان تريد : يقول المعلم  ):البحث(اإلجراءات

  . األخفو األثقلمن 
   األلواحعلى  اإلجابة وزنا ؟ كیف عرفت ذلك ؟ األثقلفي رأيك من الفاكھة  :س

يتم العمل على .التالمیذ إجاباتيعرض المعلم عینة من :المناقشة والتبادل
  .تأسیس الفھم الصحیح لفحوى الدرس

  :  2و 1الحظ المثال 
  وسیلة وضعت منى الفاكھتین للمقارنة بین وزنیھما؟ أيفي 

  الى اي جھة مال عقرب القیاس ؟ ماذا تستنتج ؟
  .من التفاحة ...). أثقل \اخف .......( الموز إذن

  :الحوصلة والتأسیس
  الخاطئة وإقصاءيتم التصديق على النتائج الصحیحة 

شرحھا وذكر الوسیلة الالزمة إلنجاز  02قراءة التعلیمة رقم .02
  .العمل

  )والتأسیس ، الحوصلةوالتبادل ، المناقشةالبحث(تتبع نفس الخطوات 
 :مرحلة اإلنجاز

  يشرحه المعلم لیتأكد من أن :يتم تقديم النشاط
 الجمیع فھم التعلیمة ثم يتم العمل الفردي مرحلیا

 \اخف صیغتي  باستعمالقارن  :01يقرأ المعلم المطلوب 
  من أثقل

الخفیف و باألحمر األثقل الشيء أحط :02المطلوب  
  باألخضر

  .السبورةيتفقد حل المتعلمین ثم يعرض الجواب النموذجي على 
عند المقارنة بین كتل : يخرج خاللھا المتعلم بخالصة مفادھا :  فترة تعلمت

 "اخف من " و "اثقل من " االشیاء استعمل صیغتي 

، يعرف التقابل
أن كل  ويدرك

ضلعین متقابلین 
في المستطیل 

 .لھما نفس الطول

  .من دفتر االنشطة  60الصفحة  01يطرح المعلم التمرين رقم 
  .الفردييدعو المتعلمین للحل و يقرأ المعلم المطلوب

اكمل ترتیب وسائل المواصالت بترقیمھا من : المطلوب 
 .االخف الى االثقل 

  .يقیم حلولھم و يتفقد المعلم عمل التالمیذ

  تدريب
  و

 استثمار

  تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة



  لحفل نھاية السنةالتحضیر : المقطع التعلیمي
  األعداد والحساب  المیدان

  ) 4(  999 إلى األعدادمتتالیة :  الدرس

  د45  المدة

  5  الحصة

  القیم

يالحظ ويكتشف، ينظم :
عمله،ويبذل جھدا للقیام به 

والمثابرة على إتمامه ،يستعمل 
    الترمیز العالمي

 مركبة
  الكفاءة

 \ 1000من  األصغريتعرف المتعلم على االعداد : 
 الطرحیةو يضع مخططا شخصیا للحسابات الجمعیة

  ضربیةو

مؤشرات 
  الكفاءة

 1000يتمكن المتعلم من حصر االعداد االصغر من : 
يكتسب  \ ترتیبھاو مئتین متتالیتین أوبین عشرتین 

  مراتب 3الحصر لعدد مشكل من  آلیةالمتعلم 

الكفاءة 
  الختامیة

 ضربیة من الواقعو طرحیةو جمعیة التكمشيحل 
مقارنة الكتل بتجنید معرفه و مشكالت ھندسیةو

 األصغر األعدادو المجسمةو حول االشكال المستوية
    1000من 

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يدون المتعلم 
 . حرفیا  األعداد

 

  :الحساب الذھني
خمس =  520: مثال  .كتابتھا حرفیا يطلب و مراتب 03من  أعدادا يملي المعلم

  عشرون و مئة
 . األرقاممع تنويع  تعاد العملیة

مرحلة 
 االنطالق

يتوصل إلى 
المطلوب 
بإجراءاته 
  .الشخصیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

يرتب االعداد 
  .ترتیبا صحیحا

  
 األعداديحصر 

 أوبین عشرتین 
 متتالیتینمئتین 

.  
  

  .ينجز المطلوب
  
  

يستنتج قاعدة 
الحصر  آلیة

 المدروسة
  .يثريھا و

  ).فترة المالحظة(أكتشف-
  1مالحظة النشاط  إلىالتالمیذ  ويدعو 102يبرز المعلم الصفحة -1

  .ما ھي االشكال المصورة ؟ كم سیارة وضعت في النشاط ؟:بعد التأمل يسألھم
  عمل ثنائي).مرحلة البحث(أكتشف

 إلیكو 6السیارات  إلیك يقتل :01الوضعیة 
  .صاحبتھاالتي  األرقام

؟  األعدادالموجود بین  األصغرما ھو الرقم 
  سیارة جاء ؟ أيمع 

الموجود ؟ ما لون  األكبرما ھو الرقم 
  السیارة التي جاء معھا ؟

  رتب السیارات رقمیا حسب موقعھا ؟ 
  .التالیة األعدادمجموعة  إلیك: 02 الوضعیة

ضع كل عدد على المستقیم العددي 
  .متتابعتین  مئتینبین بحیث يكون محصورا 

رتب االعداد المدونة انفا ترتیبا :  3الوضعیة 
  >تصاعديا باستعمال الرمز 

  .احصر العددين المطروحین بین عشرتین متتالیتین :  4الوضعیة 
  .يبین خالله المعلم الیة حصر عدد ما بین مئتین متتالیتین : الحوصلة 

  .يطرح المعلم امثلة اخرى للحل على االلواح 

مرحلة بناء 
 التعلمات

  ).عمل فردي.(مرحلة اإلنجاز
  .يتم طرح النشاط مع الشرح من قبل المعلم 

  .بین مئتین متتالیتین  512 \ 854احصر العدد :  01المطلوب 
  .بین عشرتین متتالیتین  176 \ 714احصر العدد :  2المطلوب 

  .يتم الحل على االلواح 
  .النموذجي  ثم يبین الحل.يراقب المعلم الحل 

لحصر عدد بین مئتین : يخرج خاللھا التلمیذ بملخص للدرس مفاده  : فترة تعلمت
لحصره بین عشرتین متتالیتین و التي بعده ،و ختار المئة التي قبلهأمتتالیتین 

  .العشرة التي تلیه  واختار العشرة التي قبله 
 .ينجز العملیات 

الطرح  آلیةيطبق 
  .المكتسبة 

االخطاء يصحح 
 .المرتكبة 

  .61الصفحة  02يطرح خاللھا المعلم التمرين رقم : فترة اتمرن  
  .يفسح المجال للحل و يقرأ المعلم المطلوب

  756من  األكبر األعداد باألخضرلون  :المطلوب
  .حلولھم  يقیمو يتفقد المعلم عمل التالمیذ

 .يعرض الحل النموذجي على واجھة السبورة 

  التدريب
  و

 االستثمار

 تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة
  



  التحضیر لحفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  المادة و عالم األشیاء  المیدان
  بعض األجسام تطفو و أخرى تغوص  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يستعمل  \يثري المتعلم الرصید العلمي   القیم
  التجريب و البرھنة العلمیةأسلوب الفرضیات و 

علبة  \وعاء بالستیكي  \الكتاب و المشاھد   الوسائل
  غطاء قلم \قارورة بالستیك  \كارتون 

  

 مركبة
  الكفاءة

يتعرف على الخواص  \يمیز بین األجسام 
  الفیزيائیة لألجسام

مؤشرات 
  الكفاءة

يتعرف المتعلم على الجسام التي تطفو 
يربط خاصیة  \فیه على الماء و التي تغوص 

 \الطفو و الغوص بأسباب كالوزن و الشكل 
  يمیز بین األجسام التي تطفو و التي تغوص

الكفاءة 
  الختامیة

ُيحسن استعمال أداة تقنیة في االستخدام 
الیومي تلبي حاجاته بتجنید موارده حول 

    األشیاء التكنولوجیة و خصائصھا المادية
 

 المراحل والنشاط المقترحالوضعیات التعلمیة  التقويم 
  .يالحظ التجربة 

يجیب شفويا عن 
 .السؤال

  .التنقلعدة وسائل للسفر و  اإلنسانيستعمل : السیــــاق
  .صورة زورق خشبي في البحر : السنـــد

 مما صنع الزورق ا ؟ لماذا ال يغرق في رأيك ؟ : التعلیمـــة

مرحلة 
 االنطالق

يالحظ ويجیب عن 
  .السؤال

  
  
  
  
  

من  اإلجابةيعلل 
خالل التدقیق في 

مالحظة جوانب 
التجارب  المطروحة 

.  
  

يتعرف على بعض 
التي  األجسام

تطفو على سطح 
  .الماء من عدمه 

  
  

يستنتج خالصة 
 .الدرس و يثريھا 

  .اكتشف -
   ). 106(مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ومالحظة الصورة

ماذا تشاھد في الصورة؟ ما اسم المكان الذي يلعب فیه 
 ؟ األشیاءيرمون  أين؟  األطفال

مرحلة بناء 
 التعلمات

  .أالحظ وأبحث-
  .يقرأ المعلم النص المرافق للصورة عدة مرات،ويطلب من بعض التالمیذ قراءته

  )مرحلة اكتشف (  106ص  :الوضعیةنص 
  .يطرح األسئلة التالیة

  ؟ لماذا ؟ءالماما الذي سیحصل للحصى عند رمیھا في 
  القارورة التي رماھا رائد ما الذي جرى لھا ؟ في رأيك لماذا ؟ 

 \الحصى ( للجسميماذا اكتشفت من خالل ما حصل 
  . ؟)قارورة لبالستیك

تبقى طافیة على  أنتستطیع  أجسامعن  أمثلةھات 
  .الماءسطح 

  مرحلة التجربة و االستنتاج العلمي :  02الوضعیة 
و ھو في  الحوضما الذي حدث للصندوق المرمي في 

  .؟ لماذا غاص في الماء؟إغالقحالة 
  الصندوق طفى على سطح الماء ؟ لماذا  ؟ اشرح ذلك  أطرافعند نشر 

  يدعم المعلم الموضوع بأمثلة اخرى
  .أنجـــــز

  .106مالحظة نشاط أنجز ص   يطلب المعلم من التالمیذ
يشرح المطلوب و يكلف المتعلمین بالحل 

  .الفردي
في الخانة ( + )  إشارةضع : المطلوب  

  .المناسبة من الجدول الالحق 
  . األلواحالحل يكون بالتتابع على 

تطفو فوق  األجسامبعض " يخرج المتعلم بخالصة الدرس و ھي  :تعلمت
  الفیزيائيشكلھا  أوسطح الماء لخفة وزنھا 

  .ثقل وزنھا  أوتغوص في الماء بسبب شكلھا  أخرى أجسامو 
ينجز النشاط 

بتسخیر 
المكتسبات و 

 .األخطاءيصحح 

   :أتمرنمرحلة 
   64ص  02يطرح المعلم التمرين رقم  

يشرح المعلم المطلوب و يدعو التالمیذ 
  .للحل الفردي 

  .يراقب المعلم سر عملیة الحل 
  .المتعلمین مالأعيقیم 

  التدريب
  و

 االستثمار

 



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
   فھم المنطوق والتعبیر الشفوي  المیدان
النص 

  المنطوق
  أھمیة الغذاء في حفظ الصحة

  د90  المدة
  1  الحصة

يعتز بلغته العربیة،يساھم في العمل   القیم
  الخیري،العادات الصحیة أثناء األكل

  
 مركبة

  الكفاءة
يتفاعل مع  و يرد استجابة لما يسمع

  النص المنطوق
مؤشرات 

  الكفاءة
يجیب عن أسئلة حول النص (الفھم

وردت في  المنطوق،ينفذ تعلیمات معھا
النص (يكمل أحداث القصة  النص،

  )المنطوق
الكفاءة 

  الختامیة
يفھم خطابات منطوقة يغلب علیھا النمط 

  التوجیھي ويتجاوب معھا
 

 المراحل المقترحالوضعیات التعلمیة والنشاط  التقويم 

ذّكرني 
بمكونات .......يا

 .وجبة الصباح

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

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

  ثالث مجموعات،ھل تتذكرھا؟ تنقسم األغذية التي نتناولھا إلى :2المھمة
  أغذية الطاقة،أغذية النمو،أغذية الحماية......ھي؟ ما

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى النص 
  ويبدي اھتماما

  
  

يجیب بجمل 
بسیطة تترجم 

 المعنى العام للنص
 

يكمل أحداث النص 
 .المنطوق

من طرف المعلم وأثناء ذلك ) أھمیة الغذاء في حفظ الصحة(قراء النص المنطوق 
يجب التواصل البصري بینه وبین متعلمیه مع 

الحس حركي والقرائن اللغوية  باألداء االستعانة
  .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             
  .اذكر بعض أغذية الطاقة:يسأل المعلم

  .........اللحم،البیض،السمك،الحلیب من أغذية
  ...........الخضر والفواكه ھي أغذية

  .الصورة ومشاھدة  120مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص
  ماذا تشاھد في الصورة؟

  ھي الوجبة المعروضة أمام العائلة؟مم تتكون؟ ما
أتجنب اإلفراط في تناول السكريات ألنھا :أكمل بالكلمة الناقصة

 .................تؤذي

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؟

  إلى أي مجموعة غذائیة تنتمي؟
  ماذا تكثر فیھا ؟

  مم تحمي أجسامنا؟
  

  
  ماذا ترى في الصورة؟

  اسم الحیوان الذي يعطینا الحلیب؟ ما
الحلیب مصدره حیواني   الخضر والفواكه 

   ........مصدرھا
    

التدريب 
 واالستثمار

التعبیر 
 الشفوي

  :تنقسم األغذية إلى ثالث مجموعات ھي .تقويم اإلنجاز
 .................................................................................أغذية

    



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
   2  الحصة

يبحث عن المعلومة ويوظفھا في   القیم
التعبیر الشفوي، يتحلى بروح التعاون 

  والتضامن،العادات الصحیة أثناء األكل

  
 مركبة

  الكفاءة
  يفھم حديثهو يتواصل مع الغیر

مؤشرات 
  الكفاءة

يتعرف على  و يوظف الروابط والصیغ المناسبة
  وصرفیة القواعد النحوية

الكفاءة 
  الختامیة

يحاور ويناقش موضوعات مختلفة ويقدم 
من سندات متنوعة في توجیھات انطالقا 

  وضعیات تواصلیة دالة
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
يتذكر مضمون 
  .النص المنطوق

يجیب عن 
  .األسئلة

  ).أھمیة الغذاء في حفظ الصحة(العودة إلى النص المنطوق
  .أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوقيطرح المعلم 

  سم األغذية التي تمدنا باألمالح المعدنیة؟
 وماھي األغذية التي تحتوي على الفیتامینات؟

مرحلة 
 االنطالق

يجیب عن 
األسئلة،يكتشف 

 .الصیغ ويوظفھا

  .بنا ءالجمل المحتوية على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة 
  .دور ھام في صحة اإلنسانللتغذية الصحیة والمتوازنة 

  لذا يجب الحرص علیھا
  .من العناية بھا البدوماذا  أيضا؟      و

  .تدوين الجملة على السبورة وتلوين الصیغة المستھدفة
  .تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى

يزور  أن البدسلیمان مريض :  بات سلیمان يتألم من شدة المرض فقال األب
  الطبیب

  تغسل يديك أن البدجلست إلى المائدة ولم تغسل يديك،ماذا تقول لك األم؟         
  .تناول سلیمان غداءه ولم يغسل يديه،نصحه األب وطلب منه أن يغسل يديه

  ...........أن البدماذا قال؟       
  تتوضأ قبل الصالة أن البدلو طلب منه أن يتوضأ قبل الصالة،يقول            

  .أخرى لتثبیت الصیغة المستھدفةوضعیات 
  .طلب منا المعلم تجنب اإلكثار من السكريات

  .طلب منا أيضا تجنب اإلكثار من المشروبات الغازية
  المشروبات الغازية            وفقال                 تجنِب اإلكثار من السكريات 

 .تدوين الجملة وتلوين الصیغة المستھدفة
  .الكثیر من الخضر وكذالك الفواكهلو طلب منا تناول 

  .الفواكهوماذا يقول؟                     تناول الكثیر من الخضر 
  ..وضعیات أخرى يراھا المعلم مناسبة

  .يطرح المعلم أسئلة تستدعي استعمال النفي
  أكثر من السكرياتالھل تكثر من السكريات؟                أنا 

  .تدوين الجملة وتلوين المستھدف
  ھل ترمي القشور في الساحة؟             أنا ال أرمي القشور في الساحة

  .وضعیات أخرى يراھا المعلم مناسبة
  طلب المعلم من التالمیذ تناول فطور الصباح وف الغد سألھم؟

  .ننس فطور الصباح لمھل نسیتم فطور الصباح،بماذا أجابوه؟            نحن 
  نتناول الكثیر من السكريات لمت؟             نحن ھل تناولتم الكثیر من السكريا

  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 األنشطة59ص  1/3وإنجاز التمرين العودة إلى دفتر األنشطة 

 

التدريب 
واالستثما

 ر

  



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  )إنتاج شفوي(تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

يبحث عن المعلومة ويوظفھا في التعبیر   القیم
الشفوي، يساھم في العمل 

  الجماعي،المحافظة على نظافة المحیط

  
 مركبة

  الكفاءة
  يفھم حديثهو يتواصل مع الغیر

مؤشرات 
  الكفاءة

يسرد قصة انطالقا من مشھد أو 
يرتب أحداث القصة حسب و صور

  ترتیب منطقي
الكفاءة 

  الختامیة
يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

  
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

  .األستماع يحسن
يالحظ ويجیب عن 

 .األسئلة

أثناء األستراحة أخرج زمیلك كیسا مملوءا بالحلويات وبدأ يأكل : السیاق
  .بسرعة ،وفجأة بدأيبكي ويصرخ

  صورة ألسنان مسوسة....كیس من الحلوى:السند
  

 ماسبب بكاء زمیلك؟:التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يعبر عن الصور معتمدا 
على األسئلة 

 .التوجیھیة

  ذھب سلیمان إلى محل بیع الحلويات

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 

  .الصورة األولى
  ماذا يوجد أمام سلیمان؟

  ھل يريد أكلھا كلھا؟
  ھل ھذا األكل متوازن؟

 

  .الصورة الثانیة
  بماذا يحس سلیمان؟

  لماذا في رأيكم؟
  )إدماج جزئي(التعبیر عن الصورتین

 

  .الصورة الثالثة
  عند من أخذه األب؟

  .الطبیب يقدم له نصائح بعد الفحص
  ماذا يقول له؟

  )إدماج كلي(التعبیر عن الصور الثالث

 ...............................أكل سلیمان الكثیر من الحلويات ،فانتفخ بطنه و  .قراءة الملخص
  التدريب

  و
 االستثمار

  
    



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  صحتي في غذائي  )فھم+آداء( قراءة  النشاط

  د45  المدة
  4  الحصة

وينضبط  يتحكم في اآللیات األولیة للقراءة  القیم
يساھم و مع الزمن المخصص للنشاط

  في العمل الجماعي،يمارس آداب األكل

  
  مركبة

  الكفاءة
يقرأ ويعید بناء المعلومات الواردة  يفھم ما

القراءة  إستراتیجیةيستعمل و في النص
  ويقیم مضمون النص المكتوب

  مؤشرات
  الكفاءة

يختار الشخصیة المفضلة في النص ويبرر 
يتعرف على الشخصیات بواسطة و اختیاره

دالالت ويعین أحداث النص وبیئته الزمانیة 
  والمكانیة

  الكفاءة
  الختامیة

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
  النمط التوجیھييغلب علیھا 

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

اذكر مكونات وجبة 
 .العشاء

في وجبة الغداء وضعت األم على الطاولة مرق  :السیاق
  .العدس،سالطة،فاكھة وفطائر من الخبز

  .مايراه المعلم مناسبا :السند
 ھل ھذه الوجبة صحیة؟  :التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 
الشخصیات ويعبر 

  عنھا
  يعبر عن الصور

يقرأ فقرات من 
  النص قراءة صحیحة
  يجیب عن األسئلة

يوظف الكلمات 
  الجديدة في جمل

يستخرج القیم 
 ويتحلى بھا

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 122فتح الكتاب ص 
  ماذا تشاھد في الصورة؟

  ابنتھا؟)تتكلم مع(األم تحاور
  ؟وبماذا ردت علیھا؟تصوروا،ماذا قالت لھا

  تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص
قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم 

  مستعمال
  اإليحاء لتقريب المعنى

  .ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة
  ماھو عنوان النص؟

  حدد شخصیات النص
  حتىيبدأ بالمتمكنین (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

  أحست سعاد بألم في بطنھا
 ............ينبغي علیك أن

  وجع
 يجب

  ألم
 ينبغي

  .الظاھري له باألسئلة المناسبة مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى
  األسئلة مرافقة للنص

  طرح أسئلة أخرى
  سعاد أكثرت من تناول ماذا؟

  ماذا سببت لھا ھذه األغذية؟
  ھل ھي أغذية صحیة؟

  لماذا؟.اذكر الشخصیة التي أعجبتك في النص
العودة إلى النصائح المقدمة في النص المنطوق والتركیز على النصیحة 

  .األخیرة
میذ مؤدب،أقول بسم اهللا قبل األكل،آكل بیمیني وآكل من أمامي أنا تل

 وال أنسى أبدا األكل ببطء والمضغ الجید وفي األخیر أقول الحمد

مرحلة بناء 
 التعلمات

  يجیب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

استنادا إلى 
 تصوراته

 .ينجز النشاط

  طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 .65ص2في دفتر األنشطة،التمرين رقم إنجاز التمارين 

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )صحتي في غذائي(قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  6  الحصة

يعتز بلغته ، يساھم في العمل   القیم
الجماعي،المحافظة على نظافة 

  المحیط

  
 مركبة

  الكفاءة
يقرأ ويعید بناء المعلومات الواردة  مايفھم 

  القراءة إستراتیجیةيستعمل و في النص
مؤشرات 

  الكفاءة
 ينطق الحروف من مخارجھا الصحیحة

ينطق الحركات على أواخر الكلمات بطريقة و
  يتعرف على قواعد اإلمالءوصحیحة 

الكفاءة 
  الختامیة

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
  النمط التوجیھييغلب علیھا 

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
يتذكر أھم أحداث 

النص،والمعنى 
  .العام له

 .يجیب عن األسئلة

  .تلخیص النص المكتوب بأسئلة موجھة لتحديد األفكار األساسیة
 بماذا شعرت سعاد؟

 ماسبب ذلك؟
 سم بعض األغذية المفیدة؟

مرحلة 
 االنطالق

  الفقرة الثانیة يقرأ
ينطق بحركات التاء 

 .في آخر الكلمة
 

يمیز التاء المربوطة 
 .عن غیرھا

  .أراجع وأمیز
) الطويلة(يعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغوية وتعني اكتشاف التاء المفتوحة

في )القصیرة(في آخر الفعل وجمع المؤنث السالم وتمییزھا عن التاء المربوطة
  .آخر االسم المؤنث

  اك وعرض النموذجاإلدر
  .أقرأ وأالحظ

  .بناء الفقرةالمحتوية  على الظاھرة اللغوية بمحاورة التالمیذ
  .122العودة إلى النص المكتوب ص 

  ................................ِاستیقظت سعاد على
  .كتابة الفقرة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھما

في 
 بطنھا

 تِاستیقظ سعاد على ألم شديد

 تسمع األم بكاءھا تفأسرع إلیھا قائلة
  استخراج الكلمتین المشتملتین على الظاھرة وتحلیلھما إلى مقاطع صوتیة

 ِاْس َتْي َق َظ ْت
 )الطويلة(استخراج التاء المفتوحة

  األستجابة الموجھة
ودعوة التالمیذ إلى استخراج )صحتي في غذائي(العودة إلى األخیرة من نص

  .المنتھیة بتاءجمیع الكلمات 
  )الفیتامینات،البقولیات،مفیدة(

تصنیف الكلمات في الجدول أسفله للتمییز بین التاء المربوطة والتاء المفتوحة 
  .دون التعمق

 ة مفیدة
 ت،ت الفیتامینات البقولیات

  .اإلتیان بكلمات جديدة تحوي المقصود
  األستجابة المستقلة

  .المفتوحةالعودة إلى الفقرة وتلوين التاء 
  التطبیق

العودة إلى الفقرةالثانیة ومطالبة التالمیذ باستخراج وكتابة كلمة تحوي 
  المستھدف على األلواح

  أكتب جیدا
  ).123ص(يكتب المعلم كلمات تنتھي بتاء مفتوحة

  .قراءة الكلمات وتلوين المقصود
  ن أمكنكتابة الكلمات على األلواح بمحاكاة آداء المعلم وتشكیلھما بالعجینة إ

مرحلة بناء 
 التعلمات

  .قراءة الكلمات وكتابتھا على كراس القسم يقرأ وينسخ
  .نموذج لكراس القسم أو مايراه المعلم مناسبا

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )صحتي في غذائي(قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  8  الحصة

يعتز بلغته ،يتحلى بروح التعاون   القیم
والتضامن ويتفتح على العالم 

  الخارجي

  
 مركبة

  الكفاءة
يستعمل المعلومات الواردة في النص 

  المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
يراعي عالمات الوقف،ينطق الحركات على 

يحسن و أواخر الحروف بطريقة صحیحة
  سرعته في القراءة

الكفاءة 
  الختامیة

نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا يقرأ 
  ھا النمط التوجييغلب علی

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 .يجیب عن األسئلة
  .ِبْنُت ، أخت:يكتب المعلم الكلمتین

 قراءة الكلمتین ثم مطالبة التالمیذ اإلتیان بكلمات تنتھي بتاء مفتوحة
مرحلة 

 االنطالق

الفقرة محترما يقرأ 

  .الفواصل والمدود

  

وكذا فقرة أحسن 

  .قراءتي

  

  .يجیب عن األسئلة

  

  

 

  المرحلة األولى
  .يعودالمعلم إلى النص المكتوب ويقرأه قراءة مسترسلة -01

اإلشارة إلى الفواصل الواردة في (يعید قراءة النص كامال قراءة جوھرية 

فقرة /التالمیذ قراءته فقرةويطلب من )الكلمات المنتھیة بتاء مفتوحة  النص،

قراءة سلیمة مع احترام الفواصل والمدود والزمن المخصص لھا مع استخدام 

  .التنغیم بطريقة ممیزة

  .يثمن قراءة المتفوقین ويصحح أخطاء المتعثرين

يطلب األستاذ من متعلمیه العودة إلى النص وكتابة كلمة تتضمن  -02

  .المستھدف

  .مفتوحة وكتابتھا على السبورة اإلتیان بكلمات تنتھي بتاء

  .تلوين المستھدف
  .أحسن قراءتي:المرحلة الثانیة

الشمسیة /كتابة الفقرة المخصصة لمرحلة أحسن قراءتي،تلوين ال القمرية

  .والتاء المفتوحة 

اْلخّس من الخضروات،ُتستھلك أوراقه طازجة،له فوائد عظیمة،يمنع 

  .ضمالّسمنة،غني بالفیتامینات،يساعد على الھ

  .قراءة الفقرة من الكتاب

مرحلة بناء 
 التعلمات

يكتب الجملة على 

  .دفتر األنشطة

  

يحافظ على البعد 

بین الكلمات عند 

 .جمل/نسخ جملة

  .69ص  5كتابة على دفتر األنشطة تمرين 

 
  .كتابة الجملة التالیة على كراسات القسم

 .الخس من الخضروات غني بالفیتامینات

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  إمالء  النشاط

  د45+د45  المدة
  7/9  الحصة

يوظف قدراته الكتابیة ويتحكم   القیم
  فیھا،يكتب بخط مقروء

الكفاءة 
  الختامیة

جمل يغلب  6/8ينتج كتابة من 
  علیھا النمط التوجیھي

  
 مركبة

  الكفاءة
والضوابط يتعرف على مختلف أشكال الحروف 

للكتابة بالعربیة ويتحكم في مستويات اللغة 
  الكتابیة

مؤشرات 
  الكفاءة

يحترم قواعد رسم الحروف والكلمات وتناسقھا 
يحافظ على البعد بین ويكتب كلمات كما ُتلفظ و

 )مسموع/إمالء منقول(الكلمات

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

المنتھیة تمییز الكلمات 
بتاء مربوطة عن 

 المنتھیة بتاء مفتوحة

  :يكتب المعلم المثال التالي
  معلمة                  معلمات

  .اكمل حسب المثال
  .................طبیبة                
  ................مھندسة             
  ................عاملة               
 ................ مديرة               

 

مرحلة 
 االنطالق

  .يقرأ الفقرة
يستخرج الكلمات 

 .المنتھیة بتاء مربوطة

  :الَتثبیت
فاطمة أمام التلفاز  تبعد العشاء جلس:يكتب المعلم الفقرة التالیة -01

  .ماتركتھا تسمع تتشاھد فلما،كان الفلم مضحكا،لكن األخ
،لمع البرق وقصف تأيضا ياعلي، في ھذا الوق تاسكتي يارقیة،وأن:فاطمة
  . الرعد

  .أيضا تالصورة،وفسد الصو تخسارة،فسد :فاطمة
  .وضعیات أخرى مشابھة

يطلب من التالمیذ قراءة الفقرة،ثم استخراج الكلمات المنتھیة بتاء -02
 مفتوحة

يعرض المعلم الصور التالیة ويطلب من التالمیذ كتابة االسم الدال لكل -03
 .صورة على لوحته

 

.  

مرحلة بناء 
 التعلمات

  .يثبت المستھدف
يحرص على جمالیة 

 .الخط

يملي المعلم كلمات تتضمن المستھدف وكتابتھا على كراسات 
  )12ح(القسم

  
  .69ص 6إنجاز تمرين اإلمالء في دفتر األنشطة تمرين 

 .يمكن للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعة

  التدريب
  و

 االستثمار

  
   



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  التعبیر الكتابي  میدان

  كتابي إنتاج  النشاط
  د45  المدة

  11  الحصة
يوظف قدراته التعبیرية الشفھیة   القیم

  والكتابیة،يساھم في العمل الجماعي

  
 مركبة

  الكفاءة
ينتج منصوصات حسب وضعیة التواصل 

  ويصححهيراجع المنصوص الذي أنتجه و
مؤشرات 

  الكفاءة
يكتب إرشادات بسیطة بالترتیب حول 

  موضوع ما أو صور معطاة بالترتیب
الكفاءة 

  الختامیة
جمل يغلب علیھا  6/8ينتج كتابات من 

  النمط التوجیھي في وضعیات تواصلیة
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يسترجع معلومات 
في سمعھا ويوظفھا 

 .تعبیره

  .ُيسمع المعلم تالمیذه النص المنطوق ثم يسأل:العودة إلى النص المنطوق
 ماھي النصائح التي ُقدمت لنا؟

مرحلة 
 االنطالق

  
يستعین بالصور 

 .ويكتب نصائح

  .أتدرب على اإلنتاج الكتابي
  .123يعرض المعلم الوضعیة الموجودة في كتاب التلمیذ على السبورة ص 

لكثیر من الحلويات،فأحس بوجع في أسنانه،أخذه تناول سلیمان ا
  .أبوه عند طبیب األسنان

  
 .فحص الطبیب أسنان سلیمان وقدم له نصائح

 
 .استعن بالصور واكتب النصائح التي قدمھا له

    

    
  

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

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

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

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

  :الجمل

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 .تقويم اإلنجاز

يتدرب التالمیذ على كتابة ماتوصلوا إلیه على كراسات المسودة استعدادا 
  التدريب لكتابته على دفاتر التعبیر

  و
 االستثمار

  
    



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  محفوظات  النشاط

  د45+د45  المدة
  5/12  الحصة

ينمي قیمه الخلقیة والدينیة   القیم
والمدنیة المستمدة من الھوية 

  .الوطنیة

  
 مركبة

  الكفاءة
   ويعید بناء المعلومة الواردة يقرأ، يفھم ما

مؤشرات 
  الكفاءة

يتفاعل مع  و منغما مناسبا للمقام أداءيؤدي 
  معاني النص

الكفاءة 
  الختامیة

  نصوصا بسیطة ويفھمھا يقرأ

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

بأنشودة .......ذكرني يا
 .بیئة سلیمة

  .تستغل أوقات فراغك في الكثیر من أنشطة الترفیه والتسلیة
 اذكر البعض منھا؟

 

مرحلة 
 االنطالق

  يكتشف المحفوظة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ينصت إلى قراءة 
األستاذ ،يدرك المعنى 
اإلجمالي ويجیب عن 

 األسئلة
 
 
 

يحفظ المقطع الثاني 
 من المحفوظة

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

  .علیھاالجانب الجمالي 

 
قراءة المحفوظة من طرف األستاذ قراءة واضحة تتخللھا اإليماءات لتقريب 

  .المعنى
  .تقديم شرح مبسط للمحفوظة

وجبة الصباح،وجبة :يتناول اإلنسان ثالث وجبات رئیسیة في الیوم وھي
الغداء،وجبة العشاء وكل وجبة لھا مكوناتھا،ولتكون ھذه الوجبات صحیة 

ذية تمد أجسامنا بالطاقة مثل الخبز والبطاطا واألرز يجب أن تحتوي على أغ
وأغذية تساعد أجسامنا على النمو مثل اللحوم والبیض والسمك وھناك 

  .أغذية تحمي أجسامنا من األمراض مثل الفواكه وال ننسى آداب األكل
  .مراجعة المعنى اإلجمالي للقطعة بأسئلة لقیاس الفھم

  كم وجبة نتناول في الیوم؟
  ون الوجبة صحیة، يجب أن تحتوي على ماذا ؟حتى تك

  ھل المضغ الجید يحفظ الجسم من األمراض؟
  أسئلة أخرى يراھا المعلم مناسبة

  .مرحلة التجزئة والتحفیظ
  .يجزئ األستاذ القطعة إلى ثالثة أجزاء

 يكتب الجزء الثاني على جانب آخر من السبورة ويتم تحفیظه

مرحلة بناء 
 التعلمات

الثاني  يؤدي المقطع
 آداء المقطع الثاني من المحفوظة آداء سلیما

  التدريب
  و

 االستثمار
    



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  )13ح( إدماج  النشاط

  د45  المدة
  10  الحصة

يوظف قدراته ويتحكم فیھا ،يتحلى بروح   القیم
المسؤولیة ويتقن عمله،يساھم في 

  العمل الجماعي ويتضامن مع الغیر

 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 (ب

  
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 يسترجع المعلومات

يحاور األستاذ التالمیذ حول مضامین الدروس السابقة لقیاس مدى التذكر 
  لديھم

  .استعمال الرصید اللغوي
 ......الظواھرالنحوية والصرفیة

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

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

المتعلم،يثي مراقبة آداء 
على المجتھدين لخلق 

 جو من التنافس
 ....................النظافة من :أكمل 

  التدريب
  و

 االستثمار
                       ورقة اإلدماج في األسفل

    



 إدماج
  اللغة العربیة

  َأربط بین المتحدث وما قاله -
  

  .ينبغي أن تحافظي على صحتك ھذا رائع،    

  بطني ووجع في رأسيألم في   سعاد

  أمي أن أعمل بنصیحتك أعدك يا    األم
  

  استبدل الكلمة الملونة بكلمة لھا نفس المعنى
  

  شديد في بطنھا ألماستیقظت سعاد على   
 ........................................................................................   

  

  التربیة اإلسالمیة
 صالة بعدد ركعاتھااربط كل 

  

  أربع ركعات    الصبح

  ركعتان    الظھر

  ثالث ركعات    العصر

  أربع ركعات    المغرب

  أربع ركعات    العشاء
  

  

  التربیة المدنیة
  )البطاقة ،نھاية الصالحیة ،الشارع( أكمل ب

  

الغذائیة له،وأحرص  .............. أقرأ عندما أشتري منتوج غذائي،  
وال أشتري المنتوجات المعروضة  ................ تاريخأيضا على قراءة 

  ............... في
  
  

    



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
مبادئ في العقیدة اإلسالمیة   المیدان

  والعبادات
  تربیة إسالمیة  النشاط
  أصلي خمس صلوات في الیوم  الدرس

   د45  المدة
بالحرص الطاعة واالمتثال ألوامر اهللا   القیم

العناية بالطھارة . على أداء العبادات
  ).نظافة المحیط(الحسیة 

 مركبة
  الكفاءة

كیفیة الوضوء والصالة الممارسة الصحیة 
  للطھارة والصالة

مؤشرات 
  الكفاءة

يعرف عدد  يسمي الصلوات الخمس
  ركعات كل صالة

الكفاءة 
  الختامیة

يحسن تناول المعارف المتعلقة بالطھارة 
االستظھار  والصالة في مواقفوالوضوء 

الشفھي، ويوظفھا في وضعیات 
    الممارسة المتعلقة بأداء الشعائر

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

ذكرنا 
بأركان .......يا

 .اإليمان

الصالة ھي الركن الثاني من أركان اإلسالم يؤديھا المسلم طاعة  :السیاق
  .فاظا على صحته و سالمة بیئته لتعالیم دينه و حللخالق و احتراما 

  .من سورة النساء 103اآلية :السند
 .اذكر بعض أقوال الصالة وحركاتھا والتي تعلمناھا في الحصة السابقة :التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

ينصت لقراءة 
  .المعلم

  .يالحظ الصورة
يجیب عن 

  .أسئلة
 

  
  ويقدم شرحا مبسطايقرأ المعلم النص المرافق للصورتین 

   .له

  قلد أحمد أمه في صالتھا ولكنه اليعرف عدد 

  .الصلوات وال عدد ركعات كل صالة
  .فسأل أمه عن ذلك

  

  
 .الحظ الصورة 

  أحمد يتكلم مع أمه،ماذا يقول لھا؟

  .بماذا أجابته األم؟تعلم أحمد الصالة،ھاھو يصلي لوحده   اإلشارة للصورة
 الصلوات وعدد ركعاتھا؟ھل تريد أن تعرف عدد 

  
   :الحظ الجدول

  .سم الصلوات التي نصلیھا في الیوم

  .ماھو عدد ركعات صالة

  الصبح؟

  الظھر والعصر؟

  المغرب؟

  العشاء؟

  .  يمكن للمعلم ممارسة صالة الصبح أمام متعلمیه لترسیخ أقوال وحركات الصالة

 .وأحافظ على أوقاتھا..........................أصلي في الیوم خمس صلوات وھي

مرحلة بناء 
 التعلمات

.... ذكرنا يا
بالصلوات 

 .الخمس

  :أحفظ
 يستغل المعلم مابقي من الحصة لتحفیظ اآلية

  التدريب
  و

 االستثمار
  .تخصص الحصة الثانیة للتحفیظ وإنجاز التمارين

    



  التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  الحیاة الجماعیة  المیدان
 أنا نظیف  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يؤدي واجباته نحو نفسه ونحو   القیم
اآلخر،يكتشف محیطه تدريجیا من القريب 

    إلى البعید

 مركبة
  الكفاءة

يقترح قائمة إجراءات للحفاظ على قواعد 
  النظافة والبیئة

مؤشرات 
  الكفاءة

  يربط بین النظافة وجمال المحیط

الكفاءة 
  الختامیة

محیطه عن يعبر بسلوك إيجابي في 
التزامه بقواعد النظافة والمساھمة في 

    حماية البیئة
  

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم
أطربنا يا 
بالمقطع ..........

توازن (األول من 
 )الغذاء

طلبت منك أمك شراء كیس حلیب،اشتريت الكیس وعدت إلى  :السیاق
  البیت،لكن أمك فتحته ورمت الحلیب

  .كیس حلیب منتفخ :السند
 لماذا رمت األم الحلیب؟  :التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى قراءة 
  .المعلم

يالحظ الصور 
ويجیب عن 

 .األسئلة

 .أقرأ وأالحظ
  يقرأ المعلم النص المرافق للصورة ويشرحه شرحا مبسطا

 من أين أخذ علي علبة الیاغورت؟
  ماذا فعل؟

  من التي سألته؟
  بم أجابھا؟

  .الصورة 

  ماذا يمسك علي؟
  ھل تناولھا مباشرة؟

  لماذا؟

   

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

التوصل إلى 
الخالصة،قراءتھا 

  .وكتابتھا

  
  اقرأ المكونات الغذائیة لعلبة الیاغورت

  علبة الیاغورت؟)توضع(أين ُتحفظ
  ماھو تاريخ نھاية الصالحیة؟

  العلبة؟لماذا؟ماھو تاريخ الیوم؟ھل يمكن تناول ھذه 

  
  .........).ياغورت،مربى،(ماذا تفعل قبل تناول األغذية الموجودة في علب

  وعلى ماذا تحرص؟
  :أساھم

يقدم المعلم بطاقتین مختلفتین لنفس المنتوج ويطلب من التالمیذ تحديد 
  .األفضل

  التدريب
  و

 االستثمار

  تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة
    



  التحضیر لحفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  األعداد والحساب  المیدان

  وضع عملیة الطرح  الدرس

  د45  المدة

  1  الحصة

  القیم
يالحظ ويكتشف،ينظم عمله،ويبذل 

  جھدا للقیام به والمثابرة على إتمامه
  

 مركبة
  الكفاءة

على الطرح وعالقته بالجمع مع يطلع 
  االشكاالتاستخدام المكمل في حل 

مؤشرات 
  الكفاءة

يمارس الطرح اعتمادا على إجراءات 
شخصیة ويستعمل الرموز والمصطلحات 

  والترمیز العالمي

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة 
وعملیات  1000باألعداد الطبیعیة األصغر من 

  الجمع والضرب والطرح والحساب بنوعیه
  

 

 األنشطة األنشطةطريقة تسییر 

 الحساب الذھني
والتلمیذ يكتب  131إلى الخلف انطالقا من عدد ذي ثالثة أرقام،مثال المعلم يعطي العدد  العد

130،129،128  
 .العملیة تكرر

ق
ال

ط
ضعیة االن

و
النشاط  

 األول

 :مرحلة التحفیز
  .الممثلومطالبة التالمیذ بكتابة العدد  78يثبت المعلم بطاقات تمثل العدد 

  .ومطالبة التالمیذ بكتابة العدد الممثل لبطاقات العدد المحذوف 34خذف بطاقات العدد 
 تكرار العملیة.كتابة العدد الممثل لبطاقات الباقي

النشاط 
 الثاني

  )فترة المالحظة(أكتشف 
التالمیذ بوصف يعلق المعلم الصورة المكبرة الموجودة في كتاب التلمیذ على السبورة ،ثم مطالبة 

  .ماينوي رائد وإيمان فعله
  عمل فردي على األلواح) فترة البحث(أكتشف

على كم مربع شطبت إيمان؟على كم :وبعد المالحظة يسأل 104مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص 
  عمود شطبت إيمان؟
  أكمل حساب إيمان؟

  :اإلجراءات
  يالحظ بطاقات العدد الناتج ويكمل الحسابات 

  :لمناقشةالعرض وا
  عن طريق حوار ھادف) شفويا(يعرض المعلم عینة من أجوبة التالمیذ ويناقشھا معھم

  :الحوصلة والتأسیس
  .بعد المناقشة يتم التصديق على األجوبة الصحیحة وإبعاد الخاطئة 

يطلب من تالمیذه قراءة ما يريد فعله رائد ويشرح لھم ما فعله أثناء طرح الوحدات من الوحدات 
  منھم تتمة العملويطلب 

  :اإلجراءات
  .عشرات من أربع عشرات فیجد الناتج 3يطرح 

  :العرض والمناقشة
  يعرض المعلم عینة من أجوبة التالمیذ ويناقشھا معھم عن طريق حوار ھادف

  :الحوصلة والتأسیس
  .بعد المناقشة يتم التصديق على األجوبة الصحیحة وإبعاد الخاطئة 

 .التالمیذ على الكتبكتابة ما توصل إلیه 

ت
حلة بناء التعلما

مر
 

النشاط 
 الثالث

  أنجز
  يطلب من التالمیذ مالحظة العملیات

  .يشرح لھم طريقة العمل ويطلب منھم إنجاز العملیة األولى
  .يراقب عمل التالمیذ، يثمن عمل المتفوقین ويقوم عمل المتعثرين

  .إجراءاتھم الشخصیةبعد التصحیح يطلب من متعلمیه إنجاز باقي العملیات ب
  يمر المعلم بین الصفوف لتسجیل العقبات التي قد تعترضھم على أن تعالج أثناء المناقشة

  :تعلمت
يحاور المعلم تالمیذه للخروج بنص يثبت المعارف المكتسبة سواء في فقرة أكتشف بمراحلھا أو 

 فقرة أنجز التي ھي محطة متممة لما سبقھا

ستثمار
اال

 

النشاط 
 الرابع

 .أتمرن وأبحث:الحصة الثانیة تخصص لمحطتین وھما 
   



  التحضیر لحفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  األعداد والحساب  المیدان

  وضع عملیة الطرح باالستعارة  الدرس

  د45  المدة

  3  الحصة

  القیم
يالحظ ويكتشف،ينظم عمله،ويبذل 

  جھدا للقیام به والمثابرة على إتمامه
  

 مركبة
  الكفاءة

يتعلم االستالف من العشرات عند العجز في 
  طرح اآلحاد بیانیا وحسابیا

مؤشرات 
  الكفاءة

يمارس الطرح اعتمادا على إجراءات شخصیة  
  باالستعارةيوظف عملیة الطرح العمودية 

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باألعداد 
 وعملیات الجمع 1000الطبیعیة األصغر من 

  والضرب والطرح والحساب بنوعیه

  
 

 األنشطة طريقة تسییر األنشطة
  :الحساب الذھني
ويطلب من تالمیذه الرجوع إلى الخلف بخطوة طوله عشرة وكتابة الناتج  37يكتب المعلم العدد 

 .على األلواح
 .يكرر المعلم الوضعیة مع أعداد أخرى

ق
ال

ط
ضعیة األن

و
 

النشاط 
 األول

 :مرحلة التحفیز
شموع،مطالبة التالمیذ بكتابة عدد كل  4وبجانبھا )10(يضع المعلم فوق مكتبه علبة شموع مملوءة 

  .الشموع
وذكر العدد المتبقي بصوت .شموع ووضعھا جانبا ثم عد الباقي 6يستقدم تلمیذ ويطلب منه أخذ 

 .مرتفع
 .تمثیل الوضعیة بكتابة العملیة على السبورة

النشاط 
 الثاني

  )المالحظة فترة(أكتشف 
  .يكتب المعلم نص المشكل على السبورة وقراءتھا،يشرح نص المشكل الستخراج المطلوب عمله

  عمل فردي على الكتب) فترة البحث(أكتشف
وبعد المالحظة يطلب من التالمیذ قراءة العملیة التي كتبھا  105مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص 

  .رائد
  بطرح الوحدات من الوحدات...بدأ رائد عمله؟بماذا :بعد القراءة يسأل المعلم 

وحدات؟لماذا؟ماذا أخذ؟ وإلى ماذا حولھا؟كم عدد العشرات  3وحدات من  9ھل يمكنه طرح 
  الحساب أكملالمتبقیة؟

  :اإلجراءات
وحدات  9يطرح منھا  13فیتحصل على  3وحدات ،يضیفھا إلى  10يأخذ عشرة واحدة ويفككھا إلى 

  4الباقي
  2عشرات الناتج  5من عشرات  3يطرح 

  :العرض والمناقشة
  يعرض المعلم عینة من أجوبة التالمیذ ويناقشھا معھم عن طريق حوار ھادف

  :الحوصلة والتأسیس
  .الصحیحة وإبعاد الخاطئة  بعد المناقشة يتم التصديق على األجوبة

  :اإلجراءات
  .التفاحةيالحظ كفتي المیزان وأن جھة التفاحة أسفل،مؤشر المیزان جھة 

  :العرض والمناقشة
  يعرض المعلم عینة من أجوبة التالمیذ ويناقشھا معھم عن طريق حوار ھادف

  :الحوصلة والتأسیس
  .الصحیحة وإبعاد الخاطئة  بعد المناقشة يتم التصديق على األجوبة

 .توصل إلیه التالمیذ على الكتب كتابة ما

ت
حلة بناء التعلما

مر
 

النشاط 
 الثالث

  أنجز
  .المعلم الجزء األول من فقرة أنجز ويشرحھا ثم يطلب من التالمیذ إتمام العمل يقرأ

  يتم التصحیح الجماعي على السبورة
  .2نفس العمل مع التعلیمة رقم 

  :تعلمت
  ھي العملیة التي أنجزناھا الیوم؟ ما:يسأل المعلم
  كیف كتبناھا؟

  .....................الوحدات،فاستلفنافي ھذه العملیات لم نستطع إنقاص الوحدات من 
 وماذا فعلنا بعدما استلفنا عشرة واحدة؟

ستثمار
اال

 

النشاط 
 الرابع

  



  التحضیر لحفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  الفضاء والھندسة  المیدان

  استعمال مرصوفة  الدرس

  د45  المدة

  5  الحصة

  القیم
يالحظ ويكتشف،يتحقق من صحة 

ويصادق علیھا،يستعمل الترمیز النتائج 
    العالمي،يعلل إجاباته ويقارنھا بغیرھا

 مركبة
  الكفاءة

يستخدم المرصوفة في تشكیل ثنائیات وتحديد 
  نقطة في المستوي

مؤشرات 
  الكفاءة

يرسم مسلكا  يستعمل المرصوفة لتعلیم أشیاء
  مرصوفة على

الكفاءة 
  الختامیة

موقع يحل مشكالت متعلقة بوصف أو تحديد 
في الفضاء أونقل شكل واستعمال  شيء

  مصطلحات مناسبة

  
  

 األنشطة طريقة تسییر األنشطة
  :الحساب الذھني

لكل واحد منھا وكتابة  10ثم يخفیھا ويطلب من التالمیذ إضافة  43،56،87:يكتب المعلم األعداد
 الناتج على األلواح

ق   100تكرار العملیة مع ثالثة أعداد أخرى أصغر من 
ال

ط
ضعیة األن

و
 

النشاط 
 األول

 :مرحلة التحفیز
  يرسم المعلم المرصوفة المبینة

ومن  ب،2يستقدم تلمیذ ويطلب منه رسم زھرة في الخانة 
  تلمیذ آخر

  ..................أ3رسم سیارة في الخانة 

  أ      
  ب      

3  2  1    

النشاط 
 الثاني

  )فترة المالحظة(أكتشف 
  .وتسمیة الحیوانات 107فتح الكتب ص يطلب المعلم من التالمیذ 

  يشفر رائد الخانات لتعیین كل حیوان على المرصوفة:يقول المعلم
  ه6ب،واألرنب في الخانة 1الثعلب في الخانة

  عمل فردي على األلواح) فترة البحث(أكتشف
  أكمل التشفیر

  :اإلجراءات
  .خانته يالحظ الحیوان ويقرأ الرقم على السطر والحرف على العمود لتشفیر

  :العرض والمناقشة
  يعرض المعلم عینة من أجوبة التالمیذ ويناقشھا معھم عن طريق حوار ھادف

  :الحوصلة والتأسیس
  .الصحیحة وإبعاد الخاطئة  بعد المناقشة يتم التصديق على األجوبة

  .2يطلب من تلمیذ قراءة التعلیمة رقم 
  :اإلجراءات

  يعین الخانة ويلون باللون المطلوب
  :العرض والمناقشة

  يعرض المعلم عینة من أجوبة التالمیذ ويناقشھا معھم عن طريق حوار ھادف
  :الحوصلة والتأسیس

  .الصحیحة وإبعاد الخاطئة  بعد المناقشة يتم التصديق على األجوبة
  على أن يتأكد المعلم من إدراك تالمیذه للمطلوب.بنفس المنھجیة 3،4يتناول المعلم السؤالین 

 

حلة
مر

 
ت

بناء التعلما
 

النشاط 
 الثالث

  أنجز
يتم االنتقال إلى السؤال الموالي إال بعد إنجاز األول  يتم إنجاز المطلوب بشكل فردي حیث ال

  وتصحیحه جماعیا
  يمر المعلم بین الصفوف لتسجیل العقبات التي قد تعترضھم على أن تعالج أثناء المناقشة

  :تعلمت
يثبت المعارف المكتسبة سواء في فقرة أكتشف بمراحلھا أو  يحاور المعلم تالمیذه للخروج بنص

 فقرة أنجز التي ھي محطة متممة لما سبقھا

ستثمار
اال

النشاط  
 الرابع

  .أتمرن وأبحث:الحصة الثانیة تخصص لمحطتین وھما 
  



  التحضیر لحفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  المادة وعالم األشیاء  المیدان
  تنحل في الماء بعض األجسام  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

 \يثري المتعلم الرصید العلمي   القیم
يستعمل أسلوب الفرضیات و التجريب 

    و البرھنة العلمیة

 مركبة
  الكفاءة

يتعرف على بعض من خواص األجسام ويمیز 
  بین المنحل وغیر المنحل

مؤشرات 
  الكفاءة

ويعرف الجسم . يعرف المحلول المائي
  والجسم المِحْلالمنحل 

الكفاءة 
  الختامیة

ُيحسن استعمال أداة تقنیة في االستخدام 
الیومي تلبي حاجاته،بتجنید موارده حول 

    األشیاء التكنولوجیة وخصائصھا المادية
  

 األنشطة طريقة تسییر األنشطة

 :مرحلة التحفیزواإلثارة
قدم لكل واحد منكم قطعة حلوى احتفلتم جمیعا ثم  دعاك زمیلك لحفلة عید میالده،  :السیاق

 .وعصیر البرتقال
 علبة عصیر البرتقال،كأس  :السند

 ھو مذاق عصیر البرتقال؟ ما  :التعلیمة

ضعیة 
و

ق
ال

ط
االن

النشاط  
 األول

 

  )فترة المالحظة(أكتشف 
  .ومالحظة الصورة ثم التعبیر عنھا 102يطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص 

  الصورة؟ماذا تشاھد في 
  في رأيكم ،ماذا تحضر األم؟

  )فترة البحث والتجريب(أكتشف
  .يقرأ المعلم السطر األول من الوضعیة ويطلب من البعض قراءته

  .يقرأ المعلم التعلیمة األولى ويفسح المجال للمتعلمین لتقديم تصوراتھم
  :ة يسأليستقدم تلمیذ للتجريب بوضع قطعة سكر داخل كأس فیه ماء وبعد انحالل القطع

  كیف تعرف أن الماء فیه سكر؟
  .بعد محاوالت يھتدي التالمیذ لحاسة الذوق

  .نفس العمل مع عملیة انحالل الملح في الماء
أعدت األم شوربة العدس،فوضعت في القدر الماء والعدس والبطاطا :يعود المعلم إلى الصورة ويقول

  ..........والملح و
 الشيء الذي اختفى؟ في القدر؟ماھل تختفي الخضر التي وضعتھا األم 

  :أنجز
يقرأ المعلم السؤال من فقرة أنجز وبعد شرح المطلوب يفسح المجال للتالمیذ لتصنیف المواد 

  .ينحل ال/حسب خاصیتي ينحل
  يمكن االستعانة بالتجريب

 

ت
حلة بناء التعلما

مر
 

النشاط 
 الثاني

  )فترة األثر الكتابي(تعلمت
  الماء؟ سم األجسام التي انحلت في

 إذن ھناك أجسام تنحل في الماء،واألجسام األخرى ھل تنحل في الماء؟
  الملح؟/ھل تغیر طعم الماء عند إضافة السكر

  الملون الغذائي؟/الذي تغیر عند إضافة الحبر وما

ستثمار
اال

 

النشاط 
 الثالث

  الحصة الثانیة إلنجاز التمارين



    والصحة التغذية :التعلمي المقطع
   الشفوي والتعبیر المنطوق فھم  المیدان

 النص
  المنطوق

  األسنانو الفم صحة

  د90  المدة
  1  الحصة

 ،الثقافیة األنشطة مختلف في يساھم  القیم
 اآلداب مع ينضبط ،البیئة على يحافظ
  .الصحي الجانب ينميو العامة

  
 مركبة

  الكفاءة
 يتفاعل ،يسمع لما استجابة المتعلم يرد
  جابیايا تفاعال المنطوق النص مع

 مؤشرات
  الكفاءة

 المعنىو الظاھر المعنى المتعلم يفھم
 عن يجیب ،المنطوق للنص الضمني
 العامة الھیكلة يفھم ،بفعالیة األسئلة

  المنطوق للنص
 الكفاءة

  الختامیة
 النمط علیھا يغلب منطوقة خطابات يفھم

  معھا ويتجاوب التوجیھي
 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم

 المتعلم كل يذكر
 نشاطاته مجمل
 خالل

 .الشتوية العطلة

 . األم االنطالقیة المشكلة الوضعیة نص :السیاق
 52 ص الكتاب دلیل

 سلیمة أسنانو مسوسة أسنان مشھد :السند
 األم المشكلة نص حول التالمیذ محاورة:التعلیمة
 الثانیة المھمة على والتركیز المھمات الستخراج

 العالقة عظیم لھا اإلنسان جسم صحة :المھمة
 تحدث ،يتناوله الذي األكل نظافةو تغذيته نوع مع
 به يوضع الذي المكانو األكل تنظیف أھمیة عن
  ) الغذائي الحفظ وسائل ( تناوله قبل

 مرحلة
 االنطالق

 قراءة إلى يستمع
 للنص المعلم

 المنطوق
 بالغا اھتماما ويبدي

 .بحیثیاته
 بجمل يجیب

 تترجم بسیطة
 العام المعنى
 الضمنيو الظاھر
 للنص

 .المنطوق

 يجب ذلك وأثناء المعلم طرف من )األسنانو الفم صحة ( المنطوق النص قراء
 والقرائن حركي الحس باألداء االستعانة مع متعلمیه وبین بینه البصري التواصل
 .لغوية والغیر اللغوية
 مع المنطوق النص مضمون المعلم يناقش

 . المباشرة األسئلة بعض فیطرح المتعلمین
 عنوانه؟ ھو النص؟ما يتحدث عم
 ماذا ؟األكل قبل صباح كل عادة به تقوم الذي ما

 ؟العملیة ھذه في تستعمل
 األسئلة؟ عن واإلجابة قراءة المنطوق النص تجزئة

 للمعلم المنطوق،يمكن بالنص مرفقة األسئلة
 ).الصیغة حذف،إضافة،تغییر( تعديلھا

  ؟لماذا ؟التالمیذ من المعلم طلب ماذا
 ؟فائدة ذو األسنان تنظیف يكون متى ؟األسنان تنظیف وجب بما
 الذي ما ؟اإلنسان أسنان سالمة بضمان كفیل بانتظام األسنان تنظیف ھل

 ھي ما سالمتھا؟ اإلنسان يضمن حتى األسنان لتنظیف موازيا يكون أن يجب
 ؟أسنانھم بیاض لحفظ بھا تالمیذه المعلم نصح التي األغذية

 ؟التوصیات بھذه االلتزام علیك يجب لماذا
 المنطوق النص خبايا مناقشة في اكثر التوسع المعلم يستطیع :ھامة مالحظة

 المتعلم واقع من او بداته النص صلب من سواء حوله االسئلة عديد بطرح
 والخاصة العامة التربوية النص لرؤية المحاكي

 بناء مرحلة
 التعلمات

 فھم
 المنطوق

 المتعلم يستثمر
 للنص فھمه خالصة

 في المنطوق
 افكار بناءو تكوين

 جديدة شخصیة

 المنطوق النص استثمارو استرجاع مرحلة
 النص قصة طرح بإعادة المتعلمین بمطالبة الحصة اخر في المعلم يقوم

 . الشخصیة بافكارھمو الخاصة رؤيتھم حسب المنطوق
 االخطاء فیصحح التصويبو التوجیه بدور المرحلة ھذه في المعلم يكتفي

 المعجمي التنوعو المفرداتو الغة حیث من المتعلمین قبل من المرتكبة
 ( المنطوق للنص ملخصاتھم ابداء في الحرية مطلق لھم تاركا اكثر ال اللفظي

  .) االسنانو الفم صحة

 التدريب
 واالستثمار

  
   



    والصحة التغذية :التعلمي المقطع
  شفوي تعبیر  النشاط

 النص
  المنطوق

  الفمو األسنان صحة

  د45  المدة
   2  الحصة

 صحته على يحافظ ،العربیة بلغته يعتز  القیم
 في يساھم . العامة اآلداب مع وينضبط

  الصحي الحس ينميو الثقافیة األنشطة

  
 مركبة

  الكفاءة
 يقیمو يسمع لما استجابة يرد

 المشاھدو المنطوق النص مضمون
  له المرافقة

 مؤشرات
  الكفاءة

 النص احدث مسرحة المتعلم يعید
  خالله الواردة القیم يثمنو المنطوق

 الكفاءة
  الختامیة

 علیھا يغلب منطوقة خطابات يفھم
  معھا ويتجاوب التوجیھي النمط

 
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 المتعلم يستذكر
 النص أفكار أھم

  . المنطوق

 المنطوق نص:السیاق
 المقطع عنوانو المنطوق النص عنوان عن معبر مشھد:السند

 . أسنان معجونو لفرشاة آو. عامة
 خاطفة بصورة المنطوق حول التالمیذ بمحاورة المعلم يقوم

 .استرجاعیة
 ؟أسنانك لتنظیف تستعمله الذي ما :تالمیذه المعلم يسأل
 ؟أسنانك تنظف متى

 مرحلة
 االنطالق

 الصور يالحظ
  عنھا ويعبر

  
 

 بجمل يجیب
 تترجم بسیطة
 العام المعنى

 للنص

 126 ص الكتاب بفتح تالمیذه المعلم يطالب
 عن التعبیر كل من يطلبو أفواج عدة إلى تالمیذه المعلم يفوح
  .محددة صورة
  .انفراد على صورة كل حول أسئلة المعلم يطرح

  :1 الصورة
 كیف ؟الولد لك يبدو كیف ؟الصورة في لك الظاھر ما

  ؟رأيك في يعاني مما ؟مريض انه عرفت
  ؟األسنان الم مرض مسببات ھي ما الغالب في
  األسنان الم شعور صف

  
  :2 الصورة

 الطبیب يسمى كیف ؟2 الصورة في الطفل يظھر من مع
 ؟اإلنسان أسنان تصیب التي اإلمراض كافة يعالج الذي
 يستعملھا التي الوسائل بعض اذكر ؟قبل من زرته ھل
 ھذا توقع يمكنك ھل ،األسنان طبیبةو الولد بین حديث دار

 . بینھما الحديث موضوع
 الطبیة النصائح من مجموعة المريض للولد الطبیبة قدمت

 ھذه بعض اذكر ،أسنانه بیاضو سالمة على الحفاظ بغیة
 النصائح
  المرحلي أو الجزئي الدمج

  2و 1 الصورتین دمج إلى تالمیذه المعلم يدفع

  

  )المعلم اقتراح من( :3 الصورة.
 معاني من الصورة تحمله ما عن جملة في عبر

 الصور حول األسئلة من العديد طرح المعلم يستطیع
 .المعروضة

      اللغوي الرصید لدعم الواحد للفوج الصور المعلم يغیر

 بناء مرحلة
 التعلمات

 جديدة أفكار بناء
 في ورد ما تدعم
 المنطوق النص

 الكلي التحريرو الدمج مرحلة
 المشاھد عن التعبیر بإعادة المتعلمین بمطالبة الحصة أحر في المعلم يقوم

 .الخاصة أرائھمو أفكارھم حسب ككل لھم المقدمة
 للجمل السلیم االستعمال حیث من المتعلمین بتصحیح المعلم يكتفي

 األفكار حرية لھم يتركو فقط المفرداتو

 التدريب
 واالستثمار

  
   



    والصحة التغذية :التعلمي المقطع
   الشفوي التعبیر  المیدان
  راكیبتو صیغ  النشاط

  النفيو االستفھام صیغ  الموضوع
  د45  المدة
 مع تصرفاته ضبطوي الوطن حبي  القیم

 الحیاة في يساھمو العامة الممتلكات
  الصحي الحس ينميو الثقافیة

  
 مركبة

  الكفاءة
  حديثة يفھمو الغیر مع يتواصل

 مؤشرات
  الكفاءة

 ) االستفھام ( الصیغو الروابط على يتعرف
 المقترحة )النفي + الضمائر( تراكیبو
  دالة ضعیاتوو موفقا استخداما يستخدمھاو

 الكفاءة
  الختامیة

 متنوعة سندات من انطالقا توجیھات يقدم
  دالة تواصلیة وضعیات في

 
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم

 النص مضمون يتذكر
 .المنطوق

 .األسئلة عن يجیب

 ) الصحة حفظ في الغذاء أھمیة(المنطوق النص إلى العودة
 .المنطوق للنص العام المعنى حول أسئلة المعلم يطرح
 الفائدة ما، اذكرھا، التسوس من األسنان لحفظ الطرق بعض النص في ذكرت

  ؟منھا المرجوة

 مرحلة
 االنطالق

 عن يجیب
 األسئلة،يكتشف

  .ويوظفھا الصیغ
  
 

 على يتعرف
 المقترحة التراكب
 وجمالیة

 استعماالتھا
  . المتعددة

  
 

 مواقع يدرك
 الصیغ استعمال
 والتغیرات والتراكیب

 البناء على الطارئة
 الكتابيو الكالمي

 . للجمل

 األسئلة بطرح المستھدفة الصیغ على المحتوية الجمل بناء
 .قالت فماذا االسنان على الحفاظ عن سؤال منى طرحت

 ..؟ أسناني نظافة على أحافظ كیف قالت
 .المستھدفة الصیغة وتلوين السبورة على الجملة تدوين
 .أخرى بأسئلة الصیغة تثبیت
 )كیف( صیغة تتضمن إنشائك من أمثلة ھات

  ؟لك تقوله الذي ما نقاطك مجموع عن أمك تسألك لو
 .الفصل ھذا خالل نقطت من جمعت كم

 . مغاير بلون المستھدفة الصیغة تبینو السبورة على الجملة تدوين
 .األسئلة بتنويع الصیغة المعلم يثبت

 )كم( للصیغة شخصیة جملو أمثلة تكوين المعلم يطلب
 نستعمل الكیفو الطريقة عن للسؤال: فیقول الصیغتین روافد المعلم يشرح
 )كیف( االستفھام حرف صیغة

 )كم( االستفھام حرف صیغة استعمل العدد عن للسؤال و
  .المستھدف الصیغة لتثبیت أخرى وضعیات

 . السبورة على التالیتین الجملتین المعلم يدون
 تلعب لم انت \ الیوم يلعب لم ھو
 السیاق بنفس جمل ھات؟ تدل ماذا على االحمر؟ بلون المدونة الكلمات ما

 " النفي لم + منفصل ضمیر " نستعمل: فیقول اللغوية التركیبة المعلم يشرح
 . وتكذيبه الحدث نفي على للداللة

 ..مناسبة المعلم يراھا أخرى وضعیات

 بناء مرحلة
 التعلمات

 فھم
 المنطوق

 على يتدرب
 الصیغ استعمال

 وضعیات في
 مشابھة

 في ويستثمرھا
  .جديدة وضعیات

 
 األخطاء يصحح

 ارتكابھا الممكن

 المكتشفة الصیغ باستعمال اإلجابة تستدعي أسئلة المعلم يطرح
  األنشطة كتاب من 71ص 3-1 التمرين وإنجاز األنشطة دفتر إلى العودة

 . إنشائك من ) كیف \ كم ( باستعمال جملتین اركب: 01 المطلوب

  
  . يناسب بما الفراغ أكمل :02 المطلوب

  

 التدريب
 واالستثمار

  



    والصحة التغذية :التعلمي المقطع
  )شفوي إنتاج(شفوي تعبیر  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

 مع تصرفاته يضبط ،العربیة بلغته يعتز  القیم
 في يساھم ،العمومیة الممتلكات
 الحس ينميو الثقافیة األنشطة
  .الصحي

  
 مركبة

  الكفاءة
  حديثة يفھمو الغیر مع يتواصل

 مؤشرات
  الكفاءة

 خالل من المنطوق النص حداثأ تسلسل فھم
 فردية بصورة النص أحداث بناء إعادةو المشاھد

  األفكار ھیكلةو تنظیم على العملو ذاتیة
 الكفاءة

  الختامیة
 في متنوعة سندات من انطالقا توجیھات يقدم

   دالة تواصلیة وضعیات
 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم

  .النص يتذكر
 األسئلة عن يجیب

  األسنانو الفم صحة .المنطوق النص إلى العودة
 ؟النص في ذكرت التي األطعمة أنواع ھي ما
 ؟األسنان بیاضو نصاعةو سالمة على للحفاظ المثلى الوسیلة ما

 مرحلة
 االنطالق

 معتمدا الصور عن يعبر
 األسئلة على

 .التوجیھیة
  
  

 المشاھد بین يربط
 ألحداث مسرحا مكونا
  . واقعه من قريبة

  
 

 تطوير على يعمل
 المنطوق للنص مفھومه
 الوضعیة بحر المطروح
 لھیكلة يسعىو الجزئیة
 منظور وفق افكاره

 . عموما المقطع

 .لألحداث العام المجال التقاط قصد كلھا الصور مالحظة
 الثالثة المشاھد مالحظةو 157 ص الكتاب فتح المتعلمین من المعلم يطلب

 .المقترحة
  .مشھد كل حول ھادفة أسئلة بطرح الدرس مناقشة في المعلم يشرع

 مرحلة
 بناء

 التعلمات

 1 الصورة
 ؟البنت تفعل ماذا ؟الصورة في تشاھده الذي ما

 العظمى الفائدة ما ؟لماذا ؟يده اإلنسان يغسل متى
 ھذا بمثل تقوم ھل ؟األكل قبیل الیدين تنظیف من

 ؟التصرف
 متعلمین عدة قبل من مرات عدة األحسن الجواب ترديد

  الجملةو الفكرة لتثبیت
 2 الصورة

  ؟تفعل ماذا ؟الفتاة تجلس أين
 الفتاة تأكله مما من بعضا اذكر

 او ببكتیريا ستصاب ھل ،األكل قبل أيديھا غسلت الفتاة
  ؟لماذا ؟اهللا لقدر مرض

 من أم األكل قبل يديه يغسل الذي ،عندك األحسن من
 علمیة بأدلة إجابتك دعم ؟يغسلھما ال

 منھا بعضا اذكر ،آداب عدة لألكل
 بیمینك كلو اهللا سم غالم يا :المصطفى الحبیب قال

 الشريف الحديث ھذا اشرح " يلیك مماو
 ؟لما فیه؟ ورد بما تعمل ھل

 .جزئي إدماج ،الصورتین عن بالتعبیر التالمیذ مطالبة
 ممكن عدد اكبر من ترديدھاو التعابیر أحسن تسجیل

  العبارةو الفكرة ترسیخ بغیة التالمیذ من
 3 الصورة

  ؟لماذا ؟تفعل ماذا عرفت كیف ؟أالن البنت تتواجد أين
  ؟أسنانھا تنظف بم

 التصرف بنفس القیام عادتك من ھل
  ؟األسنانو الفم تنظیف من المرجوة الفائدة ما

  واحدة دفعة الصور عن بالتعبیر التالمیذ مطالبة

 بطريقة المتعلم يعبر
 عن ذاتیةو ارتجالیة
  .الموضوع مجمل

 :النموذجي اإلجمالي الشفوي العرض مرحلة
 الشفوية القصة طرح إعادة على - تعبیر األحسن – المتعلمین بعض يتداول

 . المعروضة اھدشالم من المستقاة
 في يتدخل الو ذاتي تعبیر إنشاء اجل من للمتعلم المجال المعلم يفسح
 التصحیح – فقط اللغوي التھذيب على تدخله يقتصرو مطلقا أفكاره

  – المعجمي
 بأحسن الخروج منه القصد المتعلمین بین التنافس من جوا المعلم خلقي

 .ممكن تعبیر

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    والصحة التغذية :التعلمي المقطع
  المكتوب فھم  المیدان
   )فھم+أداء( قراءة  النشاط

  أسناني صحة على أحافظ  الموضوع
  د45  المدة

  4  الحصة
 األولیة اآللیات في يتحكم  القیم

 روح تنمیة في للقراءة،المساھمة
 على االطالع الثقافة، حبو االطالع
  الصحي الحس نميوي أخرى ثقافات

  
  مركبة

  الكفاءة
 في الواردة المعلومات بناء ويعید يقرأ ما يفھم
 ويقیم القراءة إستراتیجیة يستعملو النص

  المكتوب النص مضمون
  مؤشرات

  الكفاءة
 متوافقة حسنة قراءة النص المتعلم يقرأ

 ضوابط يحترمو القرائي المقام مع متناغمةو
 الوقف عالماتو الحروف مخارج من القراءة

 المرادفات يشرحو األسئلة عن جیبوي
  . شخصیة جمل في يوظفھاو المبھمة

  الكفاءة
  الختامیة

 ويفھمھا سلیمة قراءة بسیطة نصوصا يقرأ
  التوجیھي النمط علیھا يغلب

  
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم

 األسئلة عن يجیب
 مجمل مستغال
 .المعرفیة مھاراته

 حیاته في أمراض بعدة اإلنسان يصاب :السیاق
 .مسوسة آسنانو لفم صورة :السند

 عن ماذا ؟اإلنسان تصیب التي األمراض بعض اذكر :التعلیمة
 عنه تكلم ؟األسنان تسوس

 مرحلة
 االنطالق

 يكتشف
 ويعبر الشخصیات

 عنھا
  

 الصور عن يعبر
  

 قراءة النص يقرأ
 معبرة

  
 األسئلة عن يجیب
 الكلمات يوظف

 جمل في الجديدة
  

 القیم يستخرج
 بھا ويتحلى

  .الصورة في الظاھرة الفتاة من للنص المصاحبة الصورة ومالحظة الكتاب فتح
 ؟تراه ما خالل من الفتاة تبدو كیف ؟تتحدث من مع

 الصورة في فوقھا المعجونو األسنان فرشاة تظھر لماذا
 ؟رأيك

 ؟الصورة في المأكوالت ھذه نحو يده األب يرفع لم
 النص موضوع عن التالمیذ توقعات تسجیل

 مستعمال المعلم طرف من نموذجیة قراءة النص قراءة
 المعنى لتقريب اإليحاء

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

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

 )محتملة إلقائیة أخطاء ارتكاب
 جمل في وتوظیفھا الجديدة المفردات وشرح القراءة أثناء الصعوبات تذلیل

  الجدول حسب
  التوظیف  معناھا  الكلمة
  بالدفء فشعرت النار أشعلت  أحست  شعرت
  متوازنتان المیزان كفتا  متوسط معتدل،  متوازن

  .المناسبة باألسئلة له الظاھري والمعنى النص فحوى عن التالمیذ مناقشة
 للنص مرافقة األسئلة

 أخرى أسئلة طرح
 ؟أمھا رفقة ذھبت أين إلى ؟المدرسة عن منى غابت لماذا

  ؟لمنى األسنان طبیب أسداھا التي النصیحة ما
 ؟ذلك كیف ؟نصائح من لھا أسداه فیما محق ھو ھل
 ؟لماذا ؟منھا تكثر الأ منى من الطبیب طلب التي األكالت ھي ما
 ؟لماذا ؟بتناولھا منى الطبي نصحت التي المأكوالت ھي ما

  النص قراءة إعادة

 بناء مرحلة
 التعلمات

 األسئلة عن يجیب
 أخرى أفكارا يقدم

 إلى استنادا
 تصوراته

 .النشاط ينجز

 بالموضوع اإللمام قصد أخرى أسئلة طرح
 7 ص5 رقم األنشطة،التمرين دفتر في التمارين إنجاز

 

  التدريب
  و

 االستثمار

  



    والصحة التغذية :التعلمي المقطع
  المكتوب فھم  المیدان
  وكتابة قراءة  النشاط

  )أسناني صحة على احافظ(
  د90  المدة

  6  الحصة
 األولیة اآللیات في يتحكم  القیم

 روح تنمیة في للقراءة،المساھمة
 على االطالع . الثقافة حبو االطالع
  الصحي الوعي تنمیةو أخرى ثقافات

  
 مركبة

  الكفاءة
 في واردة معلومات بناء يعیدو يقرأ ما يفھم
 القراءة إستراتجیة يستعملو المكتوب النص

  المكتوب النص مضامین على يحكم يقیمو
 مؤشرات

  الكفاءة
 متوافقة حسنة قراءة الفقرة المتعلم يقرأ

 ضوابط يحترمو القرائي المقام مع متناغمةو
 الوقف عالماتو الحروف مخارج من القراءة

 المرادفات يشرحو األسئلة عن يجیبو
  . شخصیة جمل في يوظفھاو المبھمة

 الكفاءة
  الختامیة

 ويفھمھا سلیمة قراءة بسیطة نصوصا يقرأ
  التوجیھي النمط علیھا يغلب

 
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 .األسئلة عن يجیب

 .العالج من خیر الوقاية: المثل يقول :السیاق
 .أسنان فرشاةو لمعجون صورة :السند

 ؟اإلنسان أسنان تصیب قد التي األمراض اذكر :التعلیمة
 ؟أسنانه تسوس اإلنسان يتفادى كیف

 مرحلة
 االنطالق

 المتعلم يستمع
 .معلمه لقراءة

  
  

 من خالیة قراءة يقرأ
 الممكنة األخطاء

؟ يتحدث من مع؟ المشھد في الظاھرة الفتاة اسم ما
 الذي الحوار لخص

 ؟بینھما دار
 النموذجیة القراءة في الشروع

 طرف من نموذجیة قراءة المستھدفة فقراتال قراءة
 مستعمال المعلم
 المعنى لتقريب اإليحاء

 .الصامتة للقراءة للتالمیذ فسحة ترك
 اإليماءو باإليحاء مرفقة مثالیة جھرية قراءة المستھدفة للفقرة المعلم قراءة

 المثالیة الصورة لتقريب
 .الفقرة اللقاء

 ثم أداء باألحسن البداية(فقرة/القراءة،فقرة على بالتداول التالمیذ مطالبة
 المتأخرين إلى وصوال المتوسط

 ) الوقوع المحتملة اإللقائیة األخطاء تجنب بغیة
  . الذاتي آو األقران بتدخل المعلم قبل من القراءة أثناء الصعوبات تذلیل

 بناء مرحلة
 التعلمات

 المفردات يشرح
  يوظفھاو

 األسئلة عن يجیب

 لیتم القارئ المتعلم المعلم يستوقف الفقرة قراءة علة المتعلمین تداول أثناء.
 المفردات بعض شرح

 . المتعلمین إنشاء من مفیدة جمل في توظیفھاو الصعبة
  التوظیف  شرحھا  الكلمة
  العالج من خیر الوقاية  الحفظ \ الحماية  الوقاية
 إدراك مدى لیتحسس الفقرة قراءة على المتعلمین تداول المعلم يستغل
 أسئلة فیطرح لھا العام للمعنى

 .؟النص في المذكورة المأكوالت ما -؟ منى الطبیب نصح بماذا مثال: حولھا
 قد التي األمراض عن معلومة لديك كانت ھل النص لھذا مطالعتك قبل

 ؟لماذا؟ اآلن بأسنانك اھتمامك سیكون كیف؟ اإلنسان أسنان تصیب

 المتعلم يعید
 قراءة االستماع

  . المعلم
 

 .عالیة بمھارة يقرأ

  الختامیة القراءة
 .نھائیة قراءة المعنیة الفقرة قراءة المعلم يعید

 ھو فیه األبرز الرھان يكون المتعلمین بین التنافس من جو خلق المعلم يحاول
 .المثالي القارئ التلمیذ
 للفقرة يعطي حتى التداولو التدوير سیاسة المرحلة ھذه في المعلم يراعي

 الفائز المتعلم يعین حكما المتعلمین بقیة فیجعل ممكنة مصداقیة اكبر الرھانو
 العالیة الجودة ذات القراءة رھان في

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    والصحة التغذية :التعلمي المقطع
  المكتوب فھم  المیدان
  وكتابة قراءة  النشاط

  ) والمربوطة المفتوحة التاء(
  د90  المدة

  8  الحصة
 التعبیرية قدراته ويوظف بلغته يعتز  القیم

 بروح يتحلى والكتابیة، الشفاھیة
 العمل في ويساھم والتضامن التعاون

  الصحي الحس ينميو الجماعي

  
 مركبة

  الكفاءة
 النص في الواردة المعلومات يستعمل
  المكتوب

 مؤشرات
  الكفاءة

 المربوطة التاءو المفتوحة التاء على يتعرف
 من بینھما يمیز، منھما كل كتابة مواضعو

 المعايیر وفق يكتبھما، النطقو الرسم حیث
  الوضعیات مختلف فيو الصحیحة الخطیة

 الكفاءة
  الختامیة

 ويفھمھا سلیمة قراءة بسیطة نصوصا يقرأ
  التوجیھي النمط علیھا يغلب

  
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم

 أحداث أھم يتذكر
 النص،والمعنى

 له العام

 .األساسیة األفكار لتحديد موجھة بأسئلة المكتوب النص تلخیص
 ؟منى أصیبت بماذا
 ؟منى األسنان طبیب نصح بماذا منى؟ أصاب الذي األسنان الم سبب اذكر

 مرحلة
 االنطالق

 عن المتعلم يجیب
 .األسئلة

  
  

 في يساھم
 القاعدة استخراج
 الكتابیة

  
  

 على يتعرف
 المثلى الطريق
 من كل لكتابة
 المفتوحة التاءين

 والمربوطة

  الذھني االستدراج مرحلة
 المستھدف الحرف إلى وصولھم غاية إلى المتعلمین باستدراج النشاط يعتني
 . المقصود الحرف بھا كلمة إجابته تتضمن سؤاال المعلم يطرح

 نصحھا الذي األكل اسم ما؟ أسنانھا تنظیف عند منى الطبیب نصح بما: السؤال
 بالتحديد لھا قال ماذا؟ عنه باالبتعاد
  "السكريات تتناولي الو الفرشاةب ھاینظف " :قالت: الجواب
  االستخراج مرحلة

 بلون المستھدفة الكلمة كتابة على يحرصو السبورة على الجواب المعلم يدون
 مغاير
   األحمر باللون المكتوبة الكلمة ھي ما: تالمیذه المعلم يسأل
 .تسكريا \ ةوقاي \ ةفرشا
 مختلف بلون المستھدف الحرف يلون أن على منفردة الكلمة كتابة المعلم يعید

 تسكريا \ ةفرشا
 الكلمة في موقعه ما؟ مغاير بلون المكتوب الحرف ھو ما: تالمیذه مالمعل يسأل

 ؟كتب كیف ؟.
 أخر التاء حرف بھا جمل حتى أو بكلمات اإلتیان المتعلمین من المعلم يطلب

  ألخرى كلمة من الوضعیات تنوع على يحرصو الكلمة
  سیارة \ محالة \ فیتامینات \ رحلت \ بیت: مثال 

  الكتابيو الصوتي التقطیع مرحلة
 أخر في التاء حرف منھا كل تتضمن السبورة على منوعة كلمات المعلم يطرح

 نوع اختالف مع الكلمة
 المعیارية الكتابة الدرس من المحطة ھذه في المعلم يبینو السببو الرسم
  .الكتابة سكة خالل من لحرف

  الكلمة نوع  التاء نوع  الكلمة
  اسم  مفتوحة  حوت

  اسم  مغلقة \ مربوطة  رةقب
  فعل  مفتوحة  تجلس

  اسم  مفتوحة  معلمات
  تعلمت مرحلة

  مربوطة أخرى فيو مفتوحة أحیانا الكلمة أخر التاء اكتب :بخالصة المتعلم يخرج

 بناء مرحلة
 التعلمات

  وينسخ يقرأ
 

 الحرف يكتب
 بمعايیره متقیدا

 .أنفا المدروسة

 25 ص 2 تمرين األنشطة دفتر في وكتابتھا والكلمات الحروف قراءة
  الخطوات نفس بإتباع القسم كراس على تحويھا التي والكلمات الحروف كتابة

  

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    والصحة التغذية :التعلمي المقطع
  )المربوطةو المفتوحة التاء( إمالء  النشاط

  د45+د45  المدة
  7/9  الحصة

  فیھا ويتحكم الكتابیة قدراته يوظف  القیم
 الكفاءة

  الختامیة
  جملو كلمات كتابة ينتج

  
 مركبة

  الكفاءة
 كتابته ضوابطو الحرف كتابة أشكال على يتعرف

  الكتابیة اللغة مستويات في يتحكمو
 مؤشرات

  الكفاءة
 تناسقھاو الكلمةو الحرف رسم قواعد يحترم

 مربوطة أو المفتوحة بالتاء تنتھي كلمات يكتبو
 ضوابط يحترمو الصحیحة اإلمالئیة المعايیر وفق

  الخط واستقامة )الوقف عالمات ( الكتابة
 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 المتعلم يدون

 بشكل الكلمات

 سلیم

 مدى من للتأكد الدراسة سابقة الحروف تحتوي كلمات عدة المعلم يملي
 لھا المتعلمین إدراك
 . عربات \ الخزانة \ السبورة \ المقعد \ وسیلة: مثال
  :"أسناني نظافة على أحافظ " النص في مذكورة كلمات يطرح كما

 . غذاء \ آسنان \ متوازن

 مرحلة
 االنطالق

  الفقرة يقرأ
  
 

 الكلمات يستخرج
 مفتوحة بتاء المنتھیة

 والمربوطة

 :االستدراج مرحلة
 المستھدفة اإلمالئیة القاعدة تخدم كلمات تتضمن إجابته االؤس المعلم يطرح

 )األلواح على األجوبة(
  ؟منه اإلكثار بعدم طلبھاو منى الطبیب نبه مّم:السؤال
 . السكريات: الجواب

  ؟أسنانھاو فمھا تنظف أن منى الطبیب نصح بما
 . الفرشاةو المعجون:الجواب

  
 :الَتثبیت

 األلعاب ةحديق ةالربیعی ةالعطل في تزر:التالیة الفقرة المعلم يكتب .01
 . تالحیوانا ةتربی مكان الى تتوجھ ثم منو تالسیارا ةلعب تفركب

 بتاء تنتھي األلواح على )الوضعیة نص من( أكثر أو كلمة تدوين المعلم يطلب
 . مربوطة أخرىو مفتوحة
  .مشابھة أخرى وضعیات

  

  األلواح على كتابة فكه التالمیذ من ويطلب لغزا كل في المعلم يعرض .02

  حله  اللغز    حله  اللغز
  راجعت  نمت ثم دروسي ...    سیارات  جوال ثوتلو المدن بھا تعج

  الشجرة  الخشب تعطینا...    الزيت  القلي في يستعمل سائل
 المشاھد أسلوب استعمال للمعلم يمكن كما

 التاء تتضمن بكلمات اإلتیان المتعلمین من المعلم يطلب :03 الوضعیة
 . مربوطة ىأخرو المربوطة
 صحة على أحافظ " النص مالحظةو الكتاب فتح المعلم يطلب :04 الوضعیة
 . مربوطة أخرىو المربوطة بالتاء تنتھي كلمة تدوينو " أسناني

 بناء مرحلة
 التعلمات

  .المستھدف يثبت
 

 جمالیة على يحرص

 الخط

 كراسات على وكتابتھا المستھدفة القاعدة تتضمن كلمات المعلم يملي
 القسم

 25 ص 6 تمرين األنشطة دفتر في اإلمالء تمرين إنجاز
  .التاسعة الحصة في األنشطة دفتر استغالل للمعلم يمكن

 

  التدريب
  و

 االستثمار

  
   



    والصحة التغذية :التعلمي المقطع
  الكتابي التعبیر  میدان

  كتابي إنتاج  النشاط
  د45  المدة

  11  الحصة
 الشفھیة التعبیرية قدراته يوظف  القیم

  اآلداب بأحسن يتطبع والكتابیة،

  
 مركبة

  الكفاءة
 ضوابطو الحروف رسم أشكال مختلف على يتعرف
  الكتابیة اللغة مستويات في التحكمو كتابتھا

 مؤشرات
  الكفاءة

 يسخرو األسبوع بحر مكتسبة أنفة معرف يسترجع
 المقترحة األنشطة حل في اإلمالئیةو الكتابیة مھارته

 يحترمو وحسن متآزر بشكل الكلماتو الحروف يخطو
  الورقة ونظافة الكتابة نظامو الخط استقامة

 الكفاءة
  الختامیة

  وجمل كلمات كتابة ينتج

 
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 معلومات يسترجع
 في ويوظفھا قرأھا

 .تعبیره

 )أسناني نظافة على أحافظ(نص إلى الرجوع
 ذلك سبب بینو منى ألسنان حدث ما لخص

 مرحلة
 االنطالق

 . األسئلة عن يجیب
  
  
  

 مبدئیة رؤية يكون
 . المقترح التعبیر عن

  
  
  

 فوائد أھم يستذكر
 اختالف على النظافة

 لجسم أشكالھا
 . اإلنسان

  .الكتابي اإلنتاج على أتدرب
 123 ص السبورة على التلمیذ كتاب في الموجودة الوضعیة المعلم يعرض
 إال يراه ال األصحاء رؤوس فوق تاج الصحة: فیقول للموضوع المعلم يمھد

 المرضى
 فأنه بالشفاء يعجل وحتى المرض منھا عدة مشاكل حیاته في اإلنسان يواجه
 . الطبیب يتجه
 :فیقول التوجیھیة األسئلة من مجموعة المعلم يطرح
 ؟مرضت عندما توجھت أين؟ ھو ما؟ قبل من بمرض أصبت ھل

 لك؟ الطبیب استقبال كان كیف
 ؟زرته حین لك فعل ماذا

 ؟به يوجد ماذا؟ إياھا أعطاك التي الورقة ھي ما
 ؟لك قاله الذي ما، الطبیب بینو بینك حديث دار

 ؟بھا ستلتزم ھل، بعضھا اذكر، الصحیة النصائح من بمجموعة الطبیب أمدك
 جد أنواع لك عینو فوائدھما لك بین النظافةو باألكل نصحك الطبیب ان البد

 تنظیفك يكون كیف؟ منھا لفائدة ماو المأكوالت ھذه ھي ما ،لجسمك مفید
 ؟ھندامكو لجسمك

  ؟رأيك في لشفائك عن المسئول من

  

 72 ص كتابیا أنتج " 07 " النشاط المعلم يطرح
 . الفردي بالحل المتعلمین يكلف، يبینهو المطلوب يقرأ

  المطلوب

 

 بناء مرحلة
 التعلمات

 .اإلنجاز تقويم
 استعدادا المسودة كراسات على إلیه توصلوا ما كتابة على التالمیذ يتدرب

 اللغوية األنشطة دفتر أو المحاولة أو التعبیر دفاتر على لكتابته

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    والصحة التغذية :التعلمي المقطع
  محفوظات  النشاط

  الغذاء توازن  الموضوع
  د45+د45  المدة

  5/12  الحصة
 والمدنیة والدينیة الخلقیة قیمه نميي  القیم

 يثريو الوطنیة الھوية من المستمدة
 ينميو الفكريو اللغوي رصیديه
  الصحي الحس

  
 مركبة

  الكفاءة
   الواردة المعلومة بناء ويعید يقرأ، ما يفھم

 مؤشرات
  الكفاءة

 أداء يؤديھاو جیدة قراءة المقطوعة يقرأ
 يشرحو القرائي المقامو متوافقا موسیقیا

  بھا الواردة القیم يثمنو يوظفھاو مصطلحاتھا
 الكفاءة

  الختامیة
  ويفھمھا بسیطة نصوصا يقرأ

  
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم

 بأنشودة.يا ذكرني
 .سلیمة بیئة

 .الحالي للمقطع العم المعنى من مستمدة تمھیدية أسئلة المعلم يطرح
 أصناف بعض اذكر ،المصادر متعدد الیومي غذاءك أن الحظت انك الشك

 ا؟لماذ تحبھا؟ التي المأكوالت

 مرحلة
 االنطالق

 المحفوظة يكتشف
  
  
  
  
  
  
  
  

 قراءة إلى ينصت
 يدرك،األستاذ
 اإلجمالي المعنى
  األسئلة عن ويجیب

  
  
  
 

 المقطع يحفظ
 من ألخیرا

 المحفوظة

  اإلجمالي المعنى وشرح التقديم مرحلة
 الجانب إلضفاء وواضح جمیل بشكل مكتوبة المقطوعة نص عن األستاذ يكشف

   .علیھا الجمالي

  
 لتقريب اإليماءات تتخللھا واضحة قراءة األستاذ طرف من المحفوظة قراءة

  .المعنى
  .للمحفوظة مبسط شرح تقديم
 الصباح،وجبة وجبة:وھي الیوم في رئیسیة وجبات ثالث اإلنسان يتناول

 أن يجب صحیة الوجبات ھذه مكوناتھا،ولتكون لھا وجبة وكل العشاء الغداء،وجبة
 وأغذية واألرز والبطاطا الخبز مثل بالطاقة أجسامنا تمد أغذية على تحتوي
 تحمي أغذية وھناك والسمك والبیض اللحوم مثل النمو على أجسامنا تساعد

  .األكل آداب ننسى وال الفواكه مثل األمراض من أجسامنا
  .الفھم لقیاس بأسئلة للقطعة اإلجمالي المعنى مراجعة

 الیوم؟ في نتناول وجبة كم
 ؟ماذا على تحتوي أن يجب صحیة، الوجبة تكون حتى
 األمراض؟ من الجسم يحفظ الجید المضغ ھل
 ؟الحصة سیرو يتماشى ما مع لألسئلة طرحه في المعلم ينوع

  .التوظیفو للشرح المعنى صعبة الكلمات المعلم يعرض
  .والتحفیظ التجزئة مرحلة

  .أجزاء ثالثة إلى القطعة األستاذ يجزئ
 تحفیظه ويتم السبورة من آخر جانب على األخیر الجزء يكتب

 بناء مرحلة
 التعلمات

 المقاطع كل يؤدي
 سلیما أداء

 .) الموسیقي ( األدائي التنافس مرحلة
 الھدف بینھم التنافس من جوا يبعثو الصفوف خالل من تالمیذه المعلم يفوح

 .الممیز األداء منه االسمي
 للقسم الموسیقي الجوق تكون المتعلمین من عینة المعلم يختار

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    والصحة التغذية :التعلمي المقطع
  )10ح( إدماج  النشاط

  د45  المدة
  10  الحصة

 بروح يتحلى،فیھا ويتحكم قدراته يوظف  القیم
 العمل في يساھمو المسؤولیة
  لديه الصحي الحس ينميو الجماعي

 مركبة
  يستثمرھاو قدراته ينمي  الكفاءة

 مؤشرات
  الكفاءة

 المعارف ھذه يوظفو انفة معلومات يسترجع
  فرديا األنشطة ينجزو مختلفة وضعیات حل في

 الكفاءة
  الختامیة

 متعلقة وضعیات حل في مكتسباته يدمج
    العربیة باللغة

  
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 المعلومات يسترجع
 خاطفا استرجاعا

 لديھم التذكر مدى لقیاس السابقة الدروس مضامین حول التالمیذ محاورة
 .اللغوي الرصید استعمال
 ......والصرفیة النحوية الظواھر

 مرحلة
 االنطالق

 المطلوب المتعلم يقرأ
 . نشاط كل من

  
  

 المتعلم يعین
 لحل الالزمة المعلومة

  مشكل كل
  
 

 األنسب اآللیة يحدد
  للحل

  
 

 المطالب عن يجیب
 أخطاءه يصحح

 دفتر في مقترح غیر النشاط كان إذا ( اإلدماجیة الوضعیة أوراق األستاذ يوزع
 المعلم يطالب أو . مرحلیا األنشطة لھم ويشرح التالمیذ على ) األنشطة
 72 الصفحة في الكتاب بفتح تالمیذه
  فالفردي السبورة على الجماعي التصحیح ثم األول النشاط إنجاز منھم يطلب

 .العربیة اللغة
 :لغتي اثري
  . الصحیح بمعناه ) إياكمو اهللا عافانا ( مرض كل اربط

  
  :الكتابةو الخط نشاط

 التاء ھيو المدروسة الكتابیة القاعدة تالمیذه مع المعلم مراجعة بعد
 الكتابة معايیر تبیانو األسبوع بحر الكلمة أخر المربوطة التاءو المفتوحة
  5 التمرين 72 ص الكتابةو الخط نشاط يطرح لھا السلیمة

  
  :االمالء

 من المتعلمین تمكن مدى لمعرفة اإلمالء بحصة الخاص النشاط المعلم يطرح
 . الكلمة أخر المربوطة التاءو المفتوحة التاء – للكلمات الصحیحة الكتابة
 :المنظور االمالء الیة على المعلم يعتمد

 تالتو تبشجیرا ةمزين تالبی ةحديق :المقترحة الجملة

 مرحلة
 بناء

 التعلمات

 المتعلم، أداء مراقبة
 مقارعة على الحثو

 جو لخلق المجتھدين
 .التنافس من

  
 قراءة من التمكن
 على الممدود الحرف
 الصحیح وجھه

 129 ص الدروس كتاب المعلم يبرز :قراءتي احسن فترة
 مع تأتأة دون الكلمات بوصل المسترسلة السلیمة القراءة مفھوم يشرح
 دون العالمات من فغیرھا فاصلة إلى نقطة من الوقف لعالمات كامل احترام
 . العربیة القراءة في الحروف مخارج نسیان

 قراءة المتعلمین أفضل يعین ثم نموذجیة قراءة المقترحة الجمل المعلم يقرأ
 على المعلم يحرصو مستوى األقل المتعلمین إلى االنتقال ثم لترديدھا
 من للخطأ اآلني والتصحیح المستھدفة للكلمات واإللقائیة السمعیة المتابعة

 النموذجي بتصحیحه المعلم يتدخل العجز حال فيو األقران قبل

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    والصحة التغذية :التعلمي المقطع
 اإلسالمیة العقیدة في مبادئ  المیدان

  والعبادات
  إسالمیة تربیة  النشاط
  الصالة أتعلم  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

 على بالحر هللا وامرأل الثواالمت الطاعة  القیم
 الحسیة بالطھارة العناية .العبادات داءأ
  .) الھندامو الجسدو المحیط نظافة(

 مركبة
  الكفاءة

 الوضوء عبادتي تأدية كیفیة المتعلم يدرك
 السلیمة الشرعیة الممارسةو الصالةو

  لھما
 مؤشرات

  الكفاءة
 بوجھھا الصالة إقامة على المتعلم يتعرف

 المعلم المتعلم يحاكيو الصحیح الشرعي
  قوالو فعال للصالة أداءه في

 الكفاءة
  الختامیة

 بالطھارة المتعلقة المعارف تناول يحسن
 االستظھار مواقف في والصالة والوضوء

 الممارسة وضعیات في يوظفھاو الشفھي
    إلسالمیةا الشعائر بأداء المتعلقة

 
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 أركان المتعلم يعدد
 . لإلسالم الخمس

 صلوات خمس الواحد الیوم في المسلم يصلي :المعلم يقول :السیاق
 النساء سورة من 301 االية :السند

 كل ركعات عددو المسلم على المفروضة الخمس الصلوات اذكر :التعلیمة
 . منھا صالة

 مرحلة
 االنطالق

  يالحظ \ أيقر
 

 كیفیة ئيستقر
  .الشرعیة الصالة

  
 

 الحركات على يتعرف
 المصاحبة

  . الصالة
  
 

 أقوال على يتعرف
 . الشرعیة الصالة

  
  

 شامل بملخ يخرج
 الدرس عن

 131ص الكتاب إبراز المعلم يطلب
   . المعروضة الفقرة المعلم أيقر

 :أالحظو أاقر مرحلة
 313 الفقرة بقراءة تالمیذه المعلم يكلف
 :فیقول للدرس التمھیدية األسئلة طرح في المعلم يشرع

 ؟يفعله الذي ما ؟المشاھد في الظاھر الفتى من
 ماذا ؟األرض في يضعه الذي ما ؟يصلي انه عرفت كیف
  ؟لبس

 الصالة مراحل يشرحو المصلي أداء بتجسید المعلم يقوم :افھم مرحلة
 لكل المصاحبة األقوالو

  9 إلى 3 من المشاھد في مدونة حركة

  
  
  

 المسلم للصالة :مفادھا الدرس عن بخالصة المرحلة ھذه في المتعلم يخرج
 المصلي المسلم بھا يلتزم مخصوصة أفعالو أقوال الشرعیة

 بناء مرحلة
 التعلمات

 بالصلوات .يا ذكرنا
 .الخمس

 :حفظأ
 . التشھد لتحفیظ الحصة من بقي ما المعلم يستغل

  التدريب
  و

 االستثمار

  .التمارين وإنجاز للتحفیظ الثانیة الحصة تخصص
    



  والصحة التغذية :التعلمي المقطع
  الجماعیة الحیاة  المیدان
 .الغذاء نظافة  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

 ونحو نفسه نحو واجباته يؤدي  القیم
  معه ويتضامن الجار اآلخر،يحترم

  

 مركبة
  الكفاءة

 علة للحفاظ اإلجراءات من قائمة يقترح
  النظیفو الصحي الطابع

 مؤشرات
  الكفاءة

 المأكوالت تنظیف ضرورة على المتعلم يدرك
 الفوائد على يتعرفو تناولھا قبل حفظھاو

  الصحي التصرف لھذا المصاحبة الصحیة
 الكفاءة

  الختامیة
 بقواعد محیطه في ايجابي بسلوك يعبر

    البیئة حماية في المساھمةو النظافة
  

 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم

 يستمع / يالحظ
 .السؤال عن ويجیب

 من مدة بعد تشتريھا رأيتھاو الخصر سوق إلى أمك رفقة ھبتذ :السیاق
 . الخضر أنظف عن التفتیشو البحث
 .السوق في لخضروات صورة :السند

 غالئھا؟ رغم فقط النظیفة الخضر تختار أمك كانت لماذا:التعلیمة

 مرحلة
 االنطالق

 قراءة إلى يستمع
  .المعلم

  
 

 ويجیب الصورة يالحظ
  .األسئلة عن

  
 

 الخالصة يستنتج
 .يثريھاو

 أالحظ ة اقرأ فترة
 235 ص الكتاب في الموجودة للصور المتعلمین مشاھدة

 :فیقول للموضوع العام المعنى تقرب أسئلة صورة كل حول المعلم يطرح
  :1 الصورة

 ؟يده في يمسك ماذا ؟الصورة في الظاھر الفتى من
  ؟به يقوم لذيا ما

  ؟الفواكه ھذه ينظف ماذا بواسطة
  ؟تكراراو مرارا ينظفھا لماذا
  ؟تصرفه ترى كیف

  

  :2 الصورة
  ؟2 الصورة خالل البادية المرأة من
 ؟اآلن ھي أين
  ؟بیدھا تمسكه الذي ما

  ؟بالماءو جیدا الخصر تنظیف على تحرص لماذا
  ؟التصرف نفس أمك تمارس ھل
  ؟الخضر تنظیف من الفائدة ما

  

  :3 الصورة
 ؟الصباح في عادة تشربه الذي ما

 بطاقته في المدونة الغذائیة المالحظة قرأت ھل
  ؟الغذائیة

 ما مرتفعة رارتهح درجة مكان في الحلیب تركت إذا
   ؟له سیحدث الذي

  به؟ سیحل الذي ما اإلنسان تناوله إذا
  ؟الحلیب لحفظ األنسب المكان ھو ما إذن
 في وضعھا يتم التلف سريعة غذائیة مواد أسماء اذكر

  الثالجة أو المبرد

  

  :تعلم قرةف
 قبل الفواكهو الخضر اغسل :ھيو الدرس خالصة المتعلم فیه يستخلص

 ال كي الثالجة في مشتقاتهو الحلیب مثل التلف سريعة المواد أضعو تناولھا
 تفسد

 بناء مرحلة
 التعلمات

 المتعلم ينجز
 . المطلوب

 .اإلنجاز تقويم

 :أتمرن فترة
 للخضر الئحة اكتب )33ص األنشطة دفتر ( التالي التمرين المعلم يطرح

  أكلھا قبل غسلھا يجب التي الفواكهو
  الفواكه    الخضر

.  

.  

.  

  .  
.  
.    

  التدريب
  و

 االستثمار

  األنشطة دفتر على للتمرن الثانیة الحصة تخصص :مالحظة
    



  السنة نھاية لحفل التحضیر :التعلیمي المقطع
  والقیاس المقادير  المیدان

  الكتل قیاس  الدرس

  د45  المدة

  1  الحصة

 إجاباته العالمي،يعلل الترمیز يستعمل  القیم
    بغیرھا ويقارنھا

 مؤشرات
  الكفاءة

 الرموز ويستعمل الوزن حسب أشیاء يرتب
  العالمي والترمیز والمصطلحات

 الكفاءة
  الختامیة

 وقیاس بمقارنة متعلقة مشكالت يحل
 والسم المتر وحدتي باستعمال مقادير

  الكفتین ذي والمیزان
 السندات
  المطلوبة

  للوضعیة،األلواح،الكتب مكبر رسم
  

  

 األنشطة األنشطة تسییر طريقة

 الذھني الحساب
  .األلواح على الناتج كتابة التالمیذ من ويطلب 20+30:=العملیة المعلم يكتب
 العشرة مضاعفات من آخرين عددين مع العملیة تكرار

ضعیة
و

 
ق

ال
ط

االن
 

 النشاط
 األول

 :التحفیز مرحلة
  من من،أثقل أخف:العبارتین بإحدى أكمل

  الفیل.الثعلب السیالة.الكتاب
 القطار.السیارة الكرسي.السبورة

 النشاط
 الثاني

  )المالحظة فترة( أكتشف
 تسمیة التالمیذ مطالبة ثم،السبورة على التلمیذ كتاب في الموجودة المكبرة الصورة المعلم يعلق

  .األشیاء
  رائد؟ يقول ھو؟ماذا أين:المیزان عقرب الحظ
  لألعداد بالنسبة السؤال نفس

  األلواح على فردي عمل )البحث فترة(أكتشف
  رائد قاله ما المعلم يعید المالحظة وبعد 108 ص الكتاب بفتح التالمیذ مطالبة

  األعلى في المیزان مالحظة بعد المناسبة العبارة اختیار التالمیذ من يطلب ثم
  :اإلجراءات

  ).كتلة نفس لھا(العبارة يختار المیزان توازن مالحظة بعد
  :والمناقشة العرض

  ھادف حوار طريق عن معھم ويناقشھا )شفويا(التالمیذ أجوبة من عینة المعلم يعرض
  :والتأسیس الحوصلة

  . الخاطئة وإبعاد الصحیحة األجوبة على التصديق يتم المناقشة بعد
  .2 رقم التعلیمة قراءة تلمیذ من يطلب

  :اإلجراءات
  العبارة ويكمل الكريات عدد يحسب
  :والمناقشة العرض

  ھادف حوار طريق عن معھم ويناقشھا التالمیذ أجوبة من عینة المعلم يعرض
  :والتأسیس الحوصلة

  . الخاطئة وإبعاد الصحیحة األجوبة على التصديق يتم المناقشة بعد
 .الكتب على التالمیذ إلیه توصل ما كتابة

حلة
مر

 
بناء

 
ت

التعلما
 

 النشاط
 الثالث

  أنجز
  الحاالت من واحدة كل في التوازن وحالة الصور مالحظة التالمیذ من يطلب
  .التوازن لحدوث الالزم بالعدد عبارة كل أكمل
  األثقل؟ إلى األخف من الثالثة األشیاء رتب
  المناقشة أثناء تعالج أن على تعترضھم قد التي العقبات لتسجیل الصفوف بین المعلم يمر

  :تعلمت
 أو بمراحلھا أكتشف فقرة في سواء المكتسبة المعارف يثبت بنص للخروج تالمیذه المعلم يحاور
 سبقھا لما متممة محطة ھي التي أنجز فقرة

ستثمار
اال

 

 النشاط
 الرابع

    .وأبحث أتمرن:وھما لمحطتین تخصص الثانیة الحصة



  السنة نھاية لحفل التحضیر :التعلیمي المقطع
  والحساب األعداد  المیدان

  والترمیز اللغوي التعبیر بین عددين ضرب  الدرس

  د45  المدة

  5  الحصة

  القیم
 جھدا عمله،ويبذل ويكتشف،ينظم يالحظ
  العالمي الترمیز ويستعمل ،به للقیام

  

 مؤشرات
  الكفاءة

 ويستعمل وكتابة مشافھة األعداد يعین
 والترمیز العالمیة والمصطلحات الرموز

  سلیم بشكل العالمي

 الكفاءة
  الختامیة

 المتعلقة معارفه بتجنید مشكالت يحل
 1000 من األصغر الطبیعیة باألعداد
  بنوعیه والحساب الضرب وعملیة

 السندات
  المطلوبة

 أقالم،علب علب،مكبر رسم
    .العشرات طباشیر،أعمدة

  

 األنشطة األنشطة تسییر طريقة

  :الذھني الحساب
  .الناتج وكتابة العد التالمیذ من ويطلب 54+7:العملیة المعلم يملي
 أخرى مجامیع مع العملیة تكرار

ضعیة
و

 
ق

ال
ط

االن
 

 النشاط
 األول

 :التحفیز مرحلة
  :ويسأل السبورة على للعشرات أعمدة 5 المعلم يثبت

  الواحد؟ العمود في مربعا كم
 األعمدة؟ كل في المربعات عدد ھو ما

 النشاط
 الثاني

  )المالحظة فترة( أكتشف
  :يسأل ثم السبورة على الوضعیة المعلم يرسم

  الیسار؟ على/الوسط في/الیمین على الملونة األقالم علب عدد ھو ما
  الیسار؟ على/الوسط في/الیمین على علبة كل في الموجودة األقالم عدد احسب

  الكتب على فردي عمل )البحث فترة(أكتشف
  بنصھا صورة كل اربط:يقول المالحظة وبعد 110 ص الكتاب بفتح التالمیذ مطالبة

  :اإلجراءات
   ويربط علبة كل في األقالم وعدد العلب عدد يعد

  :والمناقشة العرض
  ھادف حوار طريق عن معھم ويناقشھا التالمیذ أجوبة من عینة المعلم يعرض

  :والتأسیس الحوصلة
  . الخاطئة وإبعاد الصحیحة األجوبة على التصديق يتم المناقشة بعد

  .2 رقم التعلیمة قراءة تلمیذ من يطلب
  :اإلجراءات

  .الناتج ويكتب ذھنیا المعلم،يحسب يعده برسم عناصر،يستعین 6 ذات مجموعات 5 يكون
  :والمناقشة العرض

  ھادف حوار طريق عن معھم ويناقشھا التالمیذ أجوبة من عینة المعلم يعرض
  :والتأسیس الحوصلة

  . الخاطئة وإبعاد الصحیحة األجوبة على التصديق يتم المناقشة بعد
 .الكتب على التالمیذ إلیه توصل ما كتابة

حلة
مر

 
بناء

 
ت

التعلما
 

 النشاط
 الثالث

  أنجز
  .صورة كل عناصر وذكر الصور مالحظة التالمیذ من يطلب
  . الصغیرة المجموعات على التركیز منھم يطلب

  .أطفال أربع من مجموعات ثالث فیھا التي الصورة أحط:المعلم يقول المالحظة بعد
  الثاني السؤال عن لإلجابة الخطوات نفس تتبع

  :تعلمت
  أقالم 6 ذات أقالم علب 4 مكتبه فوق المعلم يضع

 على األقالم عدد المعلم يكتب:األولى العلبة داخل األقالم لعد آخر وتلمیذ العلب لعد تلمیذا يستقدم
  السبورة
  إلى للوصول وھكذا األول للعدد األقالم عدد يضیف والمعلم الثانیة العلبة في األقالم عدد يحسب

24=4*6=6+6+6+6  

ستثمار
اال

 

 النشاط
 الرابع

    .وأبحث أتمرن:وھما لمحطتین تخصص الثانیة الحصة



  السنة نھاية لحفل التحضیر :التعلیمي المقطع
  والحساب األعداد  المیدان
  )1(عددين ضرب  الدرس

  د45  المدة
  5  الحصة

  القیم
 عمله،ويبذل ويكتشف،ينظم يالحظ
 الترمیز ويستعمل ،به للقیام جھدا

    العالمي

 مؤشرات
  الكفاءة

 جداءات ويحسب ومشافھة كتابة األعداد يعین
  بسیطة

 الكفاءة
  الختامیة

 من األصغر باألعداد متعلقة مشكالت يحل
 والعالقة )قراءة،كتابة،مقارنة،ترتیب( 1000
  علیھا العملیات واستعمال بینھا

 السندات
  المطلوبة

 40ب مرصوفات التالمیذ،األلواح، كتب
    قريصات خانة،أكیاس

  

 األنشطة األنشطة تسییر طريقة

  :الذھني الحساب
 تلمیذ ومن الناتج بالعدد والنطق 5 إضافة تلمیذ من ويطلب 5 العدد المعلم يذكر:5/5 التصاعدي العد
  .وھكذا ثان
 وھكذا 40 وآخر 45 تلمیذ فیقول العملیة يشرح 50 العدد المعلم يذكر:5/5 التنازلي العد

ضعیة
و

 
ق

ال
ط

االن
 النشاط 

 األول

 :التحفیز مرحلة
 في التالمیذ عدد ھو ما:ويسأل تالمیذ بثالثة صفوف ثالثة في ويصففھم تالمیذ 9 المعلم يستقدم

  مجموع؟ شكل على التالمیذ كل عدد كتابة يمكن الثالث؟ھل/الثاني/األول الصف
 ھو؟ آخر؟ما بشكل كتابته يمكن ھل

 النشاط
 الثاني

  )المالحظة فترة( أكتشف
  .ولیلى ومريم أمین من كل فعله يريد ما وقراءة 111 ص الكتب فتح التالمیذ من المعلم يطلب

  لیلى؟ أمین؟مريم؟ طلب يسأل،ماذا ثم
  األلواح على فردي عمل )البحث فترة(أكتشف

  .العمل يباشرون ويتركھم األفواج على القريصات وأكیاس المرصوفات المعلم يوزع
  كاف؟ لیلى/مريم/أمین طلبه الذي القريصات عدد ھل:المعلم يسأل العمل انتھاء بعد

  :اإلجراءات
  .السؤال عن ويجیب خانة في قريصة كل يضع

  :والمناقشة العرض
  ھادف حوار طريق عن معھم ويناقشھا )شفويا(التالمیذ أجوبة من عینة المعلم يعرض

  :والتأسیس الحوصلة
  . الخاطئة وإبعاد الصحیحة األجوبة على التصديق يتم المناقشة بعد

  .2 رقم التعلیمة قراءة تلمیذ من يطلب
  :اإلجراءات

  النتیجة ويكتب المساواة يقرأ
  :والمناقشة العرض

  ھادف حوار طريق عن معھم ويناقشھا التالمیذ أجوبة من عینة المعلم يعرض
  :والتأسیس الحوصلة

  . الخاطئة وإبعاد الصحیحة األجوبة على التصديق يتم المناقشة بعد
 .الكتب على التالمیذ إلیه توصل ما كتابة

حلة
مر

 
بناء

 
ت

التعلما
 

 النشاط
 الثالث

  أنجز
 األول إنجاز بعد إال الموالي السؤال إلى االنتقال يتم ال حیث فردي بشكل المطلوب إنجاز يتم

  جماعیا وتصحیحه
  المناقشة أثناء تعالج أن على تعترضھم قد التي العقبات لتسجیل الصفوف بین المعلم يمر

  :تعلمت
  8*5 :داءجال نكتب خانات 8 سطر كل في أسطر بخمسة مرصوفة خانات عدد لحساب

 5*8 الجداء نكتب خانات 5 عمود بكل أعمدة بثمانیة مرصوفة خانات عدد ولحساب

ستثمار
اال

 

 النشاط
 الرابع

  .وأبحث أتمرن:وھما لمحطتین تخصص الثانیة الحصة

    



  السنة نھاية لحفل التحضیر :التعلیمي المقطع
  األشیاء وعالم المادة  المیدان
  )1(المادة تحوالت  الدرس

  د45  المدة
  5  الحصة

  القیم
 ويستعمل العلمي الرصید المتعلم يثري

 البرھنةو التجريبو الفرضیات أسلوب
    العلمیة

 مؤشرات
  الكفاءة

 لجسم سائلة/صلبة المادة حالة سميي
 من التحول يمكنھا أجسام ويذكر مألوف
  السائلة إلى الصلبة الحالة

 الكفاءة
  الختامیة

 االستخدام في تقنیة أداة استعمال ُيحسن
 حول موارده حاجاته،بتجنید تلبي الیومي
  المادية وخصائصھا التكنولوجیة األشیاء

 السندات
  المطلوبة

 ماء،جلید،خشب،زبدة،زيت،قطعة
    شعر نقود،حلیب،مجفف

  

 األنشطة األنشطة تسییر طريقة

 :واإلثارة التحفیز مرحلة
 اختفت تصل أن وقبل البیت إلى وعدت المثلجات بائع عند من بوظة ألختك اشتريت :السیاق

 البوظة
 .مناسبا المعلم يراه ما :السند

 البوظة؟ اختفت لماذا :التعلیمة

ضعیة
و

 
ق

ال
ط

االن
 

 النشاط
 األول
 

  )المالحظة فترة( أكتشف
  .عنھا التعبیر ثم الصورة ومالحظة 109 ص الكتب فتح التالمیذ من المعلم يطلب

  الصورة؟ في تشاھد ماذا
  تسیل؟ التي األطعمة السلة؟اذكر في الموجودة األطعمة ھي ما،رأيكم في

  )والتجريب البحث فترة(أكتشف
  .قراءته البعض من ويطلب الوضعیة نص المعلم يقرأ

  له؟ قال أباه،ماذا الولد سأل
  الولد؟ إجابة تصوروا

  .منھا الشعر مجفف تقريب ثم صحن في جلید قطعة بوضع للتجريب تلمیذ يستقدم
  تحولت؟ ماذا الجلید؟إلى لقطعة حدث ماذا:المعلم يسأل

 للحرارة تعرضھا وبعد صلب جسم الجلید قطعة:ويقول أخرى جلید قطعة المعلم يمسك التجريب بعد
  . جسم إلى تحولت
  .الزبدة من قطعة مع التجربة إعادة للمعلم يمكن
  .األسئلة عن اإلجابة ثم الصورة مالحظة التالمیذ من ويطلب 2 الصورة إلى المعلم يعود
  :أنجز
 فقرة من السؤال المعلم يقرأ
 المطلوب شرح وبعد أنجز

 لتصنیف للتالمیذ المجال يفسح
  صلب/سائل:األجسام

 ينصھر ال/بالحرارة ينصھر
  بالحرارة

  بالتجريب االستعانة يمكن
 

حلة
مر

 
بناء

 
ت

التعلما
 

 النشاط
 الثاني

  )الكتابي األثر فترة(تعلمت
  ھي؟ أخرى؟ما سائلة مواد توجد السائلة؟ھل المواد واذكر الجدول إلى عد

 ھي؟ أخرى؟ما صلبة مواد ھناك الصلبة؟ھل المواد اذكر
  .حالتین في المادة تظھر إذن

  .:مثل.الحالة
  .:مثل.الحالة

  سائلة؟ مادة إلى الصلبة المادة تتحول ماذا بواسطة

ستثمار
اال

 

 النشاط
 الثالث

 التمارين إلنجاز الثانیة الحصة

  



    والصحة التغذية :التعلمي المقطع
  القاعدية الحركات  المیدان
  " لألداة المناسب المسك " المطاردة العاب  النشاط

  د90  المدة
  8  الحصة

 العمل في المشاركةو االنضباط روح تنمیة  القیم
 عن التعبیرو الجماعة رأي تقبلو الجماعي
 طابع ذات حركیة سیرورة ضمن المشاعر
  جماعي

  
 مركبة

  الكفاءة
 الشاھد " الرياضیة األدوات استعمال

  موفقا استعمال " مثال
 مؤشرات

  الكفاءة
 اللعبة للقوانین المتعلم يستجیب

 الشاھد إمساك يحسنو القائد أوامرو
 الفريق أعضاء بین نقلهو استعمالهو
  طبیعة حسب تحركاتهو خطواته يضبطو

 الكفاءة
  الختامیة

 في بسیطة طبیعیة حركات ينفذ
  متنوعة وضعیات

 
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 عن يجیب
 األسئلة

 :فیقول الموضوع زبده إلى للوصول ھادفة بأسئلة تالمیذه المعلم يستدرج
 :الجواب ؟نجمه سطع رياضة أي في ،يفمخلو توفیق الجزائري االولمبي البطل تعرف
 . السباقو القوى العاب

  اذكرھا ؟للسباق أخرى اأنواع تعرف ھل
 الشاھد مع التتابع \ توناراالم \ الحواجز \ التتابع سباق :الجواب

 مرحلة
 االنطالق

 في يندمج
  المجموعة

  
  
 

 الغیر يحترم
 أثناء

  المنافسة
  
  
 

 بالروح يتمتع
 الرياضیة

  
  
  

 تصحیح يحاول
 األخطاء

 المرتكبة

 :اإلحماءو التحسس مرحلة
 . الرياضي المیدان إلى للخروج التالمیذ المعلم يصفف

 يستثنى( المقترح األلعابو النشاط ممارسة على المتعلمین قدرة المعلم يتحسس
 ) لھم المرخصو المرضى

 07( ةالرياضی الفرق قادة تكلیف يمكن اكم الروتینیة االحمائیة الحركات المعلم يقود
  . فريقه مع واحد كل اإلحماء بأجراء )فرق

  
 :اللعبة طرح مرحلة

 حمل مع الفرق حسب التسابق لعبة المعلم يقدم
 . التوقیت ضد الشاھد
 اللعبة ھذه تمارس المعلم يقول :الشرح مرحلة

 البداية خط عند الواحد الفريق أعضاء يصطف ،تاليالك
 ينطلقو الشاھد يحمل الذي قائده الفريق يتقدمو

 يجري ) متعلم أو معلم ( الحكم إليعاز سماعه فور
 دورة له المحدد المضمار عبر واحد رقم المتسابق

 الشاھد يسلم النھاية خط إلى وصوله عندو كاملة
 ھذه على السباق يستمرو 07 رقم للمتسابق

 دورھم الواحد الفريق أعضاء كافة يكمل حتى الحالة
 . التسابق في

 :التنقیط
 قبل من المستغرق التوقیت مجمل حساب يتم

 ترتیب لیتم يدونو الواحد الفريق
 . تصاعديا الفرق
 . ممكن وقت اقل يستغرق الذي الفريق ھو الفائز الفريق

 . متساوي يكون رقفال في المتسابقین عدد :مالحظة
 المنطقة خارج الشاھد كإمساك اللعبة قوانین أعضاءه احد يخالف الذي الفريق يقصى

 .سالفا المحددة
 . اللعبة عن تاريخیة لمحات لیعطي الفرق تداول المعلم يستغل

 . مثال كالحواجز جديدة قیود بإضافة اللعبة صعوبة زيادة يمكن :مالحظة
 . التنافس إتمام بعد للفرق تعلیقھا يتمو حدا على معدة التنقیط ورقة :70 مالحظة

  . األخطاء تصحیح كیفیةو الخسارة أسباب الخاسرة للفرق المعلم يشرح

 بناء مرحلة
 التعلمات

 يسترجع
 المتعلم
 أنفاسه

 ينافسو
 . زمالءه

 :للھدوء العودة مرحلة
 موضوعه جديد بتنافس يطالبھمو جديد من الفرق لتصفیف الفترة ھذه المعلم يستغل

 المعلم قبل من مقترحة ألنشودةل الممیز األداء "

  التدريب
  و

 االستثمار

 



 التغذية والصحة: المقطع التعلمي السادس
  أسبوع اإلدماج

  "األم"الوضعیة المشكلة االنطالقیة 

  انعدام النظافة، وأن  أوسنان تعود خاصة إلى نوع الطعام ألاويحدثكم طبیب المدرسة أن أوجاع البطن
  .صحة الجسم تتطلب غذاء صحیاو النمو الجید

  على صحته؟وجه نصائح لزمیلك تبین له كیف يحافظ 

  

  المھمات

 لصحة أجسامنا أھمیتهتحدث عن و قبل أن تحضر إلى المدرسة، تتناول فطورك، اذكر مكوناته. 
 تحافظ على صحتك فأنت في حاجة إلى الغداء و حتى ينمو جسمك نموا طبیعیا 

o حدد األغذية الصحیة التي يجب تناولھا. 
 أسنانكو حتى تمتلك جسما قويا تحتاج إلى االعتناء بصحة فمك 

o أذكر ما تلتزم به حتى تحافظ على صحتھما. 
  

  

  " أحافظ على صحتي "النص المنطوق المقترح 

 
 

  من منكم يتناول فطور الصباح، كل يوم قبل الخروج من البیت؟: سأل المعلم تالمیذه

  .أنا كذلكو :قالت ھدىو أنا أيضا،و :قال رياضو أنا ال أتناول الفطور في الصباح،: فقال سعید

أتأتون إلى المدرسة من غیر فطور؟ فطور الصباح يا أطفال مفید لصحتكم، فھو يمدكم : قال المعلم مندھشا
  .بالطاقة الكافیة لنشاطكم

  ماذا علینا أن نأكل في ھذه الوجبة يا سیدي؟و :قال باسم

خبز،بعض فطائر الو كوب من الحلیب،: مفیدة، يجب أن تحتوي علىو حتى تكون الوجبة غنیة: المعلم
  .قطع من الجبن، وقلیل من الفاكھةو

  .لن نخرج من البیت قبل أن تناول الفطور: فقال األطفال

  .المتوازنة دور ھام في صحة اإلنسان يا أطفال، فالبد من العناية بھاو إن للتغذية الصحیة: قال المعلم

  :وعات الغذائیةفنمو أعضاء الجسم يحتاج إلى غداء متوازن يشمل مختلف المجم: تم تابع قائال

الفیتامینـات التي نجدھا في و مشتقاته،و نجدھما بكثرة في الحلیبو كاألمالح المعدنیة وأولھا الكالسیوم
  .الفواكهو الخضرو الكبدو البیض

المضغ جیدا، ألن ذلك يساعد على ھضم و يجب أن تحرص علـى األكل ببطءو :ثم واصل المعلم كالمه قائال
البد كذلك من تنظیـف األسنان بالسواك أو الفرشاة فور االنتھاء من كل و لعناصر الغذائیة،االستفادة من او الطعام
 .وقايتھا من التسوسو صالبتھا،و نتجنب اإلكثار من السكريـات حتى نحافظ على جمـال أسنـانـناو وجبة،



    )أسبوع اإلدماج (التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  فھم المنطوق والتعبیر الشفوي  :المیدان
النص 

  :المنطوق
  أحافظ على صّحتي

  د90  :المدة
  1  :الحصة

يعتز بلغته العربیة،يساھم في العمل   :القیم
  الخیري،العادات الصحیة أثناء األكل

  
 مركبة

  :الكفاءة
يتفاعل مع النص ؛ يرد استجابة لما يسمع

  يقّیم مضمونهو المنطوق
مؤشرات 

  :الكفاءة
يجیب عن أسئلة حول النص (الفھم

وردت في  المنطوق،ينفذ تعلیمات معھا
النص (يكمل أحداث القصة  النص،

  .)المنطوق
الكفاءة 

  :الختامیة
يفھم خطابات منطوقة يغلب علیھا النمط 

  .ويتجاوب معھا التوجیھي
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

 يحاور ويناقش
  )25(دلیل الكتاب ص.الوضعیة المشكلة االنطالقیة األم  نّص:السیاق

  مشھد:السند
  .اتالمشكلة األم الستخراج المھّم محاورة التالمیذ حول نّص:التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى النص 
  ويبدي اھتماما

  
  
  

يجیب بجمل 
بسیطة تترجم 

 المعنى العام للنص
  
  
 

أفكار جديدة  بناء
ورد في  تدعم ما

 النص المنطوق

  
م وأثناء من طرف المعّل) أحافظ على صّحتي( المدمج النص المنطوق ةقراء -

ي ذلك يجب التواصل البصري بینه وبین متعلمیه مع االستعانة باألداء الحّس
  .الّشرح وتذلیل الّصعوباتمع حركي وال
  

  :لّنص المنطوقل المعنى العاّم يسأل المعّلم تالمیذه حول :قفھم المنطو
  ؟وما ھو عنوانه  ؟يتحّدث الّنصعّم  
   مّما تتكّون وجبة فطور  -شاھد الّصورة

  ؟لماذا نتناول ھذه الوجبة ؟الّصباح
 جسم  ھي األغذية اّلتي يحتاجھا ما

اإلنسان لینمو؟ أين نجد الفیتامینات؟ أين 
  ؟نجد الكالسیوم

 يذّكرنا  من ؟ھي آداب األكل التي تعرفھا ما
  ؟حول آداب األكل) ص(الّنبّي بحديث 

  ؟ماذا نفعل –عندما ننتھي من األكل  
 ھي الّنصائح اّلتي نّتبعھا حّتى نحافظ  ما

  ؟من الّتسّوس على صّحة أسناننا
حول المعنى الباطني للّنص بأسئلة موّجھة الستخراج القیم مناقشة الّتالمیذ 

  :اآلتیة
  
  يمّد اإلنسان بالّطاقة الكافیة ألنهيجب تناول فطور الّصباح. 
  متوازنة لنحافظ على صّحة أجسامناو أغذية صّحّیة نتناولالبّد أن. 
 األمالح المعدنیة كالكالسیومو الغذاء الّصّحّي غنّي بالفیتامینات. 
  غالم سّم الّله  يا" :قال الّرسول صّلى الّله علیه وسّلم؛ بآداب األكلأتحّلى

 "كل مّما يلیك و وكل بیمینك
 الفرشاة لنحافظ غلى صّحة األسنانو ينبغي أن نغسل أسناننا بالمعجون 

 .الّلّثةو
 

  .طرف المتعّلمین فردّيا منو كتابتھا على الّسبورة وقراءتھا جماعّیا
 

مرحلة بناء 
  التعلمات

 
 

 يستثمر مكتسباته.

  :تعبیر شفوي
  

ثّم ؛ وتلخیص أحداثه شفھّیا من طرف المتعّلمین إعادة سرد الّنص المنطوق
 . الّشخصیاتو مسرحة أحداثه مع تقّمص األدوار

الّتدريب  
 واالستثمار

    



    )أسبوع اإلدماج (التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  تعبیر شفوي  :شاطالّن

  د45  :ةالمّد
  2  :ةالحّص
يبحث عن المعلومة ويوظفھا في   :القیم

التعبیر الشفوي، يتحلى بروح التعاون 
  والتضامن،العادات الصحیة أثناء األكل

  
 مركبة

  :الكفاءة
يقّدم ذاته ؛ يتواصل مع الغیر ويفھم حديثه

  .ويعّبر عنھا 
مؤشرات 

  :الكفاءة
يتعرف على و يوظف الروابط والصیغ المناسبة

  .والّصرفیة القواعد النحوية
الكفاءة 

  :الختامیة
يحاور ويناقش موضوعات مختلفة ويقدم 

توجیھات انطالقا من سندات متنوعة في 
  .وضعیات تواصلیة دالة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

يتذكر مضمون 
  .النص المنطوق

يجیب عن 
  .األسئلة

  ).على صّحتي أحافظ(المقترح ص المنطوقّنالعودة إلى ال
 المقترح ص المنطوقللّن م أسئلة حول المعنى العاّميطرح المعّل

مرحلة 
 االنطالق

يجیب عن 
  األسئلة،

  
  
الصیغ  راجعي

 .فھاويوّظ

بطرح  مراجعتھا دالمرا الجمل المحتوية على الصیغ المستھدفة بناء
  :األسئلة

 أن تغسل يديك البّد جلست إلى المائدة ولم تغسل يديك،ماذا تقول لك األم؟  
  :السبورة وتلوين الصیغة المستھدفةتدوين الجملة على 

  .ھاتثبیتل بجمل تضّم الصیغة مطالبة المتعّلمین
  
 فماذا تقول له؟"..علیك"يتوّضأ قبل الصالة باستعمال أن  زمیلك من تلو طلب 

  . تتوضأ قبل الصالة أن علیك
  .وضعیات أخرى لتثبیت الصیغة المستھدفة

  
  المعلم تجنب اإلكثار من السكرياتطلب منا. 

  
 طلب منا أيضا تجنب اإلكثار من المشروبات الغازية.  

  المشروبات الغازيةواإلكثار من السكريات  واتجنِب: فقال
  .تدوين الجملة وتلوين الصیغة المستھدفة

 
 لو طلب منا تناول الكثیر من الخضر وكذالك الفواكه.  

  .الفواكهوالكثیر من الخضر  واتناول ماذا يقول؟
  
 ثّم" من يقّدم لنا جمال يوّظف فیھا :يسأل المعّلم "  

  .أصّليثّم أتوّضأ : يكتب المعّلم إحدى الجمل المقّدمة مثال
  
 فوق" موّظفین فیھا الخاّص إنتاجھمبتقديم جمل من ّلم المتعّلمین عيطالب الم" 

  . الّطاولةفوق المقلمة : تسجیل أحسنھا مثالو

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

  
 يتدرب على

استعمال الصیغ 
في وضعیات 

مشابھة 
ويستثمرھا في 
  .وضعیات جديدة

 

  كیف -كم : دعوة المتعّلمین الى طرح أسئلة باستعمال الّصیغتین
 من كتاب األنشطة 74ص  1األنشطة وإنجاز التمرين ر العودة إلى دفت 

  

 
 

التدريب 
واالستثما

 ر

  



    تعبیر شفوي :المیدان/  )أسبوع اإلدماج (التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  إنتاج شفوي  :شاطالّن

  د45  :ةالمّد
  3  :ةالحّص

يبحث عن المعلومة ويوظفھا في التعبیر   :القیم
الشفوي، يساھم في العمل 

  الجماعي،المحافظة على نظافة المحیط

  
ة مركب

  :الكفاءة
يقّدم ؛ حديثهيتواصل مع الغیر ويفھم 

  .ذاته ويعّبر عنھا 
مؤشرات 

  :الكفاءة
يسرد قصة انطالقا من مشھد أو 
صور ويرتب أحداث القصة حسب 

  ترتیب منطقي
الكفاءة 

  :الختامیة
يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

  
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

 .األسئلة يجیب عن
 يحاور ويناقش

 ؟اذكر بعض آداب األكل - :يسأل المعّلم
  ؟إلى ماذا يحتاج جسم اإلنسان لینمو -
مرحلة  ؟ھي األغذية اّلتي تحتوي على الفیتامینات ما- 

مطالبة المتعّلمین بمالحظة الّصور األربعة قصد التقاط المجال العام  االنطالق
  .لألحداث

  .يجیب عن األسئلة
  
 .عن الّصور بحّرية عّبري

  

  :الصورة األولى
  
  ؟ماذا تشاھد في الّصورة - 
  ؟أين ھو الّطفل سلیمان - 
  ؟ماذا يفعل يا ترى - 

 التعبیر عن الّصورة من طرف المتعّلمین  

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 

  :الّثانیةالصورة 
  
  ؟قال سلیمان قبل األكلاذا  -
  ؟غداءه مباشرة أكلھل ي -
  ؟مّما يتكّونمتوازن؟ھل ھذا األكل  -
  ؟ھل يأكل بالید الیمنى أم الیسرى -
  

 إدماج جزئي(التعبیر عن الصورتین(  

 

  :لثةالصورة الثا
  
  انتھى سلیمان من تناول غداءه -
  ؟ترى ماذا يفعل يا -
  لماذا في رأيكم؟ -
  

 إدماج جزئي(التعبیر عن الصور الثالث(  

 

  :لّرابعةالصورة ا
  
  ماذا يفعل سلیمان؟ - 
  لماذا يغسل أسنانه؟ - 
  

  إدماج كلي(األربعةالتعبیر عن الصور(  

  ينتج نّصا شفوّيا
  

اث الّصور دمطالبة المتعّلمین باالعتماد على رصیدھم الّلغوي سرد أح
  .األربعة منتجین نّصا شفويا

  
 ...............................ف؛ وجبة الغداء لأن يتناوسلیمان  أراد

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    )أسبوع االدماج ( التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  :المیدان
  )إدماج الّنصوص الّثالثة ( قراءة  :النشاط

  د45  :المدة
  4  :ةالحص
وينضبط  يتحكم في اآللیات األولیة للقراءة  :القیم

للنشاط ويساھم مع الزمن المخصص 
  في العمل الجماعي،يمارس آداب األكل

  
  اتمركب

  :الكفاءة
يقرأ ويعید بناء المعلومات الواردة  يفھم ما

القراءة  إستراتیجیةيستعمل و في النص
  ويقیم مضمون النص المكتوب

  مؤشرات
  :الكفاءة

يختار الشخصیة المفضلة في النص ويبرر 
يتعرف على الشخصیات بواسطة اختیاره و

دالالت ويعین أحداث النص وبیئته الزمانیة 
  والمكانیة

  الكفاءة
  :الختامیة

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
  يغلب علیھا النمط التوجیھي

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

اذكر مكونات وجبة 
 .العشاء

في وجبة الغداء وضعت األم على الطاولة مرق  :یاقّسال
  .العدس،سالطة،فاكھة وفطائر من الخبز

 یة؟ھل ھذه الوجبة صّح :التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ فقرات من 
النص قراءة 

  .صحیحة
  

  يجیب عن األسئلة
  

يوظف الكلمات 
  .الجديدة في جمل

  
يستخرج القیم 

 ويتحلى بھا

 عناوين الّنصوص الّثالثة اّلتي درسناھا سالفا اّلتي  ھي ما :يسأل المعّلم
  ؟دورھا في صّحة اإلنسانو حول الّتغذيةتتحّدث 

  أحافظ على صّحة أسناني -3؛ صّحتي في غذائي - 2؛ فطور الّصباح -1

 في القراءة مع تحفیز الّتالمیذ على االسترسال ص الّثالثةإعادة قراءة الّنصو 
ق إلى التطّر+ توظیفھا في جمل و الّتذكیر بمرادفات الكلمات الّصعبة و

 .المعنى العاّم للّنصوص 

  استخراج القیم الباطنیة للّنصوص الّثالثة باستدراج المعّلم لتالمیذه من أجل
 حّل الوضعیة المشكلة االنطالقیةو اإلجابة على مھّمات المقطع الّتعّلمي

 :فرديا للّترسیخو ءتھا جماعیاوكتابتھا على الّسبورة وقرا
  يمّد اإلنسان بالّطاقة الكافیة ألنهيجب تناول فطور الّصباح. 
  متوازنة لنحافظ على صّحة أجسامناو أغذية صّحّیة نتناولالبّد أن. 
 األمالح المعدنیة كالكالسیومو الغذاء الّصّحّي غنّي بالفیتامینات. 
 لنحافظ غلى صّحة الفرشاة و ينبغي أن نغسل أسناننا بالمعجون

 .الّلّثةو األسنان

 طالبة المتعّلمین وم جملة مأخوذة من أحد الّنصوص الّثالثة المعّلم يقرأ
 .بتسجیل عنوان الّنص اّلذي أخذت منه على األلواح لترسیخ الفھم 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 مكتسباتهيدمج 
 ويستثمرھا

 ختامیة مسترسلة للّنصوص الّثالثة من طرف الّنجباء  قراءة. 

 أجیب و أفھم :74ص 2 :التمارين في دفتر األنشطة،التمرين رقم إنجاز 
  

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  6+  5  الحصة

يساھم في العمل ، يعتز بلغته  القیم
الجماعي،المحافظة على نظافة 

  المحیط

  
 مركبة

  الكفاءة
يقرأ ويعید بناء المعلومات الواردة في  يفھم ما

  النص ويستعمل إستراتیجیة القراءة
مؤشرات 

  الكفاءة
ينطق الحروف من مخارجھا الصحیحة وينطق 
الحركات على أواخر الكلمات بطريقة صحیحة 

  اإلمالءويتعرف على قواعد 
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

  يغلب علیھا النمط التوجیھي
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم
  

 يكتبو يسمع
  :إمالء سريع على األلواح

 تناولت–مدفأة  –الّطاقة  –زيت  –الفیتامینات 
مرحلة 

 االنطالق

  يقرأ
 

يمیز التاء 
المربوطة عن 

 لمفتوحةاالّتاء 

 مسّجلة على الّسبورة اّلتي تكون و انطالقا من الكلمات الممالة على الّتالمیذ
حول شكل الّتاء في  فرديا من طرف المتعّلمین ومناقشتھمو يتّم قراءتھا جماعّیا

 تناولت –مدفأة –الّطاقة –زيت –الفیتامینات :الترسیخو آخر كّل كلمة للّتثبیت

 كما لى المؤّنث إ ذّكرحّول الكلمات اآلتیة من الم
 :في المثال

  
يتّم أنجاز الّنشاط فرديا على كّراس المحاوالت ثّم يتّم 

  .الفرديو التصحیح الجماعي

 

  إلى الجمع  المؤّنثحّول الكلمات اآلتیة من المفرد
 :المؤّنث كما في المثال

  
  

 أفعال تنتھي بتاء  3كتابة بة المتعّلمین بلمطا
  .فضلھا على الّسبورةمفتوحة وتسجیل أ

  أحد الّنصوص الّسابقة للمقطع التعلمي اّلتي سبق الّتطّرق إلیھا العودة إلى
تصنیفھا في الجدول و إلى استخراج جمیع الكلمات المنتھیة بتاءودعوة التالمیذ 

  .أسفله للتمییز بین التاء المربوطة والتاء المفتوحة
 )ت(تاء مفتوحة  )ة ، ـة(تاء مغلقة 

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

  للّتثبیتقراءة الكلمات. 

  دعم دروس الّصرفو دمج إلىاستغالل حّصة فھم المكتوب أيضا للعودة 
 .مع المضارع) لن؛ لم؛ ال( :لّنفي بالّتراكیب او

   من دفتر األنشطة 74ص" ب -2"إنجاز التمرين -

  

  جمع مؤنث  مفرد مؤنث
  عروسة  عروس
    طبیب

    شرطّي
    فائز

    مجتھد

  جمع مؤنث  مفرد مؤنث
  كلمات  كلمة

    صديقة
    سّلة

    أستاذة
    طاولة

مرحلة بناء 
 التعلمات

  
 يقرأ وينسخ

  .يراه المعلم مناسبا نموذج لكراس القسم أو ما

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    أنجز مشروعي -  التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  تعبیر كتابي  :المیدان
  .)أنجز مشروعي( إمالء  :النشاط

  د45  :المدة
  8  :الحصة

م ف قدراته الكتابیة ويتحّكيوّظ  :القیم
  .مقروء فیھا،يكتب بخّط

  
 مركبة

  :الكفاءة
والضوابط يتعرف على مختلف أشكال الحروف 

للكتابة بالعربیة ويتحكم في مستويات اللغة 
  . الكتابیة

مؤشرات 
  :الكفاءة

يحترم قواعد رسم الحروف والكلمات وتناسقھا 
ويكتب كلمات كما ُتلفظ ويحافظ على البعد بین 

  .الكلمات
الكفاءة 

  :الختامیة
جمل يغلب علیھا النمط  6/8ينتج كتابة من 

  .التوجیھي 
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

ينّفذ المطلوب 
 .منه

  .أخت، ِبْنُت:م الكلمتینيكتب المعّل

 .قراءة الكلمتین ثم مطالبة التالمیذ اإلتیان بكلمات تنتھي بتاء مفتوحة
مرحلة 

 االنطالق

يحاور ؛ يقرأ
  .ويناقش

  
ينجز -

 .المشروع

 تنفیذه وقراءته من طرف المعّلم سند المشروع المراد عرض  :أنجز مشروعي
 و المھّمات المطلوب مناقشتھم حول الّتعلیماتو ثّم المتعّلمین مع محاورتھم

 .إنجازھا منھم
  الخطوات  بإتباعتفويج المتعّلمین إلى مجموعات عمل ومطالبتھم بانجاز العمل

 .حسب المھّمات
 ؛ ورق مقّوى(ذلك ينجز المتعّلمون ما طلب منھم بعد تحضیر األدوات الّلازمة ل

  ).إلخ .....أقالم
 يرافقھم و أثناء اإلنجاز ويوّجھھم يراقب المعّلم أعمال المتعّلمین.  

  

مرحلة بناء 
 التعلمات

يدمج 
مكتسباته 
 .ويستثمرھا

  تناقش وتقّومو تعرض أعمال المتعّلمین االنتھاء من عملّیة اإلنجازبعد.  
  معلوماته على كّراس المحاوالتيتّم اختیار نموذج ألحد المتعّلمین وتنقل.  
  األستاذ بتعلیق أحسن األعمال في متحف القسميقوم. 

  التدريب
  و

 االستثمار
    



    تعبیر كتابي :المیدان التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  إمالء  :النشاط

  د45  :المدة
  7  :الحصة

يوظف قدراته الكتابیة ويتحكم   :القیم
  فیھا،يكتب بخط مقروء

الكفاءة 
  :الختامیة

جمل يغلب  6/8ينتج كتابة من 
  علیھا النمط التوجیھي

  
 مركبة

  :الكفاءة
يتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط 
للكتابة بالعربیة ويتحكم في مستويات اللغة 

  الكتابیة
مؤشرات 

  :الكفاءة
يحترم قواعد رسم الحروف والكلمات وتناسقھا 

البعد بین ويكتب كلمات كما ُتلفظ ويحافظ على 
 )مسموع/إمالء منقول(الكلمات

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

تمییز الكلمات 
المنتھیة بتاء 
مربوطة عن 

المنتھیة بتاء 
 مفتوحة

  :يكتب المعلم المثال التالي
  تمامعّل    ةمعلم  

  .حسب المثال أكمل
  .............    طبیبة  
  .............    مھندسة  
 .............    عاملة  

مرحلة 
 االنطالق

  يقرأ الفقرة
  
  
  

رج الكلمات يستخ
المنتھیة بتاء 
مربوطة وتاء 

  مفتوحة
  
  
  

 يسمع ويكتب

  :الَتثبیت
  :يكتب المعلم الفقرة التالیة. 01

 
 مفتوحةثم استخراج الكلمات المنتھیة بتاء  يطلب من التالمیذ قراءة الفقرة،. 02

  .مربوطةو

 
كل صورة ور التالیة ويطلب من التالمیذ كتابة االسم الدال ليعرض المعلم الّص. 03

  .لوحته على
 

  

  

  

  

  

  

  

……………….    ……………….    ……………….    ……………….  
 

  ت -  ة - ة  :في الفراغ أضع. 04

  . أنـ  -   .الّصديقا  -  .المدفأ   -  . قولیابال  -  .الجائز  -   . ـفرح  

  .قراءة الكلمات للّتثبیت و الفردي لألنشطةو الّتصحیح الجماعي
  

  .يملي المعلم كلمات تتضمن المستھدف وكتابتھا على األلواح. 05
  

مرحلة بناء 
 التعلمات

  يثبت المستھدف
  

يحرص على 
 .جمالیة الخط

  . يملي المعلم كلمات تتضمن المستھدف وكتابتھا على كراسات القسم
  

 75ص 5إنجاز تمرين اإلمالء في دفتر األنشطة تمرين 

  التدريب
  و

 االستثمار

  
   


 


 



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  التعبیر الكتابي  میدان

  إنتاج كتابي  النشاط
  د45  المدة

  10  الحصة
يوظف قدراته التعبیرية الشفھیة   القیم

  والكتابیة،يساھم في العمل الجماعي

  
 مركبة

  الكفاءة
ينتج منصوصات حسب وضعیة التواصل 
  ويراجع المنصوص الذي أنتجه ويصححه

مؤشرات 
  الكفاءة

يكتب إرشادات بسیطة بالترتیب حول 
  موضوع ما أو صور معطاة بالترتیب

الكفاءة 
  الختامیة

جمل يغلب علیھا  6/8كتابات من ينتج 
  النمط التوجیھي في وضعیات تواصلیة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

يسترجع معلومات 
سمعھا ويوظفھا في 

 .تعبیره

  
  ؟نتناولھا في الّصباح كیف تسّمى الوجبة اّلتي - :يحاور المعّلم تالمیذه

 ؟منھاأذكر األغذية اّلتي تتكّون  
 

مرحلة 
 االنطالق

  
يستعین بالصور 

 .طلب منه ماويكتب 

  "أحافظ على صّحتي" :المقترح قالمنطوالعودة إلى الّنص 

؛ تحّدث المعّلم في الّنص مع تالمیذه حول وجبة فطور الّصباح :الّسیاق

  .وذّكرھم بفوائدھا

بأھّمیة فطور تعّلمته واكتب ثالث جمل تذّكر فیھا زمیلك  تذّكر ما:الّتعلیمة
  الّصباح؟
توصلوا إلیه على كراسات  يتدرب التالمیذ على كتابة ما :اإلنجاز

المیذ الّنجباء على مسامع بعض الّت يقرأتقّوم أعمال الّتالمیذ و.المسودة

  .زمالئھم تعابیرھم الكتابیة 

  :الّسند

  

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يستثمر مكتسباته 
 .ويدمجھا

  
ويقرأ  6رقم 75الّتعابیر ويتّم نقله على دفتر األنشطة ص يختار المعّلم أحسن

  .في األخیر من طرف بعض المتعّلمین للّترسیخ

 

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  محفوظات  :النشاط

  د45+د45  :المدة
  توازن الغذاء   :قصیدة

الخلقیة والدينیة ينمي قیمه   :القیم
والمدنیة المستمدة من الھوية 

  .الوطنیة

  
 يقرأ،ويعید بناء المعلومة الواردة يفھم ما  :الكفاءةاتمركب

  .يحفظ ويستظھر؛ في الّنص
مؤشرات 

  :الكفاءة
يتفاعل و يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام

  مع معاني النص
الكفاءة 

  الختامیة
  نصوصا بسیطة ويفھمھا يقرأ

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

يجیب عن 
 األسئلة

 ؟الّصحیة الّلازمة لجسم اإلنسانھي األغذية  ما  

 ؟ھي األغذية الغنّیة بالكالسیوم ما  

مرحلة 
 االنطالق

 يحفظ ويستظھر

  

  
 فردّيا مع الّلحن و استظھار المقطوعة جماعّیا. 

 الحركاتو اإليحاءاتؤّدي بیتا مع كّل تلمیذ ي.  

 يرّدد الّتالمیذ مع األستاذ القصیدة قراءة. 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 يدمج مكتسباته

  
ثناء على الّصف الفائز لغرس وال؛ والحركات اإليحاءاتيؤّدي كل صّف المقطوعة مع 

  .روح الّتنافس بینھم
 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  إدماج  :النشاط

  د45  :المدة
  9  :الحصة

يتحلى بروح  يوظف قدراته ويتحكم فیھا ،  :القیم
المسؤولیة ويتقن عمله،يساھم في العمل 

  يمارس الّتغذية الّصّحیة .الجماعي 

 اتمركب
  .ينمي قدراته ويستثمرھا  :الكفاءة

مؤشرات 
  :الكفاءة

يسترجع معلومات سابقة ويوظفھا وينجز 
  .األنشطة فرديا 

الكفاءة 
  :الختامیة

 في حّلويستثمرھا يدمج مكتسباته 
    .نّوعةات متوضعّی

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

 يسترجع المعلومات

يحاور األستاذ التالمیذ حول مضامین الدروس السابقة لقیاس مدى التذكر 
  :لديھم

  .استعمال الرصید اللغوي - 
 ......والصرفیةالنحوية  الظواھر - 

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف األنشطة 
وينصت إلى شرح 

  .المعلم
  

  األنشطةينجز 
يراقب عمله ويصحح و

  إن أخطأ
 

  :يكتب المعّلم الّنص اآلتي على الّسبورة
بعد و؛ بالّسّكر ةشربت المشروبات المحّلاو تناولت حفصة الكثیر من الحلوّيات

. جّدا بطني يؤلمني ،آه :فقالت ألّمھا ،مّدة أحّست بألم شديد في بطنھا
البّد أن تتناولي يا بنّیتي أغذية  :ھافأخذتھا األّم عند الّطبیب ففحصھا وقال ل

 الخضر؛ الحلیب: الكالسیوم مثلو صّحّیة ومتوازنة فھي غنّیة بالفیتامینات
  .الفواكهو

  :أختار عنوانا مناسبا للّنص. 1
 صّحتي في غذائي  
 فطور الّصباح 
  الغداءوجبة  

  :أجیب عن األسئلة اآلتیة. 2
 ؟بماذا أحّست حفصة  ........................................  
 ؟أين أخذت األّم حفصة  ........................................  

  :أضع مرادف الكلمات اآلتیة. 3
  ألم =....................  
   البّد=.....................  

  :يلي مااستخرج من النّص . 4
 حرف جّر  ...............  
  فعل ينتھي بتاء مفتوحة  ...............  
 اسم ينتھي بتاء مربوطة  ...............    
 جمع المؤّنث الّسالم  ...............    

  :أكمل الجمل اآلتیة بالّضمیر المنفصل المناسب. 5
  أنتّن؛ أنتم؛ أنتما
 تشربي الحلیب نأنت البّد أ.  
  ......البّد أن تشربوا الحلیب.  
  ......البّد أن تشربن الحلیب.  
  ......البّد أن تشربا الحلیب.  

  :المحافظة على األسنانحول " أن البّد"بـأكتب نصیحة لزمیلك . 6
 أن البّد............................................................  

  :إمالء. 7
 ..................................................................... 

مرحلة بناء 
 التعلمات

  
 أداءمراقبة 

ي على نالمتعلم،يث
المجتھدين لخلق جو 

 من التنافس

  
 .الفردي على الّدفاترو الّتصحیح الجماعي للّتمارين على الّسبورة

  التدريب
  و

 االستثمار

  



    التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  مبادئ في العبادات  المیدان
  تربیة إسالمیة  النشاط
  إدماج  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

االعتزاز باإلسالم واالنتماء الوطني   القیم
  الحضاري، واالمتثال ألوامر اهللا تعالى

 مركبة
  الكفاءة

  يدمج مكتسباته ويوظفھا في إنجاز األنشطة

مؤشرات 
  الكفاءة

  

 الكفاءة
  الختامیة

يحسن تناول المعارف المتعلقة بالطھارة 
والوضوء والصالة ويوظفھا في وضعیات 

    .الممارسة المتعلقة بأداء الشعائر الدينیة
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يجیب عن 
 األسئلة

  ما ھي أركان اإلسالم؟
  كم صالة نؤديھا في الیوم؟

 .التي نفعلھا في الصالة وبعض األقوال التي نقولھا في الصالة أذكر بعض األفعال

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف جوھر 
  المطلوب

  
  

يختار اإلجابة 
  المناسبة

  
  
  

يرتب أفعال 
 الصالة

  76يعرض األستاذ النشاط األول من الصفحة 

  يشرح المطلوب ويوضح طريقة العمل

  االنجاز الفردي يكون على دفاتر األنشطة

  جماعي على السبورة ففردي على الدفاترتصحیح 

  

  

 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 يستظھر اآلية ثانیة ويطلع على معناھا  يستظھر اآلية
  التدريب

  و
 االستثمار

  للتقويم من خالل تأدية الصالة من قبل بعض التالمیذتخصص الحصة الثانیة 
   



  التغذية والصحة: المقطع التعلمي
  الجماعیةالحیاة   المیدان
 )إدماج(النظافة   الدرس

   د45  المدة
  1  الحصة

 يؤدي واجباته نحو نفسه ونحو اآلخر،  القیم
يكتشف محیطه تدريجیا من القريب و

    إلى البعید

 مركبة
  الكفاءة

يقترح قائمة إجراءات للحفاظ على قواعد 
  ويحافظ على نظافة األغذية وصالحیتھاالنظافة 

مؤشرات 
  الكفاءة

ويتعلم  النظافة وجمال المحیط يربط بین
  التدقیق في محتويات المعلبات

الكفاءة 
  الختامیة

يعبر بسلوك إيجابي في محیطه عن التزامه 
    والمساھمة في حماية البیئة بقواعد النظافة

  
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم
أطربنا يا 
بالمقطعین ..........

األول والثاني من 
 )بیئة سلیمة(

تعاونت مع زمالئك على نظافة ساحة المدرسة،فكونتم أفواجا ولكل  :السیــاق
  .فوج عمله الخاص

  .ساحة المدرسة :السند
 .اذكر األعمال التي قام بھا كل فوج :التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى قراءة 
  .المعلم

  
  

يالحظ الصور 
ويجیب عن 

 .األسئلة

  .أقرأ وأالحظ
  .المتعلمین للصور الموجودة في الكتابمشاھدة 

  مناقشة محتوى الصور واسترجاع الخالصة

    
  ماذا يفعل ھذا الولد؟
كم مرة تستحم في 

  لماذا؟ األسبوع؟

  إلى ماذا تنظر المعلمة؟
  .ھي تقدم نصائح لتالمیذھا

  ماذا تقول لھم؟

  كیف تبدو ھذه البنت؟
ھي األعمال التي قامت  ما

  ؟)جمیلة(أنیقةبھا لتبدو 
  :الخالصة

  أحرص على نظافة الجسم واللباس والمكان ألنعم بصحة جیدة
  

  :إتباع نفس الخطوات مع الدرس الموالي
  لماذا يراقب الطفل البطاقة الغذائیة؟

  ما الذي يفسد األطعمة؟
  ما ھي األطعمة التي تفسد بسرعة؟

    كیف نتجنب ذلك؟
  :الخالصة

  جاوزت تاريخ نھاية صالحیةال أتناول األطعمة التي 
  

  :االنتقال للدرس الموالي وإتباع نفس الخطوات

    
  :الخالصة

 أنظف الخضر والفواكه وأحفظ المواد سريعة التلف في الثالجة

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 المتعلم ينجز
 . المطلوب

 .اإلنجاز تقويم

إدماج المعارف 
  )76ص(

  التدريب  
  و

 االستثمار

  الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطةتخصص : مالحظة
   



  التحضیر لحفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  المادة وعالم األشیاء  المیدان
  )إدماج(تحوالت المادة   الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

 \يثري المتعلم الرصید العلمي   القیم
يستعمل أسلوب الفرضیات و التجريب 

    و البرھنة العلمیة

 مركبة
  الكفاءة

يمیز بین الجسم المنحل وغیر المنحل وبین 
  .ما يطفو وما يغوص

مؤشرات 
  الكفاءة

ويعرف الجسم ، يعرف المحلول المائي
، كما يعرف أسباب المنحل والجسم المِحْل

  طفو أو غوص بعض المواد
الكفاءة 

  الختامیة
ُيحسن استعمال أداة تقنیة في االستخدام 

موارده حول الیومي تلبي حاجاته،بتجنید 
    األشیاء التكنولوجیة وخصائصھا المادية

  

 األنشطة طريقة تسییر األنشطة

 :واإلثارة مرحلة التحفیز
وضع قدامكم أنواعا من الحلويات احتفلتم جمیعا ثم  دعاك زمیلك لحفلة عید میالده،  :السیاق

 .ومجموعة من األشربة
 الشراب الذي تفضله؟ لماذا؟ما الحلوى التي تختارھا؟ وما ھو   :التعلیمة

ضعیة 
و

ق
ال

ط
االن

 

النشاط 
 األول
 

  )فترة المالحظة(أكتشف 
  .ومالحظة الصورة ثم التعبیر عنھافي كل مرة يطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب 

  مناقشة محتوى كل صورة
  طرح أسئلة السترجاع المعلومات

  إعادة استخالص الخالصة حول كل صورة
  

  102ص 
  تشاھد في الصورة؟ ماذا

  في رأيكم ،ماذا تحضر األم؟

  106ص 
  ماذا تشاھد في الصورة؟

  ما ھي األشیاء التي تطفوا؟

  109ص 
  ماذا تشاھد في الصورة؟

  لماذا تغطي األم األطعمة؟
  :الخالصة

، ھناك أجسام تنحل في الماء
تنحل في ال أجسام أخرى و

بعض األجسام تغیر لون  .الماء
  .طعمهالماء وبعضھا تغیر 

  :الخالصة
تطفو فوق سطح  أجسامتوجد 

 أجسامو شكلھا أوالماء لوزنھا 
  تغوص في الماء أخرى

  :الخالصة
تتأثر بعض األطعمة بالحرارة 
فتفسد بسرعة، لذا ينبغي 

  .تبريدھا للحفاظ علیھا

  
  :يوسع المعارف بإدراج أفكار من خارج مجال الكتاب

  تطفو فوق الماء؟ كیف نثبت ذلك؟ ما ھي المواد الموجودة في المنزل والتي -
 ما ھي المواد الموجودة في المنزل والتي إذا وضعناھا في الماء انحلت وغیرت لونه؟ -

ت
حلة بناء التعلما

مر
 

النشاط 
 الثاني

  :ينجز تمارين تشمل مختلف المعلومات المستنبطة في الدرس
 :في الخانة المناسبة) (ضع العالمة 

  تغوص  تطفو  المادة    طعمالتغیر   لونالتغیر   تنحل ال  تنحل  المواد
      زيت            حلیب

      عسل            زيت
      بطاطا            شكوالطة

      جزر            رمل
        بالستیك            حشیش

ستثمار
اال

 

النشاط 
 الثالث

  .المتبقیة أو توسعة المعارف وإجراء تطبیقات حسیة الحصة الثانیة إلنجاز التمارين
   



  في ساحة البريد المركزي: المقطع التعلیمي
  والحساب األعداد  المیدان

  999إلى  500طرح أعداد من و جمع  الدرس

  د45  المدة

  1  الحصة

  القیم
 ويكتشف،ينظم يالحظ

، به للقیام جھدا عمله،ويبذل
    العالمي الترمیز ويستعمل

 مركبة
  الكفاءة

يجمع األعداد ويطرحھا ويعتمد تقنیات رياضیة 
  صحیحة إليجاد فرق عددين 

مؤشرات 
  الكفاءة

يعین األعداد مشافھة وكتابة ويستعمل الرموز 
والمصطلحات العالمیة والترمیز العالمي بشكل 

  سلیم

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باألعداد 
وعملیة الضرب  1000الطبیعیة األصغر من 

  والحساب بنوعیه
  

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

ينجز التمرين 
ذھنیا في ظرف 

 قیاسي 

  ربط الدرس بالمكتسبات القبلیة
  .كتابة األعداد بالحروف 

مرحلة 
 االنطالق

يصل بإجرائه إلى 
نھايته يعرض الحل 

 ويناقشه 
  
  

التنظیم المحكم 
لمرحلة العرض 

 والمناقشة 
  
  

عرض الحلول 
ومناقشتھا 

وتسجیل ما اتفق 
  علیه التالمیذ

 

  في إجراء الحل  اإلشكالیة والشروع  عرض
  : ابحث واكتشف

أحمد تلمیذ يحب مطالعة الكتب يملك في حصالته   
دينارا أراد شراء كتاب ثمنه  170زاده أبوه . دينارا  790
  .دينارا  980

  ھل يكفیه المبلغ لشراء الكتاب ؟
.......................................... 

  
  إلى نھايته بإجرائه   يتمكن من الوصول

يتجول المعلم بین الصفوف ، يالحظ األعمال ، يشجع ويحدد مختلف اإلجراءات ويحصي 
 األخطاء 

  
تصديق وتنظیم التعلیمات الجديدة  

  المعارفوتحقیق االنسجام في 
  :أفكر وأنجز  -

 ھذه :أربعة أعداد 
  . 800منھا مجموعتھا  اثنان
  . 200مجموعتھا  اثنانو . 985مجموعتھما  اثنان

 .أنجز العملیات ألتأكد 

مرحلة بناء 
 التعلمات

ينجز التمارين 
فرديا على كراس 

 التلمیذ
 مراقبة وتصويب 

  تدعیم وتعزيز بناء المعارف السابقة
  :أتمرن

  : أنجز العملیات التالیة -1
             :أتم الجدول  – 2
  
  
شجرة  169و شجرة لوز 582ضیعة بھا  -3

  تفاح 
  ھو العدد الكلي لألشجار ؟  ما -

...................................................  
 أشجارغرس صاحب الضیعة مجموعة  من 

  .الخوخ 
  .شجرة  859فأصبح عدد األشجار بھا 

   كم شجرة خوخ غرس ؟ -
………………………………….  

  التدريب
  و

 االستثمار

  حسب النموذج المقترح أو أي تطبیق يراه األستاذ مناسباتخصص الحصة الثانیة للتمرن : مالحظة

   



  األول الدرستطبیقات   )4-6(أسبوع الدعم 
  

  
  

  
  

  
 

  



  في ساحة البريد المركزي: المقطع التعلیمي
  والحساب األعداد  المیدان

  مفھوم الضرب كجمع مكرر  الدرس

  د45  المدة

  3  الحصة

  القیم
 عمله،ويبذل ويكتشف،ينظم يالحظ
 الترمیز ويستعمل، به للقیام جھدا

    العالمي

 مركبة
  الكفاءة

يحول عملیة الجمع للمعامالت المتساوية إلى 
  عملیة ضرب ويدرك الدلیل البیاني لذلك

مؤشرات 
  الكفاءة

األعداد مشافھة وكتابة ویستعمل الرموز والمصطلحات یعین 
  العالمیة والترمیز العالمي بشكل سلیم

الكفاءة 
  الختامیة

أعداد طبیعیة حسب مجامیع وفرق وجداءات ي
، معتمدا على قواعد الرياضیات كتابیا وذھنیا

  والمنطق
  

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

ينجز التمرين 
ذھنیا في ظرف 

 قیاسي 

  ربط الدرس بالمكتسبات القبلیة
مرحلة      400إتمام إلى 

 االنطالق

يصل بإجرائه إلى 
نھايته يعرض الحل 

 ويناقشه 
  
  

التنظیم المحكم 
لمرحلة العرض 

 والمناقشة 
  
  

عرض الحلول 
ومناقشتھا 

وتسجیل ما اتفق 
 علیه التالمیذ

  إجراء الحلعرض اإلشكالیة والشروع في 
  :  ابحث واكتشف 

قراءة محتوى 
التطبیق كما ھو 

مدون في الصورة 
ومناقشة 

اإلشكالیة وسبل 
 .حلھا

  
  
  
  
  

يتمكن من 
الوصول بإجرائه 

  إلى نھايته 
يتجول المعلم بین الصفوف ، يالحظ األعمال ، يشجع ويحدد مختلف اإلجراءات ويحصي 

 األخطاء 
  وتحقیق االنسجام في المعارفتصديق وتنظیم التعلیمات الجديدة  

ألون البطاقات 
عدد التي بھا 
 16يساوي 

مرحلة بناء 
 التعلمات

ينجز التمارين 
فرديا على كراس 

  التلمیذ 
 مراقبة وتصويب 

  تدعیم وتعزيز بناء المعارف السابقة
  : أتمرن. 1

  
  .ينتقل عامر على الشريط . 2

 :أكمل 

  
  
  الجدولامر وخلیل عد مربعات ھذا أراد ع. 3

  

  التدريب
  و

 االستثمار

    تخصص الحصة الثانیة لتكملة إنجاز التمارين: مالحظة



  الدرس الثانيتطبیقات   )4-6(أسبوع الدعم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  في ساحة البريد المركزي: المقطع التعلیمي
  والحساب األعداد  المیدان

  5إلى  2الضرب من   الدرس

  د45  المدة

  5  الحصة

  القیم
 ويكتشف،ينظم يالحظ

، به للقیام جھدا عمله،ويبذل
    العالمي الترمیز ويستعمل

 مركبة
  الكفاءة

يستخرج ناتج ضرب عددين ويطلع على مضاعفات 
  .عدد وعالقة ذلك بجدول الضرب

مؤشرات 
  الكفاءة

يعین األعداد مشافھة وكتابة ويستعمل الرموز 
بشكل والمصطلحات العالمیة والترمیز العالمي 

  سلیم

الكفاءة 
  الختامیة

كتابیا أعداد طبیعیة حسب مجامیع وفرق وجداءات ي
  ، معتمدا على قواعد الرياضیات والمنطقوذھنیا

  
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
ينجز التمرين 

ذھنیا في ظرف 
 قیاسي 

  ربط الدرس بالمكتسبات القبلیة 
مرحلة   -. 3وفي  2الضرب في 

 االنطالق

يصل بإجرائه إلى 
نھايته يعرض الحل 

 ويناقشه 
  
  

التنظیم المحكم 
لمرحلة العرض 

 والمناقشة 
  
  

عرض الحلول 
ومناقشتھا 

وتسجیل ما اتفق 
 علیه التالمیذ

  في إجراء الحل  اإلشكالیة والشروع  عرض
  :  ابحث واكتشف

 
  

  إلى نھايته بإجرائه   يتمكن من الوصول
يتجول المعلم بین الصفوف ، يالحظ األعمال ، يشجع ويحدد مختلف اإلجراءات ويحصي 

 األخطاء 
  

  تصديق وتنظیم التعلیمات الجديدة وتحقیق االنسجام في المعارف
  :أفكر وأنجز  - 

  .صور  5تلصق في كل صفحة و تعد لیلى صور ألبومھا
  أكمل الجدول  -

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

ينجز التمارين 
فرديا على كراس 

  التلمیذ 
 مراقبة وتصويب 

  :أتمرن

  

  التدريب
  و

 االستثمار

   تخصص الحصة الثانیة لتكملة إنجاز التمارين: مالحظة



  الثالث الدرستطبیقات   )4-6(أسبوع الدعم 
  

  

  

  

  

  

  

  

 





    التواصل: المقطع التعلمي
   فھم المنطوق والتعبیر الشفوي  المیدان
النص 

  المنطوق
  الھاتف

  د90  المدة
  1  الحصة

يساھم في العمل ، يعتز بلغته العربیة  القیم
صلة الرحم والتواصل مع ، الخیري
  اآلخرين

  
 مركبة

  الكفاءة
يحلل معالم ، يرد استجابة لما يسمع

مضمون النص  الوضعیة التواصلیة ويقیم
  المنطوق

مؤشرات 
  الكفاءة

، يجیب عن أسئلة حول النص المنطوق
يعین أطراف الحوار ويختار الشخصیة 

  المفضلة ويعلل اختیاره
الكفاءة 

  الختامیة
يفھم خطابات منطوقة يغلب علیھا النمط 

  التوجیھي ويتجاوب معھا
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
في نص ھوايتي 
المفضلة تعرفت 

ياسمین على 
  .صديقة جديدة

  ماذا كتبت لھا؟
 بماذا بدأت رسالتھا؟

  )25(دلیل الكتاب ص.نص الوضعیة المشكلة االنطالقیة األم :السیــــاق
  مشھد:السند

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

  .سألت صديقك الذي يسكن بعیدا عن أحواله :1مةالمھ
  سم الوسیلة التي استعملتھا لتسأله بھا عن أحواله واذكر بعض فوائدھا؟

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى النص 
  ويبدي اھتماما

يجیب بجمل بسیطة 
تترجم المعنى العام 

 للنص
يكمل أحداث النص 

 المنطوق

من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل ) الھاتف(قراء النص المنطوق 
الحس حركي والقرائن اللغوية  باألداءالبصري بینه وبین متعلمیه مع االستعانة 

   .والغیر لغوية
  :فھم المنطوق

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

يمكن للمعلم ، نص المنطوقاألسئلة مرفقة بال
  ....)تغییر الصیغة، إضافة، حذف(تعديلھا 

  بین من جرى الحديث في الھاتف؟:يسأل المعلم
ھل كان التواصل بین أفراد العائلة في الماضي 

  سھال؟
  لماذا؟ والیوم كیف أصبح؟

  .ومشاھدة الصورة 135مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص
  ماذا تشاھد في الصورة؟

  يتصل أحمد مع عمه؟ بالھاتف الثابتبماذا 
  وبماذا يتصل العم مع أحمد؟ بالنقال

 العم رجل طیب ألنه أجاب ابن أخیه بـ لطٍف:أكمل بالكلمة الناقصة

مرحلة بناء 
 التعلمات

فھم 
 المنطوق

بناء أفكار جديدة 
تدعم ما ورد في 

 النص المنطوق
 

  )تعبیر حر(تفويج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة :أتأمل وأتحدث

  :الصورة األولى
  ماذا ترى في الصورة؟

  فیم نستعملھا؟
  ماذا ألصقنا على ظھرھا؟

  أين تضعھا؟
  

  :الصورة الثانیة
  ما اسم ھذا الجھاز؟

  ھل نحمله معنا؟أين يوجد؟
  )اإلشارة إلى السماعة واألرقام(ما ھي أجزاؤه؟

    

التعبیر 
 الشفوي

التدريب  اذكرھا، تتواصل مع أقاربك وأصدقائك بوسائل عديدة .تقويم اإلنجاز
  واالستثمار

    



    التواصل: المقطع التعلمي
  تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
   2  الحصة

يبحث عن المعلومة ويوظفھا   القیم
صلة ، في التعبیر الشفوي

  آداب الحوار، الرحم

  
 مركبة

  الكفاءة
  يفھم حديثه، يتواصل مع الغیر

مؤشرات 
  الكفاءة

يوظف الروابط والصیغ المناسبة ويتعرف على القواعد 
  النحوية والصرفیة

الكفاءة 
  الختامیة

يحاور ويناقش موضوعات مختلفة ويقدم توجیھات 
  انطالقا من سندات متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

 
 المراحل المقترحالوضعیات التعلمیة والنشاط  التقويم 

يتذكر مضمون 
  .النص المنطوق

يجیب عن 
  .األسئلة

  ).الھاتف(العودة إلى النص المنطوق
  .يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق

  سم األغذية التي تمدنا باألمالح المعدنیة؟
 وما ھي األغذية التي تحتوي على الفیتامینات؟

مرحلة 
 االنطالق

يجیب عن 
يكتشف ، األسئلة

 .الصیغ ويوظفھا

  .الجمل المحتوية على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة  بناء
  .ثم وضع السماعة، تكلم األب مع أخیه الذي يسكن في الصحراء

  .أن أنھى كالمه بعدمتي وضع األب السماعة؟ وضع األب السماعة 
  .تدوين الجملة على السبورة وتلوين الصیغة المستھدفة

  .الصیغة بأسئلة أخرىتثبیت 
  .أن أنتھي من األكل بعدمتى تقول الحمد هللا؟ أقول الحمد هللا 

 .األكل بعدمتى تغسل أسنانك؟ أغسل أسناني 
  .مراجعة دروسي بعدمتى تنام؟ أنام 

  .وضعیات أخرى لتثبیت الصیغة المستھدفة
  .أنكم تقولون الحمد هللا بعد األكل:قلتم لي

  .األكل قبلاهللا  متى تقول بسم اهللا؟ أقول بسم
  .تدوين الجملة وتلوين الصیغة المستھدفة

  .تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى
 الصالة قبلمتى تتوضأ؟ أتوضأ 

  .وجود الھاتف النقال قبلمتى كان اِالتصال صعبا؟ كان اِالتصال صعبا 
  .طلوع الشمس قبلمتى نصلي صالة الصبح؟ نصلي صالة الصبح 

  .مناسبة لتثبیت الصیغةوضعیات أخرى يراھا المعلم 
يھمس المعلم في أذن تلمیذ ويطلب منه الخروج ثم الدخول إلى القسم وھو 

  .يبتسم
 إن حدثكیف دخل التلمیذ إلى القسم؟ بعد محاوالت وعند العجز  :يسأل

  يجیب المعلم
  .مبتسمادخل التلمیذ إلى القسم  

  .تدوين الجملة وتلوين الحال دون تسمیتھا
  ة الثانیة الدخول وھو يضحك ويسأليطلب منه في المر

  .ضاحكاكیف دخل التلمیذ إلى القسم؟ دخل التلمیذ إلى القسم 
  .مسروراعاد األب إلى البیت 

  .ولو عاد الولد إلى البیت وھو يبكي
  .باكیاماذا تقول؟ عاد الولد إلى البیت 

ذھب التلمیذ إلى المدرسة : تقول، ذھب التلمیذ إلى المدرسة وھو يمشي
  ماشیا

   .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 األنشطة59ص  1/3العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرين 

       

التدريب 
واالستثما

 ر

  



    التواصل: المقطع التعلمي
  )إنتاج شفوي(تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

يبحث عن المعلومة ويوظفھا في   القیم
يساھم في العمل ، التعبیر الشفوي

  الجماعي

  
  يفھم حديثهو يتواصل مع الغیر  الكفاءة مركبة

مؤشرات 
  الكفاءة

أو صور يسرد قصة انطالقا من مشھد 
ويرتب أحداث القصة حسب ترتیب 

  منطقي
الكفاءة 

  الختامیة
يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

  
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

  .يحسن األستماع

يالحظ ويجیب عن 

 .األسئلة

فتشت في ، طلب منكم المعلم إخراج اآللة الحاسبة: السیـــاق

  .جیبك فوجدت الھاتف النقال، محفظتك

  .الھاتف النقال:السنــــــد

 ھل يمكنك أن تستعمله مثل اآللة الحاسبة؟:التعلیمـــة

مرحلة 
 االنطالق

يعبر عن الصور معتمدا 

على األسئلة 

 .التوجیھیة

  لك فوائدهوصفه لك وذكر ، اشترى أخوك ھاتفا نقاال

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 

  .الصورة

  .الحظ الصورة جیدا

  ماذا ترى في الصورة؟

  ھل ھو من وسائل التواصل؟

  ماذا يشبه؟

  ھل يمكنك أن تستعمله كـ

  مصباح؟

  حاسبة؟

  راديو؟

  منبه؟

  ھل تعرف به الوقت؟

  ھل تجد فیه لعب مسلیة؟

  أسئلة أخرى

  تطبیقات الھاتف النقاليمكن للمعلم أن يساعد تالمیذه بإظھار 

  .قراءة الملخص
يمكنني أن أستعمله مثل ، صغیر الحجم، الھاتف النقال من وسائل التواصل

 .................................أشعل مصباحه في اللیل، الحاسبة

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    التواصل: المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  مفاجأة سارة )فھم+آداء( قراءة  النشاط

  د45  المدة
  4  الحصة

يتحكم في اآللیات األولیة للقراءة   القیم
وينضبط مع الزمن المخصص للنشاط 

  وصلة الرحم

  
  مركبة

  الكفاءة
يفھم ما يقرأ ويعید بناء المعلومات الواردة في 

النص ويستعمل إستراتیجیة القراءة ويقیم 
  مضمون النص المكتوب

  مؤشرات
  الكفاءة

يختار الشخصیة المفضلة في النص ويبرر اختیاره 
ويتعرف على الشخصیات بواسطة دالالت ويعین 

  أحداث النص وبیئته الزمنیة والمكانیة
  الكفاءة

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا يغلب 

  علیھا النمط التوجیھي
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

الرسالة من وسائل 
  .التواصل

ھل ھناك وسائل 
 .أخرى؟اذكرھا

حیث ) أحفظ األمانة(تعرفنا في السابق على درس عنوانه :السیاق
  جاءساعي البريد إلى بیت جارنا ولكنه لم يجده

   )47كتاب التلمیذ ص (الصورة :السند
له؟قريب أو  ماذا أراد أن يقدم له؟في رأيكم أين يسكن الذي بعثھا :التعلیمة

 .بعید

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 
الشخصیات ويعبر 

  عنھا
  يعبر عن الصور

يقرأ فقرات من 
  النص قراءة صحیحة
  يجیب عن األسئلة

يوظف الكلمات 
  الجديدة في جمل

يستخرج القیم 
 ويتحلى بھا

 ومالحظة الصورة  137فتح الكتاب ص 
 أحمد يجلس على الكرسي ماذا تشاھد في الصورة؟.  
  وضع أمامه؟ماذا 
 لمن يكتب ھذه الرسالة؟  
 أين يأخذھا؟، بعد االنتھاء من كتابتھا  

  تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص
قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم 

  اإليحاء لتقريب المعنى مستعمال
  .ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة

 ما عنوان النص؟  
 حدد شخصیات النص  

 فقرة/فقرة، التالمیذ بالتداول على القراءةمطالبة 
  )ال يدفع المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء يبدأ بالمتمكنین حتى(

  تذلیل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجديدة
  وتوظیفھا في جمل حسب الجدول

 الكلمة معناھا توظیفھا في جملة
  أزور صديقي في العطلة

  أتمنى أن أصیر معلما
 العداء مسرعا ِانطلق

  صاحب
  آمل/أتمنى

 ذھب مسرعا

  صديق
  أرجو

 ِانطلق مسرعا

  .مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري له باألسئلة المناسبة
  طرح أسئلة أخرىو، األسئلة مرافقة للنص

 بماذا بدأ أحمد رسالته؟.  
 أعد مراحل كتابة الرسالة  
 لماذا؟.اذكر الشخصیة التي أعجبتك في النص  

  .طرح أسئلة الستخراج القیمة
 .أنا تلمیذ يحب أصدقاءه ويتواصل معھم دائما بالھاتف وبالرسائل

مرحلة بناء 
 التعلمات

  يجیب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

استنادا إلى 
 تصوراته

 .ينجز النشاط

  طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 .77ص2التمرين رقم ، إنجاز التمارين في دفتر األنشطة

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    التواصل: المقطع التعلمي
فھم المكتوب يستعمل إستراتیجیة   المیدان

  القراءة
  )مفاجأة سارة( قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  6  الحصة

التفتح على ، صلة الرحم، يعتز بلغته   القیم
  العالم الخارجي

  
 مركبة

  الكفاءة
المعلومات الواردة في يفھم ما يقرأ ويعید بناء 

  النص
مؤشرات 

  الكفاءة
ينطق الحروف من مخارجھا الصحیحة وينطق 
 الحركات على أواخر الكلمات بطريقة صحیحة

  يمیز ھمزة الوصل عن ھمزة القطعو
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

  يغلب علیھا النمط التوجیھي
 

 المراحل التعلمیة والنشاط المقترحالوضعیات  التقويم 
يتذكر أھم أحداث 

والمعنى ، النص
 .العام له

  .تلخیص النص المكتوب بأسئلة موجھة لتحديد األفكار األساسیة
 بأي مناسبة كتب أحمد رسالة لصديقه؟

 أين وضع أحمد الرسالة؟ ماذا تمنى له؟

مرحلة 
 االنطالق

  يقرأ الفقرة الثانیة
  
  

 .ينطق بھمزة القطع

  .أراجع وأمیز
  يعتني النشاط بمعالجة ظاھرة إمالئیة وتعني التمییز بین ھمزتي الوصل والقطع

  اإلدراك وعرض النموذج
  .أقرأ وأالحظ

  .المحتوية على الظاھرة بمحاورة التالمیذ بناء الفقرة
  .137العودة إلى النص المكتوب ص 

 وماذا فعل بعد ذلك؟، وضع أحمد الرسالة في ظرف  
  .رة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھماكتابة الفق

 وضع حمدأ لرسالةا في ظرف وكتب

 علیه عنوان صديقه نطلقاو لىإ مركز

 لبريدا مسرعا شترىاو طابعا بريديا لصقهأو

 على لظرفا ثم ودعأ لرسالةا لصندوقافي 

  استخراج الكلمتین المشتملتین على الظاھرة وتحلیلھما إلى مقاطع صوتیة

 إ لى   شـِا ـتـ رى

 استخراج ھمزتي القطع والوصل
  الموجھة االستجابة

ودعوة التالمیذ إلى استخراج جمیع  )مفاجأة سارة( الثانیة من نص العودة إلى الفقرة
  .وصل/الكلمات المبدوءة بھمزة قطع

  .تصنیف الكلمات في الجدول أسفله للتمییز بین ھمزتي القطع والوصل نطقا
 َالّتحیة بعد الّتحیة  األلفحذف الفتحة من فوق 

 َأتوجه يسعدني أن أتوجه فوق األلف )رأس عین( بقاء الھمزة
 أفراد .....توجه أفراد العائلة فوق األلف بقاء الھمزة

 ِانطلق خرج أحمد وانطلق مسرعا حذف الكسرة من تحت األلف
  .ھمزة القطع ننطقھا سواء كانت الكلمة في بداية الجملة أو في وسطھا

ھمزة الوصل يتم النطق بھا في بداية كل كلمة وال يتم النطق بھا في حالة 
  .يلیھا وصلھا مع ما

  .اإلتیان بكلمات جديدة تحوي المقصود
  .العودة إلى الفقرة األولى وتلوين ھمزتي القطع والوصل بلونین 

  التطبیق
ستھدف على العودة إلى الجملتین ومطالبة التالمیذ باستخراج وكتابة كلمة تحوي الم

  األلواح
  أكتب جیدا

  .الوصل/يكتب المعلم كلمات تبدأ بھمزة القطع
  .قراءة الكلمات وتلوين المقصود

  كتابة الكلمات على األلواح بمحاكاة آ داء المعلم وتشكیلھما بالعجینة إن أمكن

مرحلة بناء 
 التعلمات

 يقرأ وينسخ

  .قراءة الكلمات وكتابتھا على كراس القسم
  .القسم أو ما يراه المعلم مناسبا نموذج لكراس

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    التواصل: المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )مفاجأة سارة(قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  8  الحصة

يتحلى بروح التعاون ، يعتز بلغته   القیم
والتضامن والتواصل ويتفتح على 

  العالم الخارجي

  
 مركبة

  الكفاءة
يستعمل المعلومات الواردة في النص 

  المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
يراعي عالمات الوقف وينطق الحركات على 

أواخر الحروف بطريقة صحیحة ويحسن 
  سرعته في القراءة

الكفاءة 
  الختامیة

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
  يغلب علیھا النمط التوجیھي

 
 المراحل والنشاط المقترحالوضعیات التعلمیة  التقويم 

  .يالحظ التغیر
 .يقرأ ويمیز

  .يكتب المعلم ما يلي
  ِابٌن كتب ابُن عمك رسالة لصديقه

  .ِابٌن محمد بن عبد اهللا
  ِاسٌم بسم اهللا

 مطالبة التالمیذ قراءتھا بصوت مرتفع

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الفقرة محترما 
  .الفواصل والمدود

وكذا فقرة أحسن 
  .قراءتي
  .عن األسئلة يجیب

 

  المرحلة األولى
  .يعود المعلم إلى النص المكتوب ويقرأه قراءة مسترسلة -01

، اإلشارة إلى الفواصل الواردة في النص(يعید قراءة النص كامال قراءة جوھرية 
فقرة قراءة /ويطلب من التالمیذ قراءته فقرة )وصل/الكلمات المبدوءة بھمزة قطع
والمدود والزمن المخصص لھا مع استخدام التنغیم سلیمة مع احترام الفواصل 

  .بطريقة ممیزة
  .يثمن قراءة المتفوقین ويصحح أخطاء المتعثرين

  
يطلب األستاذ من متعلمیه العودة إلى النص وكتابة كلمة تتضمن  -02

  .المستھدف
  .وصل وكتابتھا على السبورة/اإلتیان بكلمات تبدأ بھمزة قطع

  .تلوين المستھدف

  .أحسن قراءتي:الثانیةالمرحلة 
تلوين عالمات الوقف ھمزتي ، كتابة الفقرة المخصصة لمرحلة أحسن قراءتي

  .القطع والوصل 

نتھى من اولّما ، ھتماماخذ يقرأھا بَأو، لّرسالةامین َأستلم ِا
 !لھا من مفاجأة سارة يا، بداألرسالة انتظرت ھذه اا نا مأ:قال، قراءتھا
مین ھدية ووضعھا أشترى ِا، حسن منھاأحمد بمفاجأة أ عدك ياأولكن 

  .حمَدأرسلھا لصديقه أفي طرد و

  .قراءة الفقرة من الكتاب

مرحلة بناء 
 التعلمات

يكتب الجملة على 
  .دفتر األنشطة

يحافظ على البعد 
بین الكلمات عند 

 .جمل/نسخ جملة

  .78ص  5كتابة على دفتر األنشطة تمرين 

 
  .قراءتي على كراسات القسمكتابة الجملة األخیرة من نص أحسن 

 .ْحَمَدَأْرَسَلَھا ِلَصِديِقِه َأِمیُن َھِديًَّة َوَوَضَعَھا ِفي َطْرٍد َوَأْشَتَرى ِا

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    التواصل: المقطع التعلمي
  إمالء  النشاط

  د45+د45  المدة
  7/9  الحصة

، يوظف قدراته الكتابیة ويتحكم فیھا  القیم
  .يكتب بخط مقروء

الكفاءة 
  الختامیة

جمل يغلب علیھا  6/8ينتج كتابة من 
  النمط التوجیھي

  
 مركبة

  الكفاءة
يتعرف على مختلف أشكال الحروف 

والضوابط للكتابة وبالعربیة ويتحكم في 
  مستويات اللغة الكتابیة

مؤشرات 
  الكفاءة

يحترم قواعد رسم الحروف والكلمات 
البعد ويكتب كلمات كما ُتلفظ ويحافظ على 

  )مسموع/ إمالء منقول( بین الكلمات

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 .يالحظ ويقرأ

 :يكتب المعلم المثال التالي
  .يكتب المعلم ما يلي

 ُاكتب خذ ورقة واكتب علیھا تاريخ الیوم  
 ِامسْح تناول الممسحة وامسح بھا السّبورة.  
 محفظتك وَأخرج كتابكَأخرج ِافتح ، ِاْفتْح  

 مطالبة التالمیذ قراءتھا بصوت مرتفع
توجیه مالحظة التالمیذ أن ھمزة الوصل ُتلفظ في ابتداء الكالم وتسقط 

 .لفظا الكتابة عند وصلھا بما قبلھا

مرحلة 
 االنطالق

  .يقرأ الفقرة
يستخرج الكلمات 

المبدوءة بھمزة 
 وصل/قطع

  :الَتثبیت

  :يكتب المعلم الّنّص -01
ْنَتَظَرْت ِا، ُثمَّ َخَرَجْت، يماُن َوَرَقًة َوَقَلًما َوَكَتَبْت ِرساَلًةِإَخَذْت َأ

  .ْلَبريِداُمَوزُِّع  َحتَّى َجاَء
َھَي َتْسُكُن في ، َھِذِه ِرساَلٌة ِلُسَعاَد، ُخْذ يا َسیِِّدي:يماُنِإ

  .لّريِفا
  .َلَھاُثمَّ َردََّھا ، لرِّساَلَة َوَضِحَكاْلُمَوزُِّع اَخَذ َأ
  ِلماَذا ال تْأُخُذھا؟ َماَلَك َتْضَحُك؟:يَماُنِإ
ْسَم اْكتِبي اَضعیھا في َظْرٍف َو، لّرسالُة َھكَذااال ُتْبَعُث :ْلُمَوزُع َا

  .لظَّْرِفاطاَبعا َعلى  ْلِصِقيَأُثمَّ ، َوُعْنوانھا، ُسعاَد
  .وضعیات أخرى مشابھة

الكلمات المبدوءة بھمزة  ثم استخراج، يطلب من التالمیذ قراءة الّنَص-02
 .وصل/قطع

مرحلة بناء 
 التعلمات

  .يثبت المستھدف
يحرص على جمالیة 

 .الخط

يملي المعلم كلمات تتضمن المستھدف وكتابتھا على كراسات 
  )12ح(القسم

  .78ص 6إنجاز تمرين اإلمالء في دفتر األنشطة تمرين 
 .يمكن للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعة

 

  التدريب
  و

 االستثمار

  
   



    التواصل: المقطع التعلمي
  التعبیر الكتابي  میدان

  كتابي إنتاج  النشاط
  د45  المدة

  11  الحصة
  يوظف قدراته التعبیرية الشفھیة والكتابیة  القیم

    

  
 مركبة

  الكفاءة
  ينتج منصوص حسب وضعیة التواصل

مؤشرات 
  الكفاءة

بالترتیب ينتج منصوص حول صور معطاة 
  ويراجع المنصوص الذي أنتجه ويصححه

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

  ).فطور الصباح(قرأت نص 
 .بما قاله علي قبل وبعد األكل.......ياذكرني 

مرحلة 
 االنطالق

مفاجأة (يتذكر نص 
أو النص ) سارة

المقدم في حصة 
  .اإلمالء

يعبر كتابیا عن 
مراحل كتابة 

 .الرسالة

  .أتدرب على اإلنتاج الكتابي
  .138يعرض المعلم الوضعیة الموجودة في كتاب التلمیذ على السبورة ص 

، يلزمك أحضرت ما، البن خالتك الذي يسكن بعیدا عنكقّررت أن تكتب رسالة 
  .الرسالة ثم بدأت في كتابة

  .لتحصل على نص حول مراحل كتابة الرسالة، عبر عن كل صورة بجملة
  

  .أكتب الرسالة على ورقة بیضاء
  

  

  .أطويھا وأضعھا داخل الظرف

  

  .وألصق طابعا بريديا، أكتب عنوان صديقي 

  

إلى مركز البريد وأضعھا وفي األخیر أذھب 
  .في الصندوق

  
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

فھم 
 المنطوق

 .تقويم اإلنجاز
توصلوا إلیه على كراسات المسودة استعدادا  يتدرب التالمیذ على كتابة ما

 لكتابته على دفاتر التعبیر

التدريب 
 واالستثمار

التعبیر 
 الشفوي

    



    التواصل: التعلميالمقطع 
  محفوظات  النشاط

  د45+د45  المدة
  5/12  الحصة

ينمي قیمه الخلقیة والدينیة   القیم
والمدنیة المستمدة من الھوية 

  الوطنیة

  
 مركبة

  الكفاءة
  ويعید بناء المعلومة الواردة، يفھم ما يقرأ

مؤشرات 
  الكفاءة

يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام ويتفاعل مع 
  معاني النص

الكفاءة 
  الختامیة

  يقرأ نصوصا بسیطة ويفھمھا

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

بأنشودة .......ذكرني يا
 .أوقات الفراغ

  .تذكیر التالمیذ بنص ھوايتي المفضلة
 أمام ماذا جلست ياسمین؟

 ماذا كانت تطالع؟

مرحلة 
 االنطالق

  يكتشف المحفوظة
ينصت إلى قراءة 

يدرك المعنى ، األستاذ 
اإلجمالي ويجیب عن 

  األسئلة
  
 

يحفظ المقطع األول من 
 المحفوظة

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

 .الجانب الجمالي علیھا

  
تتخللھا اإليماءات لتقريب قراءة المحفوظة من طرف األستاذ قراءة واضحة 

  .المعنى
  .تقديم شرح مبسط للمحفوظة

يتكون من شاشة ووحدة مركزية ، البعض منا لديه حاسوب
  لوحة مفاتیح وفأرة، ومكبر صوت

أتعرف بواسطته ، للحاسوب فوائد كثیرة فھو ينقلني عبر البلدان
وأتعرف ، أستطیع إنجاز بحوث مثلما فعل أحمد ،على جسم اإلنسان

يخبرني ، أصدقاء جدد من بلدان مختلفة مثلما فعلت ياسمینعلى 
  .ينسى عن قصص األجداد فھو ال

  .مراجعة المعنى اإلجمالي للقطعة بأسئلة لقیاس الفھم
 مم يتكون الحاسوب؟  
 اذكر ما تعرفه منھا؟، للحاسوب فوائد كثیرة  
 ھل تبقى مدة طويلة أمام الحاسوب؟لماذا؟  

  بةأسئلة أخرى يراھا المعلم مناس
  .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 أداء 
  التدريب أداء المقطع األول من المحفوظة سلیما

 واالستثمار
    



  
    التواصل: المقطع التعلمي

  )13ح( إدماج  النشاط
  د45  المدة

  10  الحصة
يتحلى بروح ، يوظف قدراته ويتحكم فیھا   القیم

يساھم في ، المسؤولیة ويتقن عمله
  العمل الجماعي ويتواصل مع الغیر

 مركبة
  الكفاءة

  ينمي قدراته ويستثمرھا

 مؤشرات
  الكفاءة

يسترجع معلومات سابقة ويوظفھا وينجز 
  األنشطة فرديا على أوراق

الكفاءة 
  الختامیة

يدمج مكتسباته في حل وضعیات متعلقة 
  )التربیة المدنیة، التربیة اإلسالمیة، اللغة(بـ

  
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 يسترجع المعلومات

يحاور األستاذ التالمیذ حول مضامین الدروس السابقة لقیاس مدى التذكر 
  لديھم

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

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 
  .نفس العمل مع بقیة األنشطة، السبورة فالفردي 

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

، مراقبة أداء المتعلم
يثني على المجتھدين 
 لخلق جو من التنافس

باستعمال ......................و.................أتواصل مع :أكمل
 ...................سائلو

  التدريب
  و

 االستثمار
   ورقة اإلدماج في األسفل

    



 إدماج
  اللغة العربیة

  صنف األدوات المنزلیة حسب الجدول
  

  أدوات ال نتواصل بھا  أدوات نتواصل بھا        ياُعْذالِم    

        الّثّلاجُة        ُفالھاِت
            وُبالحاُس    
        ُدجِمالُم        فاُزْلالِت
            الغّسالُة    

   
  ):بعد، قبل( الصیغتین مداخباستكون جملتین  -2

  

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

  :أكمل حسب المثال-3
  

  اًمتِسْبُم ُمعِلدخل الُم    ُمتِسو يْبوُھ ُمعِلدخل الُم
  ........................................................    يِشو يْموُھ األُبعاد 

  ........................................................    وُلو يُقوُھ یُذِمْلأجاب الِت
  ........................................................    ٌنو ساِخالشاي وُھ ُتْبشِر

  

  التربیة اإلسالمیة
 استظھار سورة الكافرون

  

  :أكمل
  

........................ .............................. ِلي ُكِف .................................................. دُهاهللا وْح ُدُبأْع

  ...................................................... ِلي ُكوِف
  

  التربیة المدنیة
  .السلوك الصحیحبعد ) (ضع العالمة 

  

  عندما أتحاور مع غیري

  

    يِتصْو فُعأْر
    

    ماٍمِتاْھِب ِهإلى كالِم ُتِصأْن
    

    دما يتكلُمْنِع ُهُعأقاِط
    

      أدٍبمة ِبالكِل ُبُلأْط
    



    التواصل: المقطع التعلمي
القرآن الكريم والحديث النبوي   المیدان

  الشريف
  تربیة إسالمیة  النشاط
  سورة الكافرون  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري   القیم
نبذ العنف والتعامل بوعي ، الوطني

  ومسؤولیة

 مركبة
  الكفاءة

االستظھار السلیم للقرآن الكريم والحديث 
الشريف واستعمال المحفوظ في مواقف 

  سلوكیة
مؤشرات 

  الكفاءة
للمحفوظ وحسن القراءة السلیمة 

االستعمال في المواقف المتعلقة 
  بالسلوكات واآلداب

الكفاءة 
  الختامیة

يستظھر المتعلم ي وضعیات تواصلیة ما 
  حفظ من القرآن والحديث

  

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

بتالوة .......متعنا يا
 .سورة الماعون

  .سورة اإلخالص بعد سورة الفاتحة صلیت صالة الصبح فقرأت:السیاق
  .سورة اإلخالص:السند

  ...ذكرني بھا يا، في سورة اإلخالص أسماء هللا عز وجل : التعلیمة
 .ھل تعرف أسماء أخرى هللا عز وجل؟اذكرھا

مرحلة 
 االنطالق

  .يتأمل الصور
  .يقرأ سورة الكافرون

  
  

 .يجیب عن األسئلة

  أتلو
يستحسن (ُيسمع تالمیذه السورة من جھازأو ، يتلو المعلم سورة الكافرون 

  ).أن يستعمل الحاسوب

  
  أفھم

  :يقدم األستاذ شرحا مبسطا للسورة
قل :في ھذه السورة يخاطب اهللا عز وجل رسوله صلى اهللا علیه وسلم 

، يأمرنا بعبادة اهللا وحده ال شريك له دائما وأبدا، إن ديني ھو اإلسالم:للكافرين
  .في كل مكان وفي كل زمان

  ما اسم نبینا؟
  بماذا أمره اهللا في سورة الكافرون؟

  ھل يوجد إله غیر اهللا؟
  ھي السورة التي توضح أن اهللا واحد ال شريك له؟ ما

  ............ذكرنا بألفاظ اآلذان يا
 أسئلة أخرى يراھا المعلم مناسبة لترسیخ قیم التعاون والتضامن

 أتعلم
  من أمرنا بأدائھا؟:الصالةتعلمنا في دروس سابقة كیفیة أداء 

  أكمل........فنحن نعبد، أن الصالة عبادة:قلنا
  أكمل............ھل يوجد له شريك؟إذن نحن نعبد اهللا

 يقرأ المعلم نص فقرة تعلمت

مرحلة بناء 
 التعلمات

بتالوة .... متعنا يا
 .سورة اإلخالص

  :أحفظ
 .السورةيستغل المعلم ما بقي من الحصة لتحفیظ بعض آيات 

  التدريب
  و

 االستثمار
    .تخصص الحصة الثانیة للتحفیظ وإنجاز التمارين



  التواصل: المقطع التعلمي
  الحیاة الجماعیة  المیدان
 أتحاور مع غیري  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

، يؤدي واجباته نحو نفسه ونحو اآلخر  القیم
يكتشف محیطه تدريجیا من القريب إلى 

    البعید

 مركبة
  الكفاءة

يأخذ الكلمة ويشارك في الحوار بشكل 
  منظم

مؤشرات 
  الكفاءة

تقبل الرأي (يتعرف على قواعد الحوار
  والتواصل الجید) المخالف

الكفاءة 
  الختامیة

ينطلق من أمثلة واقعیة للتعبیر عن تقبله 
    للتعايش مع اآلخرين باحترام االختالف

  
 المراحل المقترحالوضعیات التعلمیة والنشاط  التقويم

  .طرح المعلم سؤاال
ھل يجیب كل التالمیذ 

  في نفس الوقت؟
ھل يتداولون على 

 اإلجابة؟

اجتمع سكان الحي ، في درس أتضامن مع جاري :السیــاق
  ثم، )تكلموا مع بعضھم(وتحاوروا

  قرروا تقديم المساعدة لجارھم 
  ).41كتاب التلمیذ ص (الصورة :السند

 ماذا قال كل واحد؟ھل تكلموا في وقت واحد؟ :التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى قراءة 
  .المعلم

  
  

يالحظ الصور ويجیب 
 .عن األسئلة

  .أقرأ وأالحظ
  .مشاھدة المتعلمین للصور الموجودة في الكتاب

  :بعد مشاھدة الصور يقول المعلم 
بین أفراد ، والتالمیذالصور تعبر عن وسیلة من وسائل التواصل بین المعلم 

  .الجیران العائلة وبین

  .الحظ الصورة
 مع من تتحاور المعلمة؟

عن طريق ماذا يختار التالمیذ البرنامج 
  األفضل؟

  

 .الحظ الصورة
 لماذا اجتمع أفراد العائلة؟

  عم يتحدثون؟

  

  الحظ الصورة
  كیف يختار الجیران الرأي الصالح؟

  
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

، إلى الخالصة التوصل
  .قراءتھا وكتابتھا

  أتعلم
  مع من تتواصل في المدرسة؟عن طريق ماذا؟

  وفي الحي أو الشارع؟ ومع من تتواصل في البیت؟عن طريق ماذا؟
  ھل الحوار سلوك مفضل لديك؟:إذن

  في أي مكان تتواصل بالمحیطین بك؟
  :أساھم

  اقترح على زمالئك المكان الذي سیزورونه في العطلة

  التدريب
  و

 االستثمار

    تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة



  التحضیر لحفل نھاية السنة: المقطع التعلمي
  والھندسة الفضاء  المیدان
  مرصوفة على رسم تكبیر  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

  القیم
يتحقق من صحة  يالحظ ويكتشف،

الترمیز يستعمل  النتائج ويصادق علیھا،
    العالمي،يعلل إجاباته ويقارنھا بغیرھا

مؤشرات 
  الكفاءة

يستعمل المرصوفة لرسم أشكال بسیطة 
  ويستعمل الرموز والمصطلحات والترمیز العالمي

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت متعلقة بوصف أو تحديد موقع 
نقل شكل واستعمال  شيء في الفضاء أو
  مصطلحات مناسبة

السندات 
  المطلوبة

  الكتب، األلواح، للوضعیة مكبر رسم
  

 
 األنشطة طريقة تسییر األنشطة

 الحساب الذھني
  .لوحته على ضعفه كتابة التالمیذ من ويطلب 20 العدد المعلم يكتب
  40 من أصغر أعداد مع العمل نفس

ة 
ضعی

و
ق

ال
ط

الن
ا

 

النشاط 
 األول

 :مرحلة التحفیز
  .أحدھم جلوس مكان عن ويسأل التالمیذ جلوس المعلم يستغل

  ؟............ يجلس )ترقیمھا يذكر( طاولة وأي)األوسط، األيسر، األيمن(صف أي في
 الوضعیة تكرار

النشاط 
 الثاني

  )فترة المالحظة(أكتشف 
 ماھذه؟اإلشارة:المعلم يسأل ثم، السبورة على التلمیذ كتاب في الموجود الشكل المعلم يرسم

  .علیھا رسمنا ماذا.الصغیرة المرصوفة إلى

  عمل فردي على الكتب) فترة البحث(أكتشف
 الخضراء النقطة إلى النظر تالمیذه من يطلب المالحظة وبعد 113 ص الكتاب بفتح التالمیذ مطالبة

 المرصوفة خطوط ونتتبع رسمھا بإعادة السفینة تكبیر نريد:ويقول الكبرى المرصوفة في
  .الخضراء النقطة من انطالقا)الكبرى(الحمراء
 المرصوفة على رسمه أعد، المرصوفة في الشراع عمود يحتل مربعا كم:النموذج إلى العودة

  .الحمراء النقطة من انطالقا الحمراء
  المكبر الرسم على العمود رسم يتم االنتھاء بعد
  .واألرضیة الشراع لرسم المراحل نفس تتبع

  :اإلجراءات
  .المطلوب وينجز المعلم شروحات إلى ينصت

  :العرض والمناقشة
  ھادف حوار طريق عن معھم ويناقشھا التالمیذ أجوبة من عینة المعلم يعرض

  :الحوصلة والتأسیس
  . الخاطئة وإبعاد الصحیحة األجوبة على التصديق يتم المناقشة بعد

 .كتبھم في السبورة على إنجازه تم ما التالمیذ ينقل

ت
ما

ة بناء التعل
حل

مر
 

النشاط 
 الثالث

  أنجز
  . الصورة مالحظة التالمیذ من يطلب
  .الیسار على الشكل رسم في المستعملة األلوان ذكر منھم يطلب
  .الشكل تكبیر في رائد شرع:المعلم يقول

 الشكل في وعدھا المصغر النموذج في األحمر السطر يحتلھا التي المربعات عد منھم يطلب
  :ويسأل المكبر

  المصغر؟ النموذج في األحمر السطر يحتلھا التي المربعات عدد ھو ما
  المكبر؟ الشكل في يحتلھا التي المربعات عدد ھو وما
  الرسم أكمل.الشكل في مربعین يقابله النموذج في مربع كل إذن
  المناقشة أثناء تعالج أن على تعترضھم قد التي العقبات لتسجیل الصفوف بین المعلم يمر

  :تعلمت
 أو بمراحلھا أكتشف فقرة في سواء المكتسبة المعارف يثبت بنص للخروج تالمیذه المعلم يحاور
 سبقھا لما متممة محطة ھي التي أنجز فقرة

مار
ستث

ال
ا

 

النشاط 
 الرابع

  تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة
    



  التحضیر لحفل نھاية السنة: المقطع التعلمي
  والھندسة الفضاء  المیدان
  التعرف على محور تناظر شكل  الدرس

   د45  المدة
  3  الحصة

  القیم
يتحقق من صحة  يالحظ ويكتشف،

، يعلل إجاباته ويقارنھا بغیرھا النتائج،
    يفھم أسس الھندسة

مؤشرات 
  الكفاءة

تعیین محور تناظر شكل بالطي والقص ويستعمل 
  المصطلحات والخواص المناسبة

الكفاءة 
  الختامیة

متعلقة بوصف أو تحديد موقع شيء في يحل مشكالت 
  نقل شكل واستعمال مصطلحات مناسبة الفضاء أو

السندات 
  المطلوبة

  قصاصات أشكال، أوراق، ورق شفاف، صورة فراشة

  
 

 األنشطة طريقة تسییر األنشطة

  :الحساب الذھني
 العشرة إلى المطروح نتمم .العمل طريقة لھم يشرح :35- 17=38-20:التالیة العملیة المعلم يكتب

  .المعملیة ننجز ثم منه للمطروح العدد نفس ونضیف الموالیة
 .الناتج حساب التالمیذ من ويطلب عملیات المعلم يكتب

ة 
ضعی

و
ق

ال
ط

الن
ا

النشاط  
 األول

 :مرحلة التحفیز
 ورق على طبعھا بعد( السبورة على المبینة الفراشة صورة المعلم يعلق

  ھذه؟ ما :يسألو )وقصھا شفاف
 مركز الرسم لھذا:ويقول الطي أثر يبرز، تماما جزآه ينطبق حتى الرسم يطوي
 تناظر

النشاط 
 الثاني

  )فترة المالحظة(أكتشف 
  .يشاھدوه عما والتعبیر 115 ص الكتاب فتح التالمیذ من يطلب
 التعلیمة قراءة ثالث ومن الثانیة التعلیمة قراءة آخر تلمیذ ومن األولى التعلیمة قراءة تلمیذ من يطلب
  .الثالثة

  عمل فردي على األوراق) فترة البحث(أكتشف
  .تالمیذه على البیضاء األوراق المعلم يوزع
  بالمھمة القیام التالمیذ من ويطلب يقرأھا األولى التعلیمة إلى يعود

  والثالثة الثانیة التعلیمة مع المنھجیة نفس

  :اإلجراءات
  .بالعمل ويقومون المعلم شروحات إلى التالمیذ يستمع

  :العرض والمناقشة
  ھادف حوار طريق عن معھم ويناقشھا التالمیذ أعمال من عینة المعلم يعرض

  :الحوصلة والتأسیس
 . السبورة على وتعلیقھا الصحیحة األعمال على التصديق يتم المناقشة بعد

ت
ما

ة بناء التعل
حل

مر
 

النشاط 
 الثالث

  عمل ثنائي:أنجز
  .منھا المألوفة وتسمیة األشكال مالحظة التالمیذ من المعلم يطلب
  .تناظر محور له كان إن ومعرفة قصه، األول الشكل نقل منھم ويطلب، الشفافة األوراق علیھم يوزع

  .األشكال بقیة مع العمل نفس

  :تعلمت
  .السبورة على ويعلقھا تالمیذه مع تناظر محور قبلت التي األشكال المعلم يصنف
 أو بمراحلھا أكتشف فقرة في سواء المكتسبة المعارف يثبت بنص للخروج تالمیذه المعلم يحاور
 سبقھا لما متممة محطة ھي التي أنجز فقرة

مار
ستث

ال
ا

 

النشاط 
 الرابع

 تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة
  



  التحضیر لحفل نھاية السنة: المقطع التعلمي
  األعداد والحساب  المیدان
  الحاسبة  الدرس

  د45  المدة
  5  الحصة

يتحقق من نتائجه،   يالحظ ويكتشف،  القیم
ويبذل  ،يستعمل المعدات التقنیة

    بعملهجھدا للقیام 

مؤشرات 
  الكفاءة

 يعین األعداد مشافھة وكتابة ويتعرف على الحاسبة
  ويكتشف لمسات الحاسبة ويستعملھا

الكفاءة 
  الختامیة

 1000باألعداد األصغر من يحل مشكالت متعلقة 
والعالقة بینھا واستعمال  )قراءة، كتابة، مقارنة، ترتیب(

  العملیات علیھا
السندات 
  المطلوبة

كتب التالمیذ، حاسبات من نفس النوع والشكل نموذج 
  مكبر لحاسبة

  
 

 األنشطة طريقة تسییر األنشطة

  :الحساب الذھني
  .الناتج لكتابة للتالمیذ مھلة يترك، 114+5 العملیة المعلم يملي

 .10 من أصغر والثاني 100 من أكبر األول العدد يكون حیث العمل يكرر

ة 
ضعی

و
ق

ال
ط

الن
ا

 

النشاط 
 األول

 :مرحلة التحفیز
  العملیة؟ ھذه إنجاز يمكنكم ھل:ويسأل، إنجازھا تالمیذال على يصعب عملیة المعلم يكتب
  إلنجازھا؟ تحتاج ماذا إلى

 .للتوضیح بسیطة بحاسبة المعلم يستعین

النشاط 
 الثاني

  )فترة المالحظة (أكتشف 
  .للحاسبة المكبر النموذج يعلق، 116 ص الكتب فتح التالمیذ من المعلم يطلب
  الصورة؟ في تالحظونه الذي الشيء ما التالمیذ يسأل

  عمل بالحاسبات المدرسیة) فترة البحث(أكتشف
  .تالمیذه على الحاسبات المعلم يوزع

  :المعلم يقول العجز ھذه؟عند ما:ويسأل النموذج في اللمسات إلى يشیر
  الشاشة؟ على أرقام تظھر ھل.الشاشة مع العمل نفس.الحاسبة لمسات ھذه

  الشاشة؟ على تالحظ ماذا.إلیھا اإلشارة on/c اللمسة على الضغط التالمیذ من يطلب
  الشاشة؟ شغلنا بماذا إذن

  الشاشة؟ على الظاھر العدد ھو ما.مثال 5 الرقم لمسة على الضغط منھم يطلب
  = إشارة لمسة وأخیرا 6 الرقم لمسة ثم+إشارة على الضغط التالمیذ من يطلب

  .الناتج العدد ِاقرأ
  الحاسبة؟ توقفت ھل.إلیھا اإلشارة offاللمسة على الضغط التالمیذ من يطلب

  ووظائفھا اللمسات على للتعرف تالمیذه مع المعلم ؟يتدرجoffاللمسة عمل ھو ما
  :اإلجراءات

  .المطلوب وينجز المعلم تعلیمات يتبع
  .العودة إلى النشاط الموجود على الكتاب) فترة البحث(أكتشف

  ).المناسبة دائرته في للعبارة مقابل رقم كل اكتب(التعلیمة قراءة التالمیذ من يطلب
  :اإلجراءات

  .المناسب مكانه في رقم كل ويكتب العبارات يقرأ
  :العرض والمناقشة

  ھادف حوار طريق عن معھم ويناقشھا التالمیذ أعمال من عینة المعلم يعرض
  :الحوصلة والتأسیس

  . النموذج على وكتابتھا الصحیحة األعمال على التصديق يتم المناقشة بعد
 الخطأ حال في كتبھم على علیه التصديق تم ما التالمیذ ينقل

ت
ما

ة بناء التعل
حل

مر
 

النشاط 
 الثالث

  أنجز
 وتصحیحه األول إنجاز بعد إال الموالي العمل إلى االنتقال يتم ال حیث فردي بشكل المطلوب إنجاز يتم

  جماعیا
  المناقشة أثناء تعالج أن على تعترضھم قد التي العقبات لتسجیل الصفوف بین المعلم يمر

  :تعلمت
  .CEاللمسة عمل لتثبیت

 إشارة لمسة، 9 الرقم لمسة، التشغیل لمسة على ضغطت(9+7 العملیة إنجاز المعلم منك طلب
  7 الرقم لكتابة 8 الرقم مسح وتريد أخطأت 8 الرقم لمسة ثم+
  =إشارة لمسة وأخیرا 7 الرقم لمسة ثمCEاللمسة على ِاضغط-

مار
ستث

ال
ا

 

النشاط 
 الرابع

 تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة
  



 
  التحضیر لحفل نھاية السنة: المقطع التعلمي

  المادة وعالم األشیاء  المیدان
  )2(تحوالت المادة  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

 ويستعمل العلمي الرصید المتعلم يثري  القیم
 البرھنة و والتجريب الفرضیات أسلوب
    العلمیة

مؤشرات 
  الكفاءة

يتعرف على التحول من الصلب إلى السائل 
ويتحقق من محافظة األجسام على خواصھا 

  االنصھاربعد 
الكفاءة 

  الختامیة
ُيحسن استعمال أداة تقنیة في االستخدام 

الیومي تلبي حاجاته، بتجنید موارده حول 
  األشیاء التكنولوجیة وخصائصھا المادية

السندات 
  المطلوبة

مجمد، حلیب،  قطع شكوالطة، كیس حلیب
    إناء

 
 األنشطة األنشطة تسییر طريقة

 :واإلثارة مرحلة التحفیز
 .بعضھما مع ینملتصقت قطعتین كل بداخلھا وجدت فتحتھا ولما بسكويت علبة اشتريت :السیاق

 .بسكويت قطع :السند
 لصقھما؟ تم كیف رأيك البسكويت؟في قطعتي بین يوجد ماذا :التعلیمة

ضعیة
و

ق 
ال

ط
االن

 

 النشاط
 األول

 

  )فترة المالحظة(أكتشف 
  .عنھا التعبیر ثم الصورة ومالحظة 112 ص الكتب فتح التالمیذ من المعلم يطلب

  الصورة؟ في تشاھد ماذا
  تصنع؟ أن إيمان تريد ماذا، رأيكم في

  )فترة البحث والتجريب(أكتشف
  .قراءته البعض من ويطلب الوضعیة نص المعلم يقرأ
  .تصوراتھم لتقديم للمتعلمین المجال ويفسح األولى التعلیمة المعلم يقرأ

 المعلم يراه ما أو أمكن إن موقد، شكوالطة قطعة أمامه يضع، للتجريب تلمیذ يستقدم
  .معدني إناء، )شعر مجفف(مناسب

  .وصھرھا اإلناء في الشكوالطة قطعة وضع ثم، الشكوالطة تذوق منه يطلب البدء قبل
  .السبب عن ويسأل الموقد فوق من اإلناء لرفع للتلمیذ خشنة قماش قطعة أو قفاز المعلم يقدم

  لونھا؟ تغیر مذاقھا؟ھل تغیر ھل:ويسأله قلیال تبرد أن بعد الشكوالطة تذوق منه يطلب
  .مجمد حلیب قطعة، زبدة قطعة بصھر التجربة إعادة للمعلم يمكن

 طبیعتھا على وتحتفظ بالحرارة السائلة الحالة إلى الصلبة الحالة من األجسام تتحول:النتیجة
  .ونوعھا
 المرفقة األسئلة بطرح الثانیة الصورة إلى المعلم يتطرق

  :أنجز
 خطر العبارة لكتابة للتالمیذ المجال يفسح المطلوب شرح وبعد أنجز فقرة من السؤال المعلم يقرأ
   الخطر التصرف أمام

 

حلة
مر

 
بناء

 
ت

التعلما
 

 النشاط
 الثاني

  )فترة األثر الكتابي(تعلمت
  :التالیة األسئلة طرح المعلم يعید
  والزبدة؟ انصھرت؟ عندما الشكوالطة ولون مذاق تغیر ھل

  تنصھر؟ عندما الشمعة لون يتغیر وھل
  الموقد؟لماذا؟ فوق من رفعه عندما اإلناء التلمیذ أمسك بماذا
  ؟االنصھار بعد ونوعھا طبیعتھا على والشمعة والزبدة الشكوالطة تحتفظ ھل إذن

ستثمار
اال

 

 النشاط
 الثالث

 تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة



    التواصل: المقطع التعلمي
   فھم المنطوق والتعبیر الشفوي  المیدان
النص 

  المنطوق
  حصة في المذياع

  د90  المدة
  1  الحصة

يعتز بلغته العربیة، يساھم في العمل   القیم
الخیري، التضامن والتآزر، التواصل مع 

  اآلخرين

  
 مركبة

  الكفاءة
يرد استجابة لما يسمع، يحلل معالم 

التواصلیة ويقیم مضمون النص الوضعیة 
  المنطوق

مؤشرات 
  الكفاءة

يجیب عن أسئلة حول النص المنطوق، 
يعین أطراف الحوار ويعبر عن مشاعره 

  ورأيه في النص المنطوق
الكفاءة 

  الختامیة
يفھم خطابات منطوقة يغلب علیھا النمط 

  التوجیھي ويتجاوب معھا
 

 المراحل المقترحالوضعیات التعلمیة والنشاط  التقويم 

اجتمع سكان الحي 
وتشاوروا علي 

  .كیفیة مساعدته
ماذا قال كل واحد 

 منھم؟

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

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

تتحدث مع زمالئك في عدة أمور، ما ھي اآلداب التي تلتزم بھا عند : 2المھمة
  حديثك معھم؟

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى النص 
  ويبدي اھتماما

  
  

يجیب بجمل 
بسیطة تترجم 

 المعنى العام للنص
 

يكمل أحداث النص 
 .المنطوق

يجب من طرف المعلم وأثناء ذلك ) حصة في المذياع(قراء النص المنطوق 
التواصل البصري بینه وبین متعلمیه مع االستعانة باألداء الحس 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 
  ....)الصیغةحذف، إضافة، تغییر (تعديلھا 

  لماذا بكى أحمد؟: يسأل المعلم
  ماذا قال؟

  .ومشاھدة الصورة 135مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص
  ماذا تشاھد في الصورة؟

  السائق يريد تشغیل ماذا؟
مجتھد، حنون، : بكى أحمد من شدة التأثر ألنه ولد: أكمل بالكلمة المناسبة

 مؤدب

مرحلة بناء 
 التعلمات

فھم 
 المنطوق

بناء أفكار جديدة 
تدعم ما ورد في 

 النص المنطوق
 

 )تعبیر حر( تفويج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة: أتأمل وأتحدث
  :الصورة األولى

  ما اسم ھذا الجھاز؟
  ماذا يبث؟

  أكملوا.........وھو فضاء ل
    .المذياع من وسائل التواصل السمعیة

  :الصورة الثانیة
  الجھاز؟ما اسم ھذا 
  اذكر فوائده؟

  ما اسم الحصة التي تحب أن تشاھدھا فیه؟
والتلفاز ھل ھو من وسائل التواصل السمعیة 

    فقط؟
  :الصورة الثالثة

  ماذا تشاھد في الصورة؟
  ماذا نقرأ فیھا؟

  ھل توجد فیھا صفحات للتسلیة؟
  ).اإلشارة إلى صفحات التسلیة(

السمعیة /السمعیة: الجرائد من وسائل التواصل
    أو المقروءة المرئیة

  

 
التعبیر 

 الشفوي

 ..................وسائل التواصل عديدة لھا فوائد كثیرة كبث األخبار وتقديم حصص  .تقويم اإلنجاز
التدريب 

  واالستثمار
    



    التواصل: المقطع التعلمي
  تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
   2  الحصة

المعلومة ويوظفھا في التعبیر يبحث عن   القیم
  الشفوي، التضامن والتآزر

  
 مركبة

  الكفاءة
  يتواصل مع الغیر،يفھم حديثه

مؤشرات 
  الكفاءة

يوظف الروابط والصیغ المناسبة ويتعرف 
  على القواعد النحوية والصرفیة

الكفاءة 
  الختامیة

يحاور ويناقش موضوعات مختلفة ويقدم 
متنوعة في توجیھات انطالقا من سندات 

  وضعیات تواصلیة دالة
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يتذكر مضمون 
  .النص المنطوق

يجیب عن 
  .األسئلة

  ).حصة في المذياع(العودة إلى النص المنطوق
  .يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق

  لماذا اصطحب األب ابنه؟
  .نداء يطلب من المستمعین مساعدة فقیر بلوازم البیتلو استمعا إلى 

 ماذا يفعل األب وابنه في رأيكم؟

مرحلة 
 االنطالق

يجیب عن 
األسئلة، يكتشف 

 .الصیغ ويوظفھا

  .بناء الجمل المحتوية على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة 
  .عرض المذيع حالة البنت حنان، ثم وجه نداء

  .من يريد مساعدتھا جمیعلمن وجه النداء؟ وجه النداء إلى 
  .تدوين الجملة على السبورة وتلوين الصیغة المستھدفة

  .تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى
  دعوت أصدقاءك لحفلة عید میالدك، حضروا ولم يتغیب أحد

 .أصدقائي للحفلة جمیعحضر : تخبرنا فتقول
  .أصدقائي إخوة لي.............َأْعتِبُر: أكمل الجملة

  .وضعیات أخرى لتثبیت الصیغة المستھدفة
  .أكمل المذيع عرض حالة البنت حنان، ثم وجه نداء

  مكان  كلمن أين انھالت المكالمات الھاتفیة؟ انھالت المكالمات الھاتفیة من 
  .تدوين الجملة وتلوين الصیغة المستھدفة

  .تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى
 .واحد في مكانه.......دخل التالمیذ إل القسم فجلس

  .فالح إلى حقله.........يذھب
  الجیران على مساعدة المحتاج........./.........يتعاون

  .وضعیات أخرى يراھا المعلم مناسبة لتثبیت الصیغة
  .شرح المذيع حالة البنت حنان وأخبرنا عن المرض الذي تعاني منه 

  رجلھا فيألم  منمم تعاني البنت حنان؟ تعاني البنت حنان : يسأل
  .تدوين الجملة وتلوين حروف الجر

  .رجله فيألم  مننستبدل سلیمان بحنان فنقول يعاني سلیمان 
  : يجلس المعلم على الكرسي ويسأل

  .الكرسي علىعلى ماذا جلس المعلم؟ جلس المعلم 
  .ورقة بیضاء علىالرسالة  على ماذا كتب أحمد الرسالة؟ كتب أحمد

  .المحفظة فيأين ترتب أدواتك؟ أرتب أدواتي 
  .المدرسة إلىالصباح  فيإلى أين تذھب في الصباح؟ أذھب 

   .وضعیات أخرى يراھا المعلم مناسبة

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يتدرب على 
استعمال الصیغ 

في وضعیات 
مشابھة 

ويستثمرھا في 
  .وضعیات جديدة

 
 
 
 
 

  المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفةيطرح 
 من كتاب األنشطة 80ص  1/3العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرين 

     

  التدريب
  و

 االستثمار

  



    التواصل: المقطع التعلمي
  )إنتاج شفوي(تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

يبحث عن المعلومة ويوظفھا في   القیم
التعبیر الشفوي، يساھم في العمل 

  الجماعي

  
  يفھم حديثهو يتواصل مع الغیر  الكفاءة مركبة

مؤشرات 
  الكفاءة

يسرد قصة انطالقا من مشھد أو صور 
ويرتب أحداث القصة حسب ترتیب 

  منطقي
الكفاءة 

  الختامیة
يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

  
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

  .االستماعيحسن 
يالحظ ويجیب عن 

 .األسئلة

احتفلنا يوم أمس بیوم العلم، فقدم تالمیذ قسم : السیاق
  .السنة الخامسة نشاطا ثقافیا

  .النشاط المقدم: السند
 صف لزمالئك ما قدمه تالمیذ قسم السنة الخامسة: التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يعبر عن الصور 
معتمدا على 

 .األسئلة التوجیھیة

  .قدم تالمیذ مدرسة أخرى البرنامج الثقافي المبین في الصور

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 

  .الصورة األولى
  بماذا بدأ ھؤالء التالمیذ البرنامج؟

  
ھي األناشید التي  في رأيكم ما

  أنشدوھا؟

 

  .الصورة الثانیة
  .قدموا عروضا 

  تتفرج على ھذه العروض؟أين 
  )إدماج جزئي(التعبیر عن الصورتین

 

  .الصورة الثالثة
    عند انتھاء البرنامج، ماذا قدم المدير؟

  لمن قدم الجوائز؟
  )إدماج كلي(التعبیر عن الصور الثالث

  

  قدم تالمیذ مدرستنا برنامجا ثقافیا حیث بدؤوه بالنشید الوطني  .قراءة الملخص
  التدريب

  و
 االستثمار

  
    



    التواصل: المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  حصتي المفضلة)فھم+أداء(قراءة   النشاط

  د45  المدة
  4  الحصة

يتحكم في اآللیات األولیة للقراءة   القیم
وينضبط مع الزمن المخصص للنشاط 

  وصلة الرحم

  
  مركبة

  الكفاءة
في يفھم ما يقرأ ويعید بناء المعلومات الواردة 

النص ويستعمل إستراتیجیة القراءة ويقیم 
  مضمون النص المكتوب

  مؤشرات
  الكفاءة

يختار الشخصیة المفضلة في النص ويبرر اختیاره 
ويتعرف على الشخصیات بواسطة دالالت 

  .ويستبدل كلمة بكلمة دون تغیر معنى الجملة
  الكفاءة

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا يغلب 

  علیھا النمط التوجیھي
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
ھل تعرف حصصا 

أخرى يقدمھا 
 .اذكرھا التلفاز؟

  .أنت تتفرج دائما على التلفاز بعد مراجعة دروسك: السیاق
  .صورة تلفاز أو ما يراه المعلم مناسبا: السند

 .ھي حصتك المفضلة؟ ما: التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 
الشخصیات ويعبر 

  عنھا
  يعبر عن الصور

  
  

يقرأ فقرات من 
  النص قراءة صحیحة

  
  

  يجیب عن األسئلة
يوظف الكلمات 

  الجديدة في جمل
  
  

يستخرج القیم 
 ويتحلى بھا

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 143فتح الكتاب ص 
  ماذا تشاھد في الصورة؟

  إلى من تشیر وداد؟
  التي ظھرت على الشاشة؟ما اسم المرأة 

  في رأيكم ماذا تقول؟
  تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص

  قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم مستعمال
  اإليحاء لتقريب المعنى

  .ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة
  ما عنوان النص؟

  حدد شخصیات النص
  يبدأ بالمتمكنین حتى(فقرة/فقرةمطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة، 
  )ال يدفع المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء

  تذلیل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجديدة 
  وتوظیفھا في جمل حسب الجدول

 الكلمة معناھا توظیفھا في جملة
  يقف المعلم أمام السبورة

 .أعزائي التالمیذ: قال المعلم
  قدام

 أحبائي
  أمام

 أعزائي
  .مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري له باألسئلة المناسبة

  األسئلة مرافقة للنص
  طرح أسئلة أخرى

  .ما اسمك الحصة التي تفرج علیھا األطفال؟
  بین من جرت المنافسة؟

  .بعرض أنشودة المسابقةبدأت 
  استبدل كلمة المسابقة بكلمة تشبھھا جاءت في النص

  .القیمةطرح أسئلة الستخراج 
 .يتواصل األطفال مع بعضھم في المسابقات العلمیة

مرحلة بناء 
 التعلمات

  يجیب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

استنادا إلى 
  تصوراته

 
 .ينجز النشاط

  طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 .80 ص 2إنجاز التمارين في دفتر األنشطة، التمرين رقم 

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    التواصل: المقطع التعلمي
يستعمل إستراتیجیة  فھم المكتوب  المیدان

  القراءة
  )حصتي المفضلة(وكتابةقراءة   النشاط

  د90  المدة
  6  الحصة

يعتز بلغته، صلة الرحم، التفتح على   القیم
  العالم الخارجي

  
 مركبة

  الكفاءة
يفھم ما يقرأ ويعید بناء المعلومات الواردة 

  إستراتیجیة القراءةفي النص ويستعمل 
مؤشرات 

  الكفاءة
ينطق الحروف من مخارجھا الصحیحة 

وينطق الحركات على أواخر الكلمات بطريقة 
  صحیحة

الكفاءة 
  الختامیة

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
  يغلب علیھا النمط التوجیھي

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
أھم أحداث يتذكر 

النص، والمعنى 
  .العام له

 .يجیب عن األسئلة

  .تلخیص النص المكتوب بأسئلة موجھة لتحديد األفكار األساسیة
 أمام ماذا جلس األوالد؟

 ماذا كانوا ينتظرون؟
 من الفريق الذي فاز في المسابقة؟

مرحلة 
 االنطالق

 يقرأ الفقرة الثانیة

  .أراجع وأمیز
رة إمالئیة وتعني التمییز بین ھمزتي الوصل يعتني النشاط بمعالجة ظاھ

  والقطع
  اإلدراك وعرض النموذج

  .أقرأ وأالحظ
  .يكتب المعلم الجمل المحتوية على الظاھرة

  .طفالباألرحبت المنشطة 
  .طفاللألغنت المجموعة الصوتیة نشیدا 

  .قط من مكان إلى آخركالظل البھلوان يقفز 
  الظاھرة وتحلیلھما إلى مقاطع صوتیةاستخراج الكلمات المشتملة على 

  .يطرح المعلم أسئلة قصد التثبیت
  .ھاتفبالبماذا تواصل أحمد مع صديقه؟ تواصل أحمد مع صديقه 

  .مجتھدلللمن يقدم المدير الجائزة؟ يقدم المدير الجائزة 
م في كاألالمعلمة مثل األم في حنانھا، تخبر أخاك الصغیر فتقول المعلمة 

 حنانھا
  ابة الموجھةاالستج

) الباء، الكاف، الّلام(يكتب المعلم الكلمات التالیة ويطلب من التالمیذ زيادة ال
  .والنطق بھا

     

  الكتاب
  

  كتاب في الفائدةكالكالكتاب الجريدة 
  كتاب في مراجعة الدروسبالبالكتاب أستعین 

  كتابللللكتاب اشتريت غالفا 
     

  .اإلتیان بكلمات جديدة تحوي المقصود
  االستجابة المستقلة

  .العودة إلى الفقرة واستخراج الكلمة التي اتصلت بھا الباء 
  التطبیق

العودة إلى الجملتین ومطالبة التالمیذ باستخراج وكتابة كلمة تحوي 
  المستھدف على األلواح

  أكتب جیدا
يكتب المعلم كلمات تبدأ بحرف جر يتصل بالم التعريف ومطالبة التالمیذ 

  .بقراءتھا
  .قراءة الكلمات وتلوين المقصود

  تشكیلھما بالعجینة إن أمكنكتابة الكلمات على األلواح بمحاكاة آ داء المعلم و

مرحلة بناء 
 التعلمات

 يقرأ وينسخ

  .قراءة الكلمات وكتابتھا على كراس القسم
  .نموذج لكراس القسم أو ما يراه المعلم مناسبا

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    التواصل: المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )حصتي المفضلة(قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  8  الحصة

يعتز بلغته، يتحلى بروح التعاون   القیم
والتضامن والتواصل ويتفتح على 

 العالم الخارجي

  
 مركبة

  الكفاءة
يستعمل المعلومات الواردة في النص 

  المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
يراعي عالمات الوقف وينطق الحركات على 

أواخر الحروف بطريقة صحیحة ويحسن 
  سرعته في القراءة

الكفاءة 
  الختامیة

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
  يغلب علیھا النمط التوجیھي

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يجیب عن 
 .األسئلة

يطرح المعلم أسئلة يتضمن جوابھا استعمال أحد حروف الجر المتصلة 
  باألسماء المعرفة 

  .ماذا تقول؟ الفراشة كالزھرةتشبه الفراشة بالزھرة، 
بماذا وعد فريق البراعم المنشطة؟ وعد فريق البراعم المنشطة بالفوز 

  في المرحلة
لمن وجه المذيع النداء؟ وجه المذيع النداء 

 ..... للمستمعین/للناس/للجمیع

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الفقرة 
محترما الفواصل 

  .والمدود
  

وكذا فقرة أحسن 
  .قراءتي

  
ن يجیب ع
 .األسئلة

  المرحلة األولى
  .يعود المعلم إلى النص المكتوب ويقرأه قراءة مسترسلة -01

اإلشارة إلى الفواصل الواردة في (يعید قراءة النص كامال قراءة جوھرية 
فقرة قراءة سلیمة مع احترام /ويطلب من التالمیذ قراءته فقرة)النص

لتنغیم بطريقة الفواصل والمدود والزمن المخصص لھا مع استخدام ا
  .ممیزة

  .يثمن قراءة المتفوقین ويصحح أخطاء المتعثرين
  

يطلب األستاذ من متعلمیه العودة إلى النص وكتابة كلمة تتضمن  -02
  .المستھدف

) الباء، الكاف، الم الجر المتصلة باألسماء المعرفة(اإلتیان بكلمات تبدأ ب
  .وكتابتھا على السبورة

  .تلوين المستھدف
  

  .أحسن قراءتي: الثانیةالمرحلة 
كتابة الفقرة المخصصة لمرحلة أحسن قراءتي، تلوين عالمات الوقف 

  .ھمزتي القطع والوصل 
: ِاْشَتَرى َأْحَمُد َمَجلًَّة َخاَصًة ِباَألْطَفاِل، َوَلمَّا َوَصَل ِإَلى اْلَبْیِت، َقاَل ِلُأْخِتِه

ُمِفیَدٌة، ِفیَھا َنَشاَطاٌت ِللتَّْسِلَیِة، َسْلَمى، َھِذ َمَجلٌَّة ُمْمِتَعٌة َو ُاْنُظِري َيا
  َكاْلَمَتاَھِة، َواْلّأْلَغاِز، َوَأْلَعاِب اْلِحَساِب، َھْل ُتَساِعِديَنِني َعَلى َحلَِّھا؟

  .قراءة الفقرة من الكتاب

مرحلة بناء 
 التعلمات

يكتب الجملة 
على دفتر 

  .األنشطة
  

يحافظ على البعد 
بین الكلمات عند 

نسخ 
 .جمل/جملة

  .78ص  5كتابة على دفتر األنشطة تمرين 

 
  .كتابة الجملة األخیرة من نص أحسن قراءتي على كراسات القسم

 .تلفاز في الفائدة كالتضامن والتآزر، فھو للالمذياع فضاء 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    التواصل: المقطع التعلمي
  إمالء  النشاط

  د45+د45  المدة
  7/9  الحصة

يوظف قدراته الكتابیة ويتحكم فیھا،   القیم
  يكتب بخط مقروء

الكفاءة 
  الختامیة

جمل يغلب  6/8ينتج كتابة من 
  علیھا النمط التوجیھي

  
 مركبة

  الكفاءة
يتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط 
للكتابة بالعربیة ويتحكم في مستويات اللغة 

  الكتابیة
مؤشرات 

  الكفاءة
الحروف والكلمات وتناسقھا يحترم قواعد رسم 

ويكتب كلمات كما ُتلفظ ويحافظ على البعد بین 
  )مسموع/إمالء منقول(الكلمات 

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يملي المعلم كلمات تبدأ بأحد حروف الجر المتصلة باألسماء  .يسمع ويكتب
 : المعرفة

مرحلة 
 االنطالق

  .الفقرةيقرأ 
يستخرج الكلمات 

 .المبدوءة بالمستھدف

  : الَتثبیت
  : يكتب المعلم الفقرة التالیة

َفَواِئُد َكِثیَرٌة، ُيْمِكُنِني َأْن ) اْلَھاِتِف: ..(َحَمَل َأِبي َھاِتَفُه َوَقاَل -01
ِفي  ِلَأْسَتْیِقَظ) اْلُمَنبِِّه....(في الّلیِل، َأْو ) اْلِمْصَباِح....(َأْسَتْعِمَلُه 

  .الصََّباِح اْلَباِكِر
  .َأَتَواَصُل َمَع َأْفَراِد َعاِئَلِتي َوَأْصِدَقاِئي) اْلَھاِتِف...(

  .وضعیات أخرى مشابھة
  

يطلب من التالمیذ قراءة الفقرة، ثم كتابة حرف الجر المناسب -02
  .المتصل باألسماء

يطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة علیھا استعمال كلمة تبدأ 
  .ف جر متصلبحر

  بمن رحبت المنشطة؟
  

  لمن غنت المجموعة الصوتیة النشید؟
  

  .................ظل البھلوان يقفز
  

 .وضعیات أخرى يراھا المعلم مناسبة

مرحلة بناء 
 التعلمات

  .يثبت المستھدف
يحرص على جمالیة 

 .الخط

يملي المعلم كلمات تتضمن المستھدف وكتابتھا على كراسات 
  )12ح(القسم

  
  .78ص 6إنجاز تمرين اإلمالء في دفتر األنشطة تمرين 

  .يمكن للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعة
 

 

  التدريب
  و

 االستثمار

  
   



    التواصل: المقطع التعلمي
  التعبیر الكتابي  میدان

  كتابي إنتاج  النشاط
  د45  المدة

  11  الحصة
  والكتابیةيوظف قدراته التعبیرية الشفھیة   القیم

    

  
 مركبة

  الكفاءة
  ينتج منصوص حسب وضعیة التواصل

مؤشرات 
  الكفاءة

ينتج منصوص حول صور معطاة بالترتیب 
  ويراجع المنصوص الذي أنتجه ويصححه

الكفاءة 
  الختامیة

جمل يغلب علیھا 6/8ينتج كتابات من 
  النمط التوجیھي في وضعیات تواصلیة

 
 المراحل والنشاط المقترحالوضعیات التعلمیة  التقويم

سترجع معلومات 
قرأھا ويوظفھا 

 .في تعبیره

  ).فطور الصباح(قرأت نص 
 .بما قاله علي قبل وبعد األكل.......ذكرني يا

مرحلة 
 االنطالق

تذكر نص ي
أو ) مفاجأة سارة(

النص المقدم في 
  .حصة اإلمالء

  
  

 .ايعبر كتابی
 

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

144.  
بعد نشرة األخبار، قدمت المذيعة حصة لألحوال الجوية المرتقبة لیوم 

  .2016 جوان 6االثنین 
  

الحظ الصور ثم عبر عن كل واحدة بجملة، لتحصل على حصة حول 
    األحوال الجوية

  .الصورة األولى
  

توجیه مالحظة التالمیذ لصور الشمس 
  : للوصول إلى الجملة

األجواء صافیة على أغلب مناطق 
  .الوطن

    ...............الشمس مشرقة 

  : الصورة الثانیة
  

  اإلشارة إلى األعداد وما تعنیه 
  : للوصول إلى الجملة

  ..........درجات الحرارة تتراوح بین
  

  : الصورة الثالثة
  

  .كلمتي الشروق والغروب اإلشارة إلى
يخبرنا المذيع عن شروق الشمس 

  ............وغروبھا فیقول

  
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

فھم 
 المنطوق

  .تقويم اإلنجاز

  : الجمل
...........................................  
...........................................  
............................................ 

التدريب 
 واالستثمار

التعبیر 
 الشفوي

    



    التواصل: المقطع التعلمي
  محفوظات  النشاط

  د45+د45  المدة
  5/12  الحصة

ينمي قیمه الخلقیة والدينیة   القیم
والمدنیة المستمدة من الھوية 

  الوطنیة

  
 مركبة

  الكفاءة
  يفھم ما يقرأ،ويعید بناء المعلومة الواردة

مؤشرات 
  الكفاءة

يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام ويتفاعل مع 
  معاني النص

الكفاءة 
  الختامیة

  يقرأ نصوصا بسیطة ويفھمھا

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

بأنشودة .......ذكرني يا
  .أوقات الفراغ

التركیز على البیتین 
 .األخیرين

  .تذكیر التالمیذ بنص ھوايتي المفضلة
 أمام ماذا جلست ياسمین؟

 ماذا كانت تطالع؟

مرحلة 
 االنطالق

  يكتشف المحفوظة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ينصت إلى قراءة 
األستاذ، يدرك المعنى 
اإلجمالي ويجیب عن 

 األسئلة
 
 
 

يحفظ المقطع الثاني 
 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
  .تقديم شرح مبسط للمحفوظة

البعض منا لديه حاسوب، يتكون من شاشة ووحدة مركزية ومكبري صوت، 
للحاسوب فوائد كثیرة فھو ينقلني عبر البلدان، أتعرف ....لوحة مفاتیح وفأرة

  بواسطته على جسم اإلنسان، 
أستطیع إنجاز بحوث مثلما فعل أحمد، وأتعرف على أصدقاء جدد من بلدان 

  .عن قصص األجداد فھو الينسىمختلفة مثلما فعلت ياسمین، يخبرني 
  .مراجعة المعنى اإلجمالي للقطعة بأسئلة لقیاس الفھم

  مم يتكون الحاسوب؟
  للحاسوب فوائد كثیرة، اذكر ما تعرفه منھا؟

  ھل تبقى مدة طويلة أمام الحاسوب؟لماذا؟
  أسئلة أخرى يراھا المعلم مناسبة

  .مرحلة التجزئة والتحفیظ
  .ثالثة أجزاءيجزئ األستاذ القطعة إلى 

 يكتب الجزء الثاني على جانب آخر من السبورة ويتم تحفیظه

مرحلة بناء 
 التعلمات

يؤدي المقطع الثاني 
 أداء المقطع الثاني من المحفوظة أداء سلیما

  التدريب
  و

 االستثمار
    



  
    التواصل: المقطع التعلمي

  )13ح(إدماج  النشاط
  د45  المدة

  10  الحصة
ويتحكم فیھا، يتحلى بروح يوظف قدراته   القیم

المسؤولیة ويتقن عمله، يساھم في 
  .العمل الجماعي ويتواصل مع الغیر

 مركبة
  الكفاءة

  ينمي قدراته ويستثمرھا

 مؤشرات
  الكفاءة

يسترجع معلومات سابقة ويوظفھا وينجز 
  األنشطة فرديا على أوراق

الكفاءة 
  الختامیة

يدمج مكتسباته في حل وضعیات متعلقة 
  )اللغة،التربیة اإلسالمیة،التربیة المدنیة(ب

  
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 يسترجع المعلومات

يحاور األستاذ التالمیذ حول مضامین الدروس السابقة لقیاس مدى التذكر 
  لديھم

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

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

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

مراقبة أداء المتعلم، 
يثني على المجتھدين 
 لخلق جو من التنافس

باستعمال ......................و.................أتواصل مع: أكمل
 ...................وسائل

  التدريب
  و

 االستثمار
                         األسفلورقة اإلدماج في 



 إدماج
  اللغة العربیة

  صنف األدوات المنزلیة حسب الجدول
  

  أدوات ال نتواصل بھا  أدوات نتواصل بھا        واُةْكالِم    

        وُبالحاُس        فاُزْلالِت
            ياُعْذالِم    

        يالھواِئ        ُدِقالمْو
            عُةالطاِب    

   
  ):كل، جمیع( الصیغتین مداخباستكون جملتین  -2

  

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

  :أكمل حسب المثال-3
  

  كِرو كالُسْلُح ُرالتْم    كِرالُسل ْثِملو ُح ُرالتْم
  ........................................................    الناِرل ْثِمساخن  الماُء

  ........................................................    األِمل ْثِمونة حُن مُةعِلالُم
  ........................................................    عىل األْفْثيل ِمطِو ُلالحْب

  

  التربیة اإلسالمیة
 سورة الكافروناستظھار 

  

  :أكمل
  ....................... ...........................................................  :آداب المسجد ھي

  .............................................................................. و  

  .............................................................................. و  
  

  التربیة المدنیة
  .السلوك الصحیحبعد ) (ضع العالمة 

  

  عندما أتحاور مع غیري

  

    أقبل الرأي اآلخر
    

    أرفع صوتي وأتكلم بسرعة
    

    أتركه حتى يكمل كالمه
    

      أسب وأشتم حتى أخیفه
  



    التواصل: المقطع التعلمي
  تھذيب السلوك  المیدان
  تربیة إسالمیة  النشاط
  آداب المسجدمن   الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري   القیم
الوطني،نبذ العنف والتعامل بوعي 

  ومسؤولیة

 مركبة
  الكفاءة

التعرف على سلوكات تتعلق باآلداب و 
ممارسة سلوكات تتعلق ببعض المعامالت 

  الحسنة
مؤشرات 

  الكفاءة
إبراز مظاھر السلوك الحسن و ربط مظاھر 

  والحديث السلوك الحسن باآليات

الكفاءة 
  الختامیة

في حیاته الیومیة  م المتعّل يسلك
سلوكات تدّل على األخالق الحمیدة 

    والمعامالت الحسنة         
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
دخلت إلى المسجد 

 وأحسنت الدخول،
  .صلیت ركعتین

 ما اسم ھذه الصالة؟

الیوم خمس صلوات وھي صالة نصلي في : السیاق
  .الظھر،العصر،المغرب،العشاء/الصبح
  .صورة مسجد أو ما يراه المعلم مناسبا: السند

 أين يصلي المسلم ھذه الصلوات؟: التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى قراءة 
  .المعلم

يالحظ الصور ويجیب 
 .عن األسئلة

ويطلب من البعض ) 145 كتاب التلمیذ ص(يقرأ المعلم النص المرافق للصورة
  .قراءته

  
 :أفھم

مناقشة المعنى الظاھر 
  .للنص

  ماذا قال األب البنه؟
طلب منه أن يلتزم 

بآداب المسجد،ھل 
  تعرفھا؟

  ُاذكر ما تعرفه منھا؟
   

   

  .الحظ الصورة
  ماذا يفعل ھذا الولد؟

 ............إذن قبل الذھاب إلى المسجد يجب أن
  

  
 .الحظ الصورة

 المالبس التي يلبسھاشاھدوا 
 كیف تظھر؟

 ھل تذھب إلى المسجد بمالبس متسخة؟
    

  الحظ الصورة
ھي الرِّجل التي  وصل الولد إلى المسجد،ما

  يدخل بھا؟
  .ھل تعرف دعاد الدخول إلى المسجد؟اذكره

  ماذا تفعل قبل جلوسك
  

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

التوصل إلى 
الخالصة،قراءتھا 

  .وكتابتھا

  :أتعلم
  .تعرفنا على آداب المسجد

  ..................أعدھا على مسامعنا يا
  :أحفظ

 .من سورة األعراف فیما تبقى من وقت 31يتم تحفیظ اآلية 

  التدريب
  و

 االستثمار

  .تخصص الحصة الثانیة للتحفیظ وإنجاز التمارين
    



  التواصل: المقطع التعلمي
  الحیاة الجماعیة  المیدان
 آداب الحوار  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

یؤدي واجباتھ نحو نفسھ ونحو اآلخر،یكتشف   القیم
  محیطھ تدریجیا من القریب إلى البعید

  

 مركبة
  الكفاءة

  الكلمة ویشارك في الحوار بشكل منظم يأخذ

مؤشرات 
  الكفاءة

  یتعرف على قواعد الحوار و التواصل الجید

الكفاءة 
  الختامیة

للتعبیر عن تقبلھ للتعایش مع ینطلق من أمثلة واقعیة 
    اآلخرین باحترام االختالف

  
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

  .طرح المعلم سؤاال
ھل يجیب كل التالمیذ 

  في نفس الوقت؟
ھل يتداولون على 

 اإلجابة؟

ھاك :أرسلك أبوك عند اللبان لتشتري كیس حلیب،فقال لك: السیــاق
  واشتر لنا كیس حلیب النقود
  .يراه المعلم مناسبا ما: السند

  ماذا تقول ألبیك بعد أن ينھي كالمه؟: التعلیمة
 .وصلت عند البائع،اعد لنا الحوار الذي دار بینكما           

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى قراءة 
  .المعلم

يالحظ الصور ويجیب 
 .عن األسئلة

  .أقرأ وأالحظ
ويطلب من البعض ) 146الكتاب ص (المصاحب للصورةيقرأ المعلم النص 

  .قراءته
  

 :أفھم
  إلى أين ذھب أمین؟لماذا؟

  دخل المكتبة،كیف وجد التالمیذ؟
  ھل انتظر دوره؟

  كیف خاطب البائع؟
  ما رأيكم في سلوك أمین؟

   .مناقشة الصور المرفقة
  

  .الحظ الصورة
  ِالتقي رائد بصديقه

  ماذا يقول له عندما يصافحه؟
 وبماذا يرد علیه صديقه؟

  
  

 .الحظ الصورة
  ماذا يطلب رائد من زمیله؟

 بماذا يبدأ كالمه؟
  

  

  الحظ الصورة
  .ودع رائد زمیله
  ماذا يقول له؟

  

  
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

التوصل إلى 
الخالصة،قراءتھا 

  .وكتابتھا

  :أتعلم
  عندما تلتقي مع زمالئك ماذا تلقي علیھم؟

  وھل ترفع صوتك؟
  وإذا تكلموا معك،ھل تقاطعھم؟

  كیف تنصت إلى كالمھم؟
  بماذا تنھي كالمك؟

  :أساھم
  .ذھبت إلى مكتب المدير لطلب شھادة مدرسیة،أعد الحوار الذي دار بینكما

  التدريب
  و

 االستثمار

    تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة



  في ساحة البريد المركزي: المقطع التعلیمي
  والحساب األعداد  المیدان
  )2(عددين ضرب  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

 ويبذل، عمله ينظم، ويكتشف يالحظ  القیم
    إتمامه على والمثابرة به للقیام جھدا

مركبة 
  الكفاءة

 ويرتب يقارن .ألف من األصغر األعداد على يتعرف
  األعداد ضرب لعملیة شخصیة سیرورة ويضع

مؤشرات 
  الكفاءة

 الضرب ويمارس وكتابة مشافھة األعداد يعین
  شخصیة استراتجیات على معتمدا

الكفاءة 
  الختامیة

 باألعداد المتعلقة معارفه بتجنید مشكالت يحل
 مقارنة، كتابة، قراءة(ألف من األصغر الطبیعیة

    علیھا والضرب الجمع عملیتي وإجراء)وترتیب
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

 عن يجیب
  .السؤال

  :الحساب الذھني
  .يملي المعلم عددا ذي رقمین ويطلب من التالمیذ كتابة عدد عشراته

 .عشراته عدد كتابة التالمیذ من ويطلب أرقام ثالثة ذي عددا المعلم يملي

حلة
مر

 
ق

ال
ط

االن
 

 خانات يالحظ
  .المرصوفة

  الجداء يكتب
3*4 4*3 

   :التمھید
  على التالیة المرصوفة المعلم يرسم

  كتابة التالمیذ من ويطلب السبورة
  جداء شكل في خاناتھا عدد

      
      
      
      

 إلى يتوصل
 المطلوب
 بإجراءاته

  .الشخصیة
  
  
  
  

 يختار
 العملیات
 الصحیحة

 ويكتب
 أسماء

  .التالمیذ
 يكمل

  .الحسابات
  
  
  
  
  
  
  

  ).فترة المالحظة(أكتشف
 علیھا أعد التي األوراق المعلم يوزع-1

  ).أكتشف.(النشاط
 لوحة مربعات عدد نحسب كیف:يسألھم التأمل بعد

  الشكوالطة؟
  عمل ثنائي).مرحلة البحث(أكتشف
 مربعات عدد لحساب الحاسبة التالمیذ استعمل

  الشكوالطة لوحة
، صحیحة إجابتھم كانت الذين التالمیذ أسماء اكتب

  الحسابات؟ أكمل ثم
  :)البحث(اإلجراءات-

 يكمل، أصحابھا أسماء ويكتب الصحیحة العملیات يختار، بعمله التالمیذ عمل يقارن
  .الحسابات

  :المناقشة والتبادل-
  السبورة على التالمیذ أعمال من عینة المعلم يعرض

  :الحوصلة والتأسیس
 النتائج على التصديق يتم المرحلة ھذه في

  .الخاطئة وإبعاد الصحیحة
  .الثانیة التعلیمة إلنجاز الخطوات نفس تتبع

  علیھا المصادق النتائج المتعلمون ينقل-
 .كتبھم على

  ).عمل فردي.(مرحلة اإلنجاز
، األزھار مالحظة متعلمیه من المعلم يطلب
  .صففت وكیف
 7 العلوي؟ الصف أزھار عدد ھو ما.الیسار على األزھار الحظ:يقول بعدھا

 الجمعیة؟ الكتابة أكمل الرابع؟/الثالث/الثاني الصف أزھار عدد ھو ما
 .المجموعات باقي مع الشيء ونفس، عمود كل في األزھار عدد مع المراحل نفس تتبع

حلة
مر

 
بناء

 
ت

التعلما
 

 يقرأ
 االستنتاج

 به ويعمل

  ماذا؟ عملیة نجري 6، 4 العددين جداء لحساب
  .6*4 الجداء نفسه ھو 4*6 الجداء ھل

  4+4+4+4+4+4:الشكل على نكتبه 4*6 الجداء لحساب
  ؟6*4:الجداء نكتب كیف

ب
التدري

ستثمار 
واال

 

  تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة
   



  في ساحة البريد المركزي: المقطع التعلیمي
  والحساب األعداد  المیدان
  .5 في الضرب جدول  الدرس

  د45  المدة
  3  الحصة

 ويبذل، عمله ينظم، ويكتشف يالحظ  القیم
    إتمامه على والمثابرة به للقیام جھدا

 مركبة
  الكفاءة

 ويرتب ويقارن، ألف من األصغر األعداد على يتعرف
  خمسة في الضرب جدول لبناء سیرورة ويضع

مؤشرات 
  الكفاءة

 ويبني حسابات ويجري.وكتابة مشافھة األعداد يعین
  لخمسة الضرب جدول

الكفاءة 
  الختامیة

 باألعداد المتعلقة معارفه بتجنید مشكالت يحل
 مقارنة، كتابة، قراءة(ألف من األصغر الطبیعیة

    علیھا والضرب الجمع عملیتي وإجراء)وترتیب
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

  .الناتج ويكتب يعد
  :الحساب الذھني

  .النتیجة ويكتب خطوات ثالث نزوال يعد والتلمیذ 139-3 العملیة المعلم يكتب
 .عشرة من أصغر الطارح يكون حیث العملیة تكرار

حلة
مر

 
ق

ال
ط

االن
 

 مضاعفات يذكر
 .50 حتى 5 العدد

 :التمھید
  .50 العدد إلى للوصول 5/5 صعودا العد
  .50 إلى للوصول مرة كل في 5 إضافة التالمیذ من ويطلب 0 العدد المعلم يذكر

 إلى يتوصل
 المطلوب
 بإجراءاته

  .الشخصیة
  
  

 عدد يحسب
 العمود مربعات
 ويضربھا الواحد

  .األعمدة عدد في
 ملء يكمل

 5 بإضافة الجدول
  .السابقة للنتیجة

  
  

 إلى يتوصل
 المطلوب
 بإجراءاته

  .الشخصیة

  ).فترة المالحظة(أكتشف
 علیھا أعد التي األوراق المعلم يوزع-1

  ).أكتشف.(النشاط
 النبوي بالمولد لالحتفال:يسألھم التأمل بعد

 من مجموعة مريم؟كم حضرت ماذا، الشريف
 كل في الشموع عدد ھو حضرت؟ما الشموع

  مجموعة؟
  عمل ثنائي).مرحلة البحث(أكتشف

  .عملیة كل نتیجة واكتب العملیتین الحظ :المعلم يقول
  ):البحث(اإلجراءات

  .الثانیة العملیة نتیجة ويكتب بالجدول يستعین، النتیجة ويكتب المجموع يحسب
  :المناقشة والتبادل

  السبورة على التالمیذ أعمال من عینة المعلم يعرض
  :الحوصلة والتأسیس

  .الخاطئة وإبعاد الصحیحة النتائج على التصديق يتم المرحلة ھذه في
 الخمس العملیات نتائج لحساب الموصوفة التالمیذ يستعمل 2 للتعلیمة بالنسبة

 للنتیجة 5 بإضافة معینة مرحلة نتیجة على نحصل أننا يالحظون نجعلھم ثم األولى
  .الجدول ملء ويتمم السابقة

 المصادق النتائج المتعلمون ينقل-
  .كتبھم على علیھا

  ).عمل فردي.(مرحلة اإلنجاز
 وبعد األول السؤال المعلم يشرح
 كتابة منھم يطلب فھمه من التأكد

  .النتائج
 .األول الجواب نتائج على المصادقة بعد الثاني السؤال إلى االنتقال يتم

حلة
مر

 
بناء

 
ت

التعلما
 

 ملء يكمل
  ويحفظه الجدول

 .إتمامه التالمیذ من ويطلب الجدول المعلم يرسم
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  x 
                10  5  5  

 

ب
التدري

 
ستثمار

واال
 

  تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة



  في ساحة البريد المركزي: المقطع التعلیمي
  والھندسة الفضاء  المیدان

 على المحوري بالتناظر شكل إتمام  الدرس
  مرصوفة

  د45  المدة
  5  الحصة

  القیم
 صحة من يتحقق، ويكتشف يالحظ
 الترمیز يستعمل، علیھا ويصادق النتائج

    .بغیرھا ويقارنھا إجاباته يعلل، العالمي

 مركبة
  الكفاءة

 ةتقامیساالو والمصطلحات الفضاء تنظیم على يتعرف
  المناسبة التعابیر المصطلحات يستعمل، واألشكال

مؤشرات 
  الكفاءة

 أشكال لرسم المرصوفة يستعمل.شكل على يتعرف
  ومضلعات خطوطا يرسم، بسیطة

الكفاءة 
  الختامیة

 نقل أو ووصف ستقامیةباال متعلقة مشكالت يحل
  المناسبة المصطلحات ويستعمل أشكال

  
 

 المراحل التعلمیة والنشاط المقترحالوضعیات  التقويم

 ويجیب يسمع
 .األسئلة عن

  :الحساب الذھني
  .29- 8=31-10=21:التالیة المساواة المعلم يكتب
 .لحسابھا عملیات يعطیھم ثم العمل طريقة يشرح

حلة
مر

 
ق

ال
ط

االن
 

  :التمھید
  )األلواح على اإلجابة:(يسأل ثم السبورة على ومستطیال مربعا المعلم يرسم

  القائمة؟ ياهازو عدد ھو الطول؟ما في متساوية المربع أضالع ھل
 .المستطیل خواص لمراجعة أسئلة

  .المطلوب ينفذ
  
  

 عن يجیب
  .األسئلة

  
  

 إلى يتوصل
 المطلوب
 بإجراءاته

  .الشخصیة
  
  

 يستعمل
 وقلم المسطرة
  .الرصاص
 يستعین
 بالخطوط
 إلتمام واألعمدة

  الرسم
 .الرسم يكمل

  ).المالحظةفترة (أكتشف-
  :يسأل التأمل وبعد 122 ص الكتاب فتح التالمیذ من يطلب-
  تناظر؟ محور البني الخط يمثل رسم أي في 

  .عمل جماعي على األوراق)فترة البحث(أكتشف
 بإتمام مطالبتھم ثم، المستعملة األلوان وذكر الشيء تسمیة التالمیذ من يطلب-01

  .الرسم تلوين
  .الرسم إلتمام بالمرصوفة يستعین ):البحث(اإلجراءات

 الرسم على العمل يتم.التالمیذ أعمال من عینة المعلم يعرض:المناقشة والتبادل 
  .السبورة على المكبر

 وإبعاد الصحیحة النتائج على التصديق يتم المرحلة ھذه في:الحوصلة والتأسیس
  الخاطئة

 :مرحلة اإلنجاز
 العمل يتم ثم التعلیمة فھم الجمیع أن من لیتأكد المعلم يشرحه:النشاط تقديم يتم

 مرحلیا الفردي
  تمرين من االنتقال لیتم
  ُيصحح حتى الموالي إلى

   .السابق

 

حلة
مر

 
بناء

 
ت

التعلما
 

 عن يجیب
 .السؤال

  :التالیة األسئلة المعلم يطرح
  ).والعقد الخطوط إلى اإلشارة(ماذا نحدد تناظر محور إلى بالنسبة رسم إلكمال

 المقابلة؟ الجھة في أم الجھة نفس في نرسمه ھل

ب
التدري

 
ستثمار

واال
 

  تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة



  في ساحة البريد المركزي: المقطع التعلیمي
  األشیاء وعالم المادة  المیدان
  محیطنا في موجود الھواء  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

أسلوب يستعمل و يثري الرصید العلمي  القیم
 و البرھنة العلمیة ةو التجرب ةالفرضی

  ويستعمل التسمیة العالمیة للمواد المعادن
  

مؤشرات 
  الكفاءة

يقترح طريقة إلظھار مادية الھواء ويحدد 
  كیفیة إظھار وجود الھواء في الماء

الكفاءة 
  الختامیة

ُيحسن استعمال أداة تقنیة في االستخدام 
موارده  الیومي وخصائصھا المادية بتجنید

  حول األشیاء التكنولوجیة
السندات 
  المطلوبة

دلو ماء أو إناء بالستیكي شفاف به ماء، 
كؤوس، منفاخ، بالونات، غمد سیالة، 

    مسحوق إزيس
 

 األنشطة طريقة تسییر األنشطة

 :واإلثارة مرحلة التحفیز
 وغمد إزيس مسحوق، الماء من قلیل به كأسا فأحضرت، قلیال تتسلى أن أردت :السیاق

 .بلطف ونفخت رفعته، الخلیط في الغمد غمست ثم الماء في المسحوق بخلط قمت، سیالة
 .السیاق في المذكورة الوسائل :السند

 األعلى؟ نحو ترتفع الغمد؟لماذا في تنفخ عندما تشاھد ماذا :التعلیمة

ضعیة
و

ق 
ال

ط
االن

 النشاط 
 األول

  )فترة المالحظة(أكتشف 
  .عنھا التعبیر ثم الصورة ومالحظة 114 ص الكتب فتح التالمیذ من المعلم يطلب

  الصورة؟ في تشاھد ماذا
  زمالئك؟ مع بالكرة تلعب يوم أي في

  )فترة البحث والتجريب(أكتشف
  .قراءته البعض من ويطلب الوضعیة نص المعلم يقرأ

 لتقديم للمتعلمین المجال ويفسح المرفقة األسئلة المعلم يطرح
  .تصوراتھم
 إناء أمامه ويضع فارغة كأسا له يقدم، للتجريب تلمیذ يستقدم

  .ماء فیه بالستیكي
  الكأس؟ داخل يوجد ماذا:تالمیذه يسأل
 ثم الماء في وغمره قلبه منه ويطلب المجرب للتلمیذ الكأس يعطي
  .الماء فقاعات لمالحظة إمالته
  أتت؟ أين تشاھدون؟من ماذا:السؤال يطرح
  )كأس إلى كأس من الھواء نقل(الھواء صفق بتجربة االستعانة للمعلم يمكن

 الحوض داخل الكأس وضع األول التلمیذ من يطلب.كأسا واحد لكل يقدم تلمیذين يستقدم
 وضع الثاني التلمیذ من ويطلب، الحوض من يخرجھا ال بحیث قلیال ورفعھا قلبھا ثم بالماء وملئھا
 فقاعات فتخرج قلیال يمیلھا، األولى الكأس تحت تصبح حتى الحوض داخل مقلوبة الكأس

  .األولى الكأس بھا لتمتلئ
  الرسم في الموضحة بالتجربة االستعانة أو
  :نجزأ

 شرح وبعد أنجز فقرة من السؤال المعلم يقرأ
حلة .لإلجابة للتالمیذ المجال يفسح المطلوب

مر
 

بناء
 

ت
التعلما

 

 النشاط
 الثاني

  )فترة األثر الكتابي(تعلمت
  .تعلمت نص إلى للوصول تالمیذه المعلم يحاور

ستثمار
اال

 

 النشاط
 الثالث

 



    التواصل: المقطع التعلمي
   فھم المنطوق والتعبیر الشفوي  المیدان
النص 

  المنطوق
  الحاسوب

  د90  المدة
  1  الحصة

 العمل في يساھم العربیة، بلغته يعتز  القیم
 الوسائل استعمال على يقبل الخیري،
  اآلخرين مع التواصل والتكنولوجیة، العصرية

  
 مركبة

  الكفاءة
 معالم يحلل يسمع، لما استجابة يرد

 النص مضمون ويقیم التواصلیة الوضعیة
  المنطوق

مؤشرات 
  الكفاءة

 المنطوق، النص حول أسئلة عن يجیب
 مشاعره عن ويعبر الحوار أطراف يعین
  المنطوق النص في ورأيه

الكفاءة 
  الختامیة

 علیھا يغلب منطوقة خطابات يفھم
  معھا ويتجاوب التوجیھي النمط

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 بفوائد ذّكرني
  .النقال الھاتف

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

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

 سم باديس، ابن العالمة حول بحث إنجاز المعلم منكم طلب :3 المھمة
  .فوائدھا بعض واذكر بھا استعنت التي الوسیلة

مرحلة 
 االنطالق

 النص إلى يستمع
  اھتماما ويبدي

  
  

 بجمل يجیب
 تترجم بسیطة
 للنص العام المعنى

 
 النص أحداث يكمل

 .المنطوق

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

  .لغوية والغیر
  :فھم المنطوق

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

 للمعلم يمكن المنطوق، بالنص مرفقة األسئلة
  تعديلھا

  ....)الصیغة تغییر إضافة، حذف،( 
  الولد؟ يحمل ماذا :المعلم يسأل

  بجانبه؟ يجلس من
  له؟ يقول فماذا البنه، نصائح يقدم األب

  .الصورة ومشاھدة 147 ص الكتاب بفتح التالمیذ مطالبة
  الصورة؟ في تشاھد ماذا

 ............ال التي المواقع أدخل وال االنترنت أستعمل :الناقصة بالعبارة أكمل

مرحلة بناء 
 التعلمات

فھم 
 المنطوق

 جديدة أفكار بناء
 في ورد ما تدعم
 المنطوق النص

 )تعبیر حر(ويج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورةتف :أتأمل وأتحدث

  :الصورة األولى
  الصورة؟ في ترى ماذا

  .رقمیة لوحة ھذه إذن

  الھاتف؟ تشبه ھل

  نستخدمھا؟ أن يمكن فیم
  

  :الصورة الثانیة
  الجھاز؟ ھذا اسم ما

  مكوناته اذكر

  نستعمله؟ فیم

    

التدريب 
 واالستثمار

التعبیر 
 الشفوي

 .اإلنجاز تقويم
  ..............الھاتف من أكبر التواصل وسائل من الرقمیة اللوحة

  .........طريق عن والتواصل والبحث الدراسة وسائل من الحاسوب
 .................و رئیسیة ووحدة مفاتیح ولوحة شاشة من الحاسوب يتكون

  

    



    التواصل: المقطع التعلمي
  تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
   2  الحصة

 العمل في يساھم العربیة، بلغته يعتز  القیم
 الوسائل استعمال على يقبل الخیري،
 مع التواصل والتكنولوجیة، العصرية
  اآلخرين

  
 مركبة

  الكفاءة
  يتواصل مع الغیر،يفھم حديثه

مؤشرات 
  الكفاءة

 على ويتعرف المناسبة والصیغ الروابط يوظف
  والصرفیة النحوية القواعد

الكفاءة 
  الختامیة

 ويقدم مختلفة موضوعات ويناقش يحاور
 في متنوعة سندات من انطالقا توجیھات
  تواصلیة دالة وضعیات

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 مضمون يتذكر
  .المنطوق النص
 عن يجیب

  .األسئلة

  ؟)الحاسوب(المنطوق النص إلى العودة
  .المنطوق للنص العام المعنى حول أسئلة المعلم يطرح
  البنه؟ حاسوبا األب اشترى لماذا
 أكملوا..................فظھرت التشغیل زر على األب ضغط

مرحلة 
 االنطالق

 عن يجیب
 يكتشف األسئلة،

 .ويوظفھا الصیغ

  . األسئلة بطرح المستھدفة الصیغ على المحتوية الجمل بناء
  .اشترى األب حاسوبا البنه، ففرح األخ فرحا كبیرا وشكر أباه

  ينتظرھا كان التي الھدية هألن بالحاسوب األخ فرح  بالحاسوب؟ األخ فرح لماذا
  .المستھدفة الصیغة وتلوين السبورة على الجملة تدوين
  .أخرى بأسئلة الصیغة تثبیت

  .األولى المرتبة على تحصل مجتھد تلمیذ رائد
  .مجتھد تلمیذ هألن........رائد تحصل األولى المرتبة على رائد تحصل لماذا

 تلمیذه ھاألن.........إيمان تحصلت تقول األولى المرتبة على إيمان تحصلت لو
  مجتھدة

  ....................ھاألن كثیرا أمي أحب  لماذا؟ كثیرا، أمك تحب أنت
  ................هألن أيضا معلمي أحب  لماذا؟ أيضا، معلمك وتحب

  والتآزر للتضامن فضاء هألن...... لماذا؟ المفیدة، التواصل وسائل من المذياع
  .المستھدفة الصیغة لتثبیت أخرى وضعیات

  .علم أخاك كیف يستعمل الحاسوب: أوصى األب ابنه قائال
  . الحاسوب من أخوه یستفیدل ابنه األب أوصى  ابنه األب أوصى لماذا

 .المستھدفة الصیغة وتلوين الجملة تدوين
  الحاسوب یشتغلل الزر على األب ضغط  الزّر؟ على األب ضغط لماذا
  ............. ألتعلم المدرسة إلى أذھب  المدرسة؟ إلى تذھب لماذا
  .... ألسألھم/علیھم ألطمئن أصدقائي مع أتواصل  أصدقائك؟ مع تتواصل لماذا

  ..مناسبة المعلم يراھا أخرى وضعیات
  .باألمس دروسي راجعت أنا :تقول باألمس دروسك بمراجعة قمت
  .دروسي أراجع أنا  :تقول اآلن دروسك بمراجعة تقوم
 في دروسي أراجع سوف/أراجعس أنا :تقول غدا/المساء في دروسك مراجعة تريد

  .غدا/المساء
  .ويسأل الظاھرة المعلم يشرح

  .غدا خالي أزور سوف/أزورس تقول؟ ماذا غدا، خالك زيارة تريد
  .الصیف عطلة في البحر شاطئ إلى الذھاب أردت لو

  .............. شاطئ إلى أذھب سوف/أذھبس تقول؟ ماذا
  مناسبة المعلم يراھا أخرى وضعیات

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 على يتدرب
 الصیغ استعمال

 وضعیات في
 مشابھة

 في ويستثمرھا
  .جديدة وضعیات

 

  المكتشفة الصیغ باستعمال اإلجابة تستدعي أسئلة المعلم يطرح
األنشطة كتاب من 83 ص 1/3 التمرين وإنجاز األنشطة دفتر إلى العودة

      

  التدريب
  و

 االستثمار

  



    التواصل: المقطع التعلمي
  )إنتاج شفوي(تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

 في ويوظفھا المعلومة عن يبحث  القیم
 العمل في ويساھم الشفوي، التعبیر

 استعمال على يقبل الجماعي،
  والتكنولوجیة العصرية الوسائل

  
  حديثه يفھم الغیر مع يتواصل  الكفاءة مركبة

مؤشرات 
  الكفاءة

 صور أو مشھد من انطالقا قصة يسرد
  سمعھا التي القصة ويلخص

الكفاءة 
  الختامیة

 سندات من انطالقا توجیھات يقدم
  دالة تواصلیة وضعیات في متنوعة

  
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

  .االستماع يحسن
 عن ويجیب يالحظ

 .األسئلة

 ھوايتي :عنوانه نص السابق في قرأنا :السیاق
  .المفضلة
  .80 ص التلمیذ كتاب الصورة :السند

 من ياسمین؟مع جلست ماذا أمام :التعلیمة
 لھا؟ كتبت تواصلت؟ماذا

مرحلة 
 االنطالق

 معتمدا الصور عن يعبر
 األسئلة على

 .التوجیھیة

  اشترى األب حاسوبا البنه المجتھد وقدمه له

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 

  األولىالصورة 
  الحاسوب؟ الولد أوصل بماذا

  ضغط؟ ماذا وعلى

 

  الثانیةالصورة 
  الحاسوب؟ شاشة على ظھر ماذا

   )جزئي إدماج(الصورتین عن التعبیر

 

  الصورة الثالثة
  له؟ يقول ماذا ابنه، يوصي األب
  حذره؟ ومم

  )كلي إدماج(الثالث الصور عن التعبیر

  .الملخص قراءة
 وضغط بالكھرباء الولد فأوصله له وقدمه المجتھد، البنه حاسوبا األب اشترى

  .الزر على
 ............................وكتابات جمیلة رسومات ظھرت

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    التواصل: المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  االنترنیت في بحث )فھم+آداء( قراءة  النشاط

  د45  المدة
  4  الحصة

 للقراءة األولیة اآللیات في يتحكم  القیم
 للنشاط المخصص الزمن مع وينضبط

  الجماعي العمل في ويساھم

  
  مركبة

  الكفاءة
 في الواردة المعلومات بناء ويعید يقرأ ما يفھم
 ويقیم القراءة إستراتیجیة ويستعمل النص

  المكتوب النص مضمون
  مؤشرات

  الكفاءة
 الشخصیات على ويتعرف متعدد من يختار

 وبیئته النص أحداث ويعین دالالت بواسطة
  والمكانیة الزمنیة

  الكفاءة
  الختامیة

 يغلب ويفھمھا سلیمة قراءة بسیطة نصوصا يقرأ
  التوجیھي النمط علیھا

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 الشخص اسم ما
 يوزع كان الذي

 في الرسائل
 .الماضي؟

 علیھا فردت سندس، لصديقتھا إلكترونیة رسالة ياسمین كتبت :السیاق
  .الوقت نفس في صديقتھا
  مناسبا؟ المعلم يراه ما أو الصورة إلى العودة: السند

 رسالتیھما؟ إرسال في البنتان اعتمدت ماذا على: التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

 يكتشف
 ويعبر الشخصیات

  عنھا
  الصور عن يعبر
 من فقرات يقرأ

  صحیحة قراءة النص
  األسئلة عن يجیب
 الكلمات يوظف

  جمل في الجديدة
 القیم يستخرج
 بھا ويتحلى

 للنص المصاحبة الصورة ومالحظة 149 ص الكتاب فتح
  الصورة؟ في تشاھد ماذا
  الولد؟ يجلس ماذا أمام
  اسمه؟ الشاشة؟ما على الظاھر الحیوان تعرف ھل

  النص موضوع عن التالمیذ توقعات تسجیل
  مستعمال المعلم طرف من نموذجیة قراءة النص قراءة

  المعنى لتقريب اإليحاء
  .الصامتة للقراءة للتالمیذ فسحة ترك
  النص؟ عنوان ھو ما

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

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

  الجدول حسب جمل في وتوظیفھا
 الكلمة معناھا توظیفھا في جملة

 المساء في الفالح عاد
 عمالق حیوان الفیل

 رجع
 الضخمة/جدا الكبیرة

  عاد
  العمالقة
  .المناسبة باألسئلة له الظاھري والمعنى النص فحوى عن التالمیذ مناقشة
  للنص مرافقة األسئلة

  أخرى أسئلة طرح
  .الباندا؟ حیوان أحمد يعرف ھل
  عنه؟ بحث أين

  عنه؟ بحث كیف
  لماذا؟.النص في أعجبتك التي الشخصیة اذكر

  .منه القیمة الستخراج المنطوق النص إلى العودة
أبحث في االنترنت عن المعلومات المفیدة وال أدخل أبدا في المواقع 

  .التي ال أعرفھا

مرحلة بناء 
 التعلمات

  األسئلة عن يجیب
 أخرى أفكارا يقدم

 إلى استنادا
 تصوراته

 .النشاط ينجز

  بالموضوع اإللمام قصد أخرى أسئلة طرح
 .83 ص 2 رقم التمرين األنشطة، دفتر في التمارين إنجاز

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    التواصل: المقطع التعلمي
يستعمل إستراتیجیة  فھم المكتوب  المیدان

  القراءة
  )االنترنت في بحث(وكتابة قراءة  النشاط

  د90  المدة
  6  الحصة

 العمل في يساھم بلغته، يعتز  القیم
  اآلخرين مع التواصل الجماعي،

  
 مركبة

  الكفاءة
 الواردة المعلومات بناء ويعید يقرأ ما يفھم
  القراءة استراتیجیة ويستعمل النص في

مؤشرات 
  الكفاءة

 الصحیحة مخارجھا من الحروف ينطق
 بطريقة الكلمات أواخر على الحركات وينطق

  صحیحة
الكفاءة 

  الختامیة
 ويفھمھا سلیمة قراءة بسیطة نصوصا يقرأ

  التوجیھي النمط علیھا يغلب
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
 أحداث أھم يتذكر

 والمعنى النص،
  .له العام

 .األسئلة عن يجیب

  .األساسیة األفكار لتحديد موجھة بأسئلة المكتوب النص تلخیص
  التالمیذ؟ من المعلمة طلبت ماذا

 بحثه؟ في أحمد اعتمد ماذا على

مرحلة 
 االنطالق

  .الثالثة الفقرة يقرأ
 اإلشارة اسم ينطق
  .ھذه

 في المد يسمع
 .يكتبه وال االسم

  .أراجع وأمیز
 عند التنبه)ھا( من األلف حذف وتعني لغوية ظاھرة بمعالجة النشاط يعتني
  .نكتبھا وال بھا ننطق ،)للمذكر ذا للمؤنث، ذه(ب اتصالھا
  النموذج وعرض اإلدراك

  .وأالحظ أقرأ
  .التالمیذ بمحاورة اللغوية الظاھرة على المحتوية الجملة بناء

  .149العودة إلى النص المكتوب ص 
  تحتھا؟ كتب ماذا الباندا، لحیوان صورة الشاشة على ظھرت

  تقول؟ ماذا عمالق، فیل ظھر لو
  .كلماتھما وتأطیر قراءتھا السبورة على الجملتین كتابة

 ھذه ھي الباندا العمالقة
 ھذا ھو الفیل العمالق

  .بھما والنطق الظاھرة على المشتملتین الكلمتین استخراج
  .نكتبھا وال ننطقھا الھاد بعد ألف وجود إلى التالمیذ تنبیه
 اتصاله عند ذا اإلشارة اسم من األلف حذف لدراسة تالمیذه مع المعلم يتدرج
  البعد بالم
 .ذلك

  الموجھة االستجابة
  .الجمل ذكر التالمیذ من ويطلب القسم داخل أشیاء إلى المعلم يشیر
  .اإلشارة أسماء وتلوين الجمل كتابة
  )الساحة في الجزائر علم( بعید شيء إلى المعلم يشیر
  .الجزائر علم ھو ذلك

  المستقلة االستجابة
  .اإلشارة اسم وتلوين الفقرة إلى العودة

  التطبیق
 على كتابتھا التالمیذ من ويطلب المستھدفة اإلشارة أسماء المعلم يملي
  األلواح
  جیدا أكتب
  .المقصود تتضمن جمال المعلم يكتب
  .المقصود وتلوين الجمل قراءة
  أمكن إن بالعجینة وتشكیلھما المعلم أداء بمحاكاة األلواح على الكلمات كتابة

مرحلة بناء 
 التعلمات

 وينسخ يقرأ

  .القسم كراس على وكتابتھا الكلمات قراءة
  .مناسبا المعلم يراه ما أو القسم لكراس نموذج

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    التواصل: المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )االنترنیت في بحث(وكتابة قراءة  النشاط

  د90  المدة
  8  الحصة

 التعاون بروح يتحلى بلغته، يعتز  القیم
 في سرعته يحسن   والتضامن

  القراءة

  
 مركبة

  الكفاءة
 النص في الواردة المعلومات يستعمل
  المكتوب

مؤشرات 
  الكفاءة

يراعي عالمات الوقف وينطق الحركات على 
أواخر الحروف بطريقة صحیحة ويحسن 

  سرعته في القراءة
الكفاءة 

  الختامیة
 ويفھمھا سلیمة قراءة بسیطة نصوصا يقرأ

  التوجیھي النمط علیھا يغلب

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

  .ويعبر يالحظ

  حاسوب ھذا 

  إلكترونیة لوحة ھذه 

 ھاتف ذلك 

مرحلة 
 االنطالق

 محترما الفقرة يقرأ
  .والمدود الفواصل

  
 أحسن فقرة وكذا

  .قراءتي
  

  .األسئلة عن يجیب
  
  
 

  المرحلة األولى
  .مسترسلة قراءة ويقرأه المكتوب النص إلى المعلم يعود -01

 النص، في الواردة الفواصل إلى اإلشارة( جوھرية قراءة كامال النص قراءة يعید
 مع سلیمة قراءة فقرة/فقرة قراءته التالمیذ من ويطلب.....)التنوين المدود،
 بطريقة التنغیم استخدام مع لھا المخصص والزمن والمدود الفواصل احترام
  .ممیزة
  .المتعثرين أخطاء ويصحح المتفوقین قراءة يثمن

 تتضمن كلمة وكتابة النص إلى العودة متعلمیه من األستاذ يطلب -02
  .المستھدف

  .تلوين المستھدف
  

  .أحسن قراءتي: المرحلة الثانیة
  .التالي النص كتابة

  .َبِعیًدا َيْنُظُر َذا َھاُھَو ُعشِِّه، ِإَلى اْلَفْرَخ ِلَیُردَّ الشََّجَرَة َراِئُد َتَسلََّق- 
  شیئا؟ رأيت ھل تشاھد؟ رائد؟ماذا يا مالك :َأْيمن
 ِاتبعوني :وقال رائد نزل الغابة، في حريق حريق، ھذا كثیرا، دخانا أرى :رائد

  .الجھة ھذه في الحريق
  الغابة في حريق النار، النار، يجرون، األطفال راح

  .لنطفئھا نسرع نفعل، ماذا :أيمن
  .الحارس ذلك نخبر أن يجب نقدر، ال :إيمان

  .قراءته التالمیذ من ويطلب النص المعلم يقرأ
  محذوفة ألفا المتضمنة األسماء استخراج

مرحلة بناء 
 التعلمات

 على الجملة يكتب
  .األنشطة دفتر

  
 البعد على يحافظ

 عند الكلمات بین
 .جمل/جملة نسخ

  .84 ص 5 تمرين األنشطة دفتر على كتابة
 

  .القسم كراسات على قراءتي أحسن نص من جملة كتابة
 

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    التواصل: المقطع التعلمي
  إمالء  النشاط

  د45+د45  المدة
  7/9  الحصة

 فیھا، ويتحكم الكتابیة قدراته يوظف  القیم
  مقروء بخط يكتب

الكفاءة 
  الختامیة

 يغلب جمل 6/8 من كتابة ينتج
  التوجیھي النمط علیھا

  
 مركبة

  الكفاءة
 والضوابط الحروف أشكال مختلف على يتعرف
 اللغة مستويات في ويتحكم بالعربیة للكتابة
  الكتابیة

مؤشرات 
  الكفاءة

 وتناسقھا والكلمات الحروف رسم قواعد يحترم
 بین البعد على يحافظو ُتلفظ كما كلمات ويكتب

  )مسموع/منقول إمالء(الكلمات

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

  .ويعبر يالحظ

  حاسوب ھذا 

  إلكترونیة لوحة ھذه 

 ھاتف ذلك 

مرحلة 
 االنطالق

  .الفقرة يقرأ
 األسماء يستخرج

 ألفا المتضمنة
 .محذوفة

  :الَتثبیت
  

  :للتثبیت القراءة حصة في قدمه الذي بالنص المعلم يستعین -01
  .َبِعیًدا َيْنُظُر َذا َھاُھَو ُعشِِّه، ِإَلى اْلَفْرَخ ِلَیُردَّ الشََّجَرَة َراِئُد َتَسلََّق- 

  شیئا؟ رأيت ھل تشاھد؟ رائد؟ماذا يا مالك :َأْيمن
 ِاتبعوني :وقال رائد نزل الغابة، في حريق حريق، ھذا كثیرا، دخانا أرى :رائد

  .الجھة ھذه في الحريق
  الغابة في حريق النار، النار، يجرون، األطفال راح

  .لنطفئھا نسرع نفعل، ماذا :أيمن
  .الحارس ذلك نخبر أن يجب نقدر، ال :إيمان

  .مشابھة أخرى وضعیات
  

 إلى واإلشارة اإلشارة بأسماء النطق ثم النص، قراءة التالمیذ من يطلب-02
 . المحذوفة األلف مكان

  
 .الجملة بذكر التالمیذ ومطالبة إلیھا ويشیر مدرسیة أدوات المعلم يعرض-03
 

 على الناقصة الكلمة كتابة التالمیذ من ويطلب التالیة الجمل المعلم يكتب-04
  األلواح
  .أخي ھو ھناك من القادم............و أختي، ھي ھنا الواقفة.......

  الرابعة السنة معلمة........و الثانیة السنة معلم........
 أخرى وضعیات

مرحلة بناء 
 التعلمات

  .المستھدف يثبت
 جمالیة على يحرص

 .الخط

  )12ح(القسم كراسات على وكتابتھا المستھدف تتضمن كلمات المعلم يملي
  .84 ص 6 تمرين األنشطة دفتر في اإلمالء تمرين إنجاز

  
  

  
  

 .التاسعة الحصة في األنشطة دفتر استغالل للمعلم يمكن

  التدريب
  و

 االستثمار

  
   



    التواصل :المقطع التعلمي
  التعبیر الكتابي  میدان

  كتابي إنتاج  النشاط
  د45  المدة

  11  الحصة
 الشفھیة التعبیرية قدراته يوظف  القیم

  الجماعي العمل في يساھم والكتابیة،

  
 مركبة

  الكفاءة
  ينتج منصوص حسب وضعیة التواصل

مؤشرات 
  الكفاءة

ينتج منصوص حول صور معطاة بالترتیب 
  الذي أنتجه ويصححهويراجع المنصوص 

الكفاءة 
  الختامیة

جمل يغلب علیھا 6/8ينتج كتابات من 
  النمط التوجیھي في وضعیات تواصلیة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم
 معلومات يسترجع

 في ويوظفھا قرأھا
 .تعبیره

  ).االنترنیت في بحث( نص قرأت
 .بحثه لكتابة أحمد فعله بما.......يا ذكرني

مرحلة 
 االنطالق

 قرأه بما يستعین
 ويعبر النص في

 .كتابیا

  .أتدرب على اإلنتاج الكتابي
  .150يعرض المعلم الوضعیة الموجودة في كتاب التلمیذ على السبورة ص 

طلب أحمد من أخیه األكبر أن يساعده في إنجاز بحث عن حیوان 
  ِابحث في شبكة: الباندا فقال له

  
  .وستجد كل المعلومات التي تبحث عنھااالنترنت 

  
  .جلس أحمد أمام الحاسوب وبدأ العمل

  
  أحمد؟ شغل ماذا

  
  المفاتیح؟ لوحة على كتب وماذا

  
  ضغط؟ ماذا وعلى

  
 على ظھرت التي الجمل ھي ما

  الشاشة؟

  
  بحثه؟ لكتابة أحمد استعان بماذا

  
  :الجمل

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

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

مرحلة بناء 
 التعلمات

فھم 
 المنطوق

 استعدادا المسودة كراسات على إلیه توصلوا ما كتابة على التالمیذ يتدرب .اإلنجاز تقويم
 التعبیر دفاتر على لكتابته

التدريب 
 واالستثمار

التعبیر 
 الشفوي

    



    التواصل: المقطع التعلمي
  محفوظات  النشاط

  د45+د45  المدة
  5/12  الحصة

ينمي قیمه الخلقیة والدينیة   القیم
والمدنیة المستمدة من الھوية 

  الوطنیة

  
 مركبة

  الكفاءة
  ويعید بناء المعلومة الواردة يفھم ما يقرأ،

مؤشرات 
  الكفاءة

يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام ويتفاعل مع 
  معاني النص

الكفاءة 
  الختامیة

  يقرأ نصوصا بسیطة ويفھمھا

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 بأنشودة.......يا ذكرني
  .الفراغ أوقات

 البیتین على التركیز
 .األخیرين

  .المفضلة ھوايتي بنص التالمیذ تذكیر
 ياسمین؟ جلست ماذا أمام
 تطالع؟ كانت ماذا

مرحلة 
 االنطالق

  المحفوظة يكتشف
  
 
 
 
 
 
 

 قراءة إلى ينصت
 المعنى يدرك األستاذ،

 عن ويجیب اإلجمالي
 األسئلة

 
 
 

 الثاني المقطع يحفظ
 المحفوظة من

  اإلجماليمرحلة التقديم وشرح المعنى 
 إلضفاء وواضح جمیل بشكل مكتوبة المقطوعة نص عن األستاذ يكشف
  .علیھا الجمالي الجانب

 
 لتقريب اإليماءات تتخللھا واضحة قراءة األستاذ طرف من المحفوظة قراءة

  .المعنى
  .للمحفوظة مبسط شرح تقديم
 صوت، ومكبري مركزية ووحدة شاشة من يتكون حاسوب، لديه منا البعض
 أتعرف البلدان، عبر ينقلني فھو كثیرة فوائد للحاسوب....وفأرة مفاتیح لوحة

  اإلنسان، جسم على بواسطته
 بلدان من جدد أصدقاء على وأتعرف أحمد، فعل مثلما بحوث إنجاز أستطیع
  .الينسى فھو األجداد قصص عن يخبرني ياسمین، فعلت مثلما مختلفة

  .مراجعة المعنى اإلجمالي للقطعة بأسئلة لقیاس الفھم
  الحاسوب؟ يتكون مم

  منھا؟ تعرفه ما اذكر كثیرة، فوائد للحاسوب
  الحاسوب؟لماذا؟ أمام طويلة مدة تبقى ھل

  مناسبة المعلم يراھا أخرى أسئلة
  .مرحلة التجزئة والتحفیظ

  .أجزاء ثالثة إلى القطعة األستاذ يجزئ
 تحفیظه ويتم السبورة من آخر جانب على الثالث الجزء يكتب

مرحلة بناء 
 التعلمات

 الثالث المقطع يؤدي
 المحفوظة من الثالث المقطع أداء سلیما أداء

  التدريب
  و

 االستثمار
    



  
    التواصل: المقطع التعلمي

  )13ح(إدماج  النشاط
  د45  المدة

  10  الحصة
فیھا ،يتحلى بروح  يوظف قدراته ويتحكم  القیم

المسؤولیة ويتقن عمله،يساھم في 
  العمل الجماعي ويتواصل مع الغیر

 مركبة
  الكفاءة

  ينمي قدراته ويستثمرھا

 مؤشرات
  الكفاءة

يسترجع معلومات سابقة ويوظفھا وينجز 
  األنشطة فرديا على أوراق

الكفاءة 
  الختامیة

يدمج مكتسباته في حل وضعیات متعلقة 
  )اللغة،التربیة اإلسالمیة،التربیة المدنیة(بـ

  
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 المعلومات يسترجع

 التذكر مدى لقیاس السابقة الدروس مضامین حول التالمیذ األستاذ يحاور
  لديھم

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

مرحلة 
 االنطالق

 األنشطة يكتشف
 شرح إلى وينصت
  .المعلم

  
  .األول النشاط ينجز

 ويصحح عمله يراقب
  أخطأ إن

  الثاني النشاط
  الثالث النشاط

 

 األنشطة لھم ويشرح التالمیذ على اإلدماجیة الوضعیة أوراق األستاذ يوزع
  . مرحلیا
 على الجماعي والتصحیح المراقبة تلیه األول النشاط إنجاز منھم يطلب

  .األنشطة بقیة مع العمل نفس فالفردي، السبورة

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 المتعلم، أداء مراقبة
 على يثني

 جو لخلق المجتھدين
 التنافس من

 ........................وسائل من الحوار :أكمل
  التدريب

  و
 االستثمار

  .ورقة اإلدماج في األسفل

  



 إدماج
  العربیةاللغة 

  .في الخانة المناسبة )×(أضع  -1
  

  ال  نعم  

      یِلالِف ثا عِنوا بْحُزِجْنُي ھا أْنیِذتالِم ْنِم مُةعِلالُم طلبْت

      نْتتْرفي االْن ثُهبْح مُدجز أْحأْن

      ِرفي الجزاِئ یُشدا حیوان يِعالباْن
  

  :في المكان المناسب) سـ ، سوف(ضع  -2
  

o ............ لِةْطفي الُع وتْربُیْمالُكتابة ِبالِك أتعلُم 
o لِةاآلن في الحاِف ھُبنْذ.......... ، الطعام في السلِة ضْع.  

  

  التربیة اإلسالمیة
 أمام السلوك الخاطئ) ×(أمام السلوك الصحیح و) (ضع 

  

    نىْمي الُیِلْجِرِب ِدِجإلى المْس ُلُخأْد

    آخر إلى مكاٍن مكاٍن ْنِم ُلتِقوأْن ِدِجل المْسداِخ حُكأْض

    وِسُلل الُجقْب ِنعتْیي رْكصِلُأ

    ٍضِفخْنُم ٍتصْوِب ِدِجل المْسآن داِخالقْر رُأأْق
  

  التربیة المدنیة
  .أمام كل عبارة) خطأ(، )صحیح(أكتب 

    أدٍبي ِبرأِي وُلأُق

    يِنُرحاِوُي مْن ُعقاِطُأ

    یحًةصِح ذا كانْتِإ رة اآلخِرْكِف بُلأْق

    ئًةخاِط كانْت ي ولْورِتْكِف ُضِرأْف
  

    



    التواصل: المقطع التعلمي
  السلوك تھذيب  المیدان
  تربیة إسالمیة  النشاط
  2 المسجد آداب من  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

 الحضاري واالنتماء باإلسالم االعتزاز  القیم
 بوعي والتعامل العنف نبذ الوطني،

  ومسؤولیة

 مركبة
  الكفاءة

 باآلداب تتعلق سلوكات على التعرف
 ببعض تتعلق سلوكات وممارسة
  الحسنة المعامالت

مؤشرات 
  الكفاءة

 مظاھر ربطو الحسن السلوك مظاھر إبراز
  والحديث باآليات الحسن السلوك

الكفاءة 
  الختامیة

 سلوكات الیومیة حیاته في المتعّلم يسلك
 والمعامالت الحمیدة األخالق على تدّل

    الحسنة
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 المسجد إلى دخلت
 الدخول، وأحسنت

  .ركعتین صلیت
 الصالة؟ ھذه اسم ما

 ھو اآلذان بأن تالمیذه يخبر المعلم.(للصالة ينادي المؤذن سمعت: السیاق
  .المسجد إلى فتوجھت ،)للصالة نداء

  .صورة مسجد أو ما يراه المعلم مناسبا: السند
  تقوله؟ الذي الدعاء تعرف المسجد؟ھل إلى تدخل رجل بأي: التعلیمة

 به ذكرني

مرحلة 
 االنطالق

 قراءة إلى يستمع
  .المعلم
 ويجیب الصور يالحظ

 .األسئلة عن

  .أقرأ وأالحظ
 البعض من ويطلب )152 ص التلمیذ كتاب(للصورة المرافق النص المعلم يقرأ

 .قراءته
  :أفھم

  .للنص الظاھر المعنى مناقشة
  أمین؟ دخل أين

  دخل؟ رجل بأي الصورة، الحظوا
  وجد؟ ماذا
  المسجد؟ في الناس يفعل كان ماذا

  .الصورة الحظ
  المصلین؟ أمین بھا سیحیي التي التحیة ھي ما

  التحیة؟ إلقاء أثناء كثیرا صوته يرفع ھل

  

 .الصورة الحظ
  الجلوس؟ إلى يسارع ھل المسجد، إلى أمین دخل
 الدخول بعد مباشرة يصلیھا التي الصالة اسم ما إذن
  المسجد؟ إلى

  

  الصورة الحظ
  اإلمام؟ يقف ماذا فوق
  المنبر؟ فوق اإلمام يكون عندما نفعل ماذا

 
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 إلى التوصل
 قراءتھا الخالصة،
  .وكتابتھا

  :أتعلم
  .المسجد آداب على تعرفنا
  ..................يا مسامعنا على أعدھا
  :أحفظ

  .وقت من تبقى فیما الشريف النبوي الحديث تحفیظ يتم

  التدريب
  و

 االستثمار

  .تخصص الحصة الثانیة للتحفیظ وإنجاز التمارين
    



  التواصل: المقطع التعلمي
  الحیاة الجماعیة  المیدان
 أقبل الرأي اآلخر  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

 يكتشف اآلخر، ونحو نفسه نحو واجباته يؤدي  القیم
  البعید إلى القريب من تدريجیا محیطه

  

 مركبة
  الكفاءة

يأخذ الكلمة ويشارك في الحوار بشكل 
  منظم

مؤشرات 
  الكفاءة

تقبل الرأي (يتعرف على قواعد الحوار
  والتواصل الجید) المخالف

الكفاءة 
  الختامیة

 عن للتعبیر واقعیة أمثلة من ينطلق
 باحترام اآلخرين مع للتعايش تقبله

    االختالف
  

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

  .سؤاال المعلم طرح
 التالمیذ كل يجیب ھل
  الوقت؟ نفس في
 على يتداولون ھل

 اإلجابة؟

 ھاك :لك فقال حلیب، كیس لتشتري اللبان عند أبوك أرسلك: السیاق
  حلیب كیس لنا واشتر النقود

  .مناسبا المعلم يراه ما: السند
  كالمه؟ ينھي أن بعد ألبیك تقول ماذا: التعلیمة

 .بینكما دار الذي الحوار لنا اعد البائع، عند وصلت 

مرحلة 
 االنطالق

 قراءة إلى يستمع
  .المعلم
 ويجیب الصور يالحظ

 .األسئلة عن

  .أقرأ وأالحظ
 البعض من ويطلب )153 ص الكتاب(للصورة المصاحب النص المعلم يقرأ

  .قراءته
  

  أفھم
  التالمیذ؟ أنجزه الذي المشروع ھو ما

  العرض؟ أثناء قاطعھم من
  لھم؟ قال ماذا
  صحیح؟ رأيه ھل

  لماذا؟
  مناقشة الصورة المرفقة

مرحلة بناء 
 التعلمات

 الخالصة، إلى التوصل
  .وكتابتھا قراءتھا

  .الحظ الصورة
  الواقف؟ التلمیذ اسم ما

  يده؟ في يحمل ماذا
  زمالؤه؟ أنجزه مما أفضل أنجزه ما ھل رأيكم، في
  زمالئه؟ رأي أمین قبل ھل

  ................له فتقول تنصحه
  

  أتعلم
  علیھم؟ تلقي ماذا زمالئك مع تلتقي عندما
  رأيھم؟ تحترم وھل
  تقاطعھم؟ ھل معك، تكلموا وإذا
  فكرتھم؟ بلقتت ھل

  
  أساھم

  .تنصحھما بماذا زمیلیك، بین خالف حدث

  التدريب
  و

 االستثمار

    تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة: مالحظة



  حفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  األعداد والحساب  المیدان
  3/4جدول الضرب في   الدرس

  د45  المدة
  5  الحصة

ويبذل ، ينظم عمله، يالحظ ويكتشف  القیم
    جھدا للقیام به والمثابرة على إتمامه

 مركبة
  الكفاءة

 يقارن ويرتب.يتعرف على األعداد األصغر من ألف
  3/4يضع سیرورة شخصیة لبناء جدولي الضرب في و

مؤشرات 
  الكفاءة

يبني و يجري حسابات.يعین األعداد مشافھة وكتابة
  3/4جدولي الضرب في 

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باألعداد 
مقارنة ، كتابة، قراءة( ألفالطبیعیة األصغر من 

  وإجراء عملیتي الجمع والضرب علیھا )وترتیب
  

  

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

يذكر متتالیة أعداد بإضافة 
 . أربعة في كل مرة

  : الحساب الذھني
  .4/4العد صعودا 

الذي بجانبه وذكر العدد ومن  4يملي المعلم عددا ويطلب من تلمیذ إضافة 
حلة  .وذكر العدد وھكذا 4إضافة 

مر
ق

ال
ط

االن
 

األصغر  3مضاعفات العدد 
  .33من 

األصغر  4مضاعفات العدد 
 .44من 

 : التمھید
ويطلب منھم إضافة ثالثة في كل مرة للوصول إلى  3يذكر المعلم العدد 

  .30د العد
 .العمل مع العدد أربعة نفس

يتوصل إلى المطلوب 
  .الشخصیةبإجراءاته 

  
  
  
  

  .ملء الجدول أكمل
  
  
  
  
  

الحظ العملیات الخمس 
األولى وأكمل جدول الضرب 

  .4في 

  ).فترة المالحظة(أكتشف-
  .ومالحظة الجدول 124يطلب من التالمیذ فتح الكتاب ص -1

  ؟.............أمامنا جدول الضرب للعدد: بعد التأمل يقول المعلم
  عمل ثنائي).مرحلة البحث(أكتشف

  ماذا قرر مدير المدرسة؟: المعلم السیاق وبعد التأكد من فھمه يسأليقرأ 
  كم قلما يعطي لتلمیذ واحد؟وكم قلما يعطي لتلمیذين؟ولثالثة تالمیذ؟

  أكمل الجدول لتساعد المدير على إحضار الھدايا
إضافة ثالثة إلى العدد (توصل إلیه رائد يالحظ ما: )البحث(اإلجراءات

  ويكمل)السابق
يعرض المعلم : المناقشة والتبادل

على  عینة من أعمال التالمیذ
  السبورة

في ھذه : الحوصلة والتأسیس
المرحلة يتم التصديق على النتائج 

  .الخاطئة وإبعادالصحیحة 
ينقل المتعلمون النتائج المصادق -

  علیھا
 .على كتبھم

عمل .(مرحلة اإلنجاز
  ).فردي

تتبع نفس الخطوات إلتمام 
الضرب في ملء جدول 

 .أربعة

ت
حلة بناء التعلما

مر
 

يبني جدولي الضرب 
 .4 و 3للعددين 

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  x 
                    3  

  ويطلب من التالمیذ إتمامھما 3/4يرسم المعلم جدولي الضرب للعددين 
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  x  
                    4  

 

ب 
التدري

ستثمار
واال

 

    .دفتر األنشطة تخصص الحصة الثانیة للتمرن على



  حفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  األعداد والحساب  المیدان
  10جدول الضرب في   الدرس

  د45  المدة
  5  الحصة

ويبذل ، ينظم عمله، يالحظ ويكتشف  القیم
    جھدا للقیام به والمثابرة على إتمامه

 مركبة
  الكفاءة

 يقارن ويرتب. يتعرف على األعداد األصغر من ألف
  10يضع سیرورة شخصیة لبناء جدولي الضرب في و

مؤشرات 
  الكفاءة

يعین األعداد مشافھة وكتابة ويبني جدول الضرب 
  في عشرة

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باألعداد 
مقارنة ، كتابة، قراءة(الطبیعیة األصغر من ألف

    وإجراء عملیتي الجمع والضرب علیھا)وترتیب
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

 . يجیب عن السؤال

  : الحساب الذھني
يكتب المعلم عددا على السبورة ثم يطلب من التالمیذ كتابة ثالثة أعداد أكبر 

  .منه
حلة  .بعد التصحیح يطلب منھم كتابة ثالثة أعداد أصغر منه

مر
ق

ال
ط

االن
 

يذكر بعض مضاعفات 
 .مشافھة 10العدد 

 : التمھید
  .عشرة/العد صعودا عشرة

 .0بدأ من العدد  10/10يطلب المعلم من التالمیذ العد 

يتوصل إلى المطلوب 
  .بإجراءاته الشخصیة

  
  
  
  

يفكك العدد ويكتب 
الكتابة الجمعیة على 

  .شكل جداء
  
  
  
  

يستخلص القاعدة 
  .ويكمل الحسابات

  
  
  
  
  

  .ينجز المطلوب

  ).فترة المالحظة(أكتشف
  125يطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتاب ص -1

، 90، 50لألعداد  10يقرأ المعلم النص ويشرحه ويركز على مفكوكات مضاعفات 
150.  

  عمل ثنائي).مرحلة البحث(أكتشف
يطلب المعلم من التالمیذ تفكیك العدد 

إلى عشرات وبعدھا ضرب عدد  90
  .العشرات في عشرة

  150نفس العمل مع العدد 
 90يفكك العدد : )البحث(راءاتاإلج

 إلى تسع عشرات
)10+10+10+10+10 

يحسب العدد  )10+10+10+10+
  ).9*10(10ويضربه في 

  على السبورة يعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ: المناقشة والتبادل
مع متعلمیه قاعدة  ويستخلص 15*10=150: بعد اإلنجاز يكتب المعلم العملیة

  10الضرب في 
في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة : والتأسیس الحوصلة

  .وابعاد الخاطئة
  ينقل المتعلمون النتائج المصادق علیھا

 .على كتبھم
  ).عمل فردي.(مرحلة اإلنجاز

يقرأ المعلم السؤال األول ويطلب 
القاعدة وإتمام  إتباعمن متعلمیه 

  .الجدول
والثالث  بالنسبة للسؤالین الثاني

طريقة العمل ويطلب من  يشرح
  .التالمیذ إتمامه

ت
حلة بناء التعلما

مر
 

يقرأ االستنتاج ويعمل 
 به

  لضرب عدد في عشرة ماذا نضیف على يمینه؟: يطرح المعلم السؤال
 .على يمینه 0عندما أضرب عددا في عشرة أكتب 

ب 
التدري

ستثمار
واال

 

    .تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة



  حفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  األعداد والحساب  المیدان
  الضرب في مضاعفات العشرة  الدرس

  د45  المدة
  5  الحصة

ويبذل ، ينظم عمله، يالحظ ويكتشف  القیم
    جھدا للقیام به والمثابرة على إتمامه

 مركبة
  الكفاءة

يقارن ويرتب . يتعرف على األعداد األصغر من ألف
شخصیة لعملیات ضرب األعداد ويضع سیرورة 

  الطبیعیة
مؤشرات 

  الكفاءة
يعین األعداد مشافھة وكتابة ويستعمل الرموز 

  والمصطلحات والترمیز العالمي
الكفاءة 

  الختامیة
يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باألعداد 

مقارنة ، كتابة، قراءة(الطبیعیة األصغر من ألف
    والضرب علیھاوإجراء عملیتي الجمع )وترتیب

  

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

اكتب ناتج ضرب 
 . في عشرة.....العدد

  : الحساب الذھني
  .الضرب في عشرة

 .يملي المعلم عددا ويطلب من التالمیذ ضربه في عشرة وكتابة الناتج

حلة 
مر

ق
ال

ط
االن

 

  .يالحظ ويعد
 .ينجز المطلوب

 : التمھید
بعد عد عناصر كل مجموعة ، عنصرا  20يرسم المعلم ثالث مجموعات ذات 

  .يطلب منھم كتابة عدد كل العناصر على شكل مجموع وحسابه
 .وكتابة النتیجة جداء بعد التصحیح يطلب منھم كتابة المجموع على شكل

يتوصل إلى المطلوب 
  .بإجراءاته الشخصیة

  
  
  
  
  
  
  

 30يكتب العدد 
  .3*10بالشكل 

في ثالث  4يضرب 
عشرة  12عشرات أي 

يعني مائة واحدة 
  .وعشرتین

  
  
  
  

  .ينجز المطلوب

  ).فترة المالحظة(أكتشف
  .127يطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتاب ص -1

ماذا قال أمین؟وماذا ، 4*30نريد أن نحسب الجداء : يقول المعلم، بعد التأمل
  قالت مريم؟

  عمل ثنائي).مرحلة البحث(أكتشف
  .أكمل حساب أمین 30مرات العدد  4جمع أمین : المعلم يقول

يالحظ المساواة : )البحث(اإلجراءات
  .ويكتب نتیجة الجداء

يعرض المعلم عینة : المناقشة والتبادل
  على السبورةذ من أعمال التالمی

في ھذه المرحلة : الحوصلة والتأسیس
يتم التصديق على النتائج الصحیحة وابعاد 

  .الخاطئة
بالنسبة لعمل مريم يركز المعلم على أن 

ثم ينتقل معھم  3*10يساوي  30العدد 
على  0وإضافة  3في  4إلى ضرب العدد 

  .يمین الناتج
ينقل المتعلمون النتائج المصادق -

  علیھا
 .على كتبھم

  ).عمل فردي.(مرحلة اإلنجاز
كم : يقرأ المعلم السیاق ويسأل

قطعة لدى أيمن؟من فئة كم 
دينار؟تمثیل الوضعیة ثم مطالبة 

  .التالمیذ بحساب الناتج
بعد التصحیح يطلب منھم إتمام 

  .الجدول

ت
حلة بناء التعلما

مر
 

يقرأ االستنتاج ويعمل 
 به

  : ويقول 6*30: يكتب المعلم العملیة
  ؟6في ماذا أضرب العدد  6*30لحساب الجداء 

 وماذا أضیف لنتیجة الضرب؟

ب 
التدري

ستثمار
واال

 

  .تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة

   



  حفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  المادة وعالم األشیاء  المیدان
  )1(أدوات االستعمال البسیطة  الدرس

  د45  المدة
  5  الحصة

  القیم
ويستعمل األدوات  يالحظ ويكتشف
ويعتمد األسلوب  ،لتحقیق األعمال

    الحديث في العمل الصناعي

مؤشرات 
  الكفاءة

يذكر أدوات و يذكر أدوات خاصة بالقطع والنشر
  خاصة بالتركیب والتفكیك

الكفاءة 
  الختامیة

ُيحسن استعمال أداة تقنیة في االستخدام 
الیومي تلبي حاجاته، بتجنید موارده حول 

  األشیاء التكنولوجیة وخصائصھا المادية
السندات 
  المطلوبة

براغي ، مفك، مسامیر، خشبي لوح، مطرقة
  منشار، خشبیة

  
  

 األنشطة طريقة تسییر األنشطة

 : واإلثارة مرحلة التحفیز
في حصة األشغال الیدوية طلب منكم المعلم صنع أقنعة وجه الستعمالھا في حفل : السیاق

 .نھاية السنة
 98/99: الصورة الموجودة في كتاب التلمیذ ص: السند

 استعنتم بھا؟ھي الوسائل التي  ما: التعلیمة

ضعیة 
و

ق
ال

ط
االن

 

النشاط 
 األول

 

  )فترة المالحظة(أكتشف 
  .ومالحظة الصورة ثم التعبیر عنھا 123يطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص 

  ما اسم الرجل الذي تراه في الصورة؟ماذا يحمل في يده؟اذكر أدوات أخرى يستعملھا؟
  )فترة البحث والتجريب(أكتشف

  .الوضعیة ويطلب من البعض قراءتهيقرأ المعلم نص 
  .يطلب من التالمیذ العودة إلى الصورة واإلجابة عن األسئلة المرفقة

، لوح خشبي، مطرقة، منشار، مفك براغي: يضع أمامه، يستقدم تلمیذ للتجريب تحت إشرافه
  براغي خشبیة؟

  ماذا نستعمل؟لماذا؟، نريد قطع ھذا اللوح الخشبي: يقول المعلم
  .تلمیذ نشر اللوح ويساعده في ذلك مبینا له أخطار المنشاريطلب من ال

  نريد ضم اللوحتین بماذا نستعین؟: بعد الحصول على قطعتین يقول المعلم
 .يواصل التلمیذ العمل تحت إشراف المعلم ويختار الوسائل الالزمة لعمله

  : أنجز
للتالمیذ لتصنیف األدوات يقرأ المعلم السؤال من فقرة أنجز وبعد شرح المطلوب يفسح المجال 

حسب الغرض من استعمالھا ويركز انتباه التالمیذ إلى شكلھا مع ذكر كیفیة العمل بھا وتجنب 
    .أخطارھا

 

ت
حلة بناء التعلما

مر
 

النشاط 
 الثاني

  )فترة األثر الكتابي(تعلمت
  )مقص، مفاتیح، المفك، المنشار(يضع المعلم أمامه األدوات التي حضرھا

  فیم نستعملھا؟، في محیطي أدوات بسیطة ومتنوعة: تصنیفھا يقول المعلموبعد 
  .يكتب المعلم الخالصة ويطلب من التالمیذ قراءتھا

ستثمار
اال

 

النشاط 
 الثالث

  

    



  حفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  المادة وعالم األشیاء  المیدان
  )2(أدوات االستعمال البسیطة  الدرس

  د45  المدة
    الحصة

  القیم
ويستعمل األدوات لتحقیق  يالحظ ويكتشف

ويعتمد األسلوب الحديث في العمل  ،األعمال
    الصناعي

مؤشرات 
  الكفاءة

يربط بین شكل األداة ووظیفتھا ويصنف األدوات 
  حسب مجال استعمالھا

الكفاءة 
  الختامیة

ُيحسن استعمال أداة تقنیة في االستخدام 
موارده حول الیومي تلبي حاجاته، بتجنید 

  األشیاء التكنولوجیة وخصائصھا المادية
السندات 
  المطلوبة

منشار، مفك، مفتاح صامولة، كالبة، برغي 
  معدني، برغي خشبي، مقص

  
 

 األنشطة طريقة تسییر األنشطة

 : مرحلة التحفیز واإلثارة
 ..دخلت المطبخ فوجدت أمك تقشر حبات البطاطا: السیاق

 .سكین، بطاطا: السند
 بماذا تقشر األم البطاطا؟: التعلیمة

 .وضعیة أخرى يراھا المعلم مناسبة

ضعیة 
و

ق
ال

ط
األن

 

النشاط 
 األول
 

  )فترة المالحظة(أكتشف 
  .ومالحظة الصورة ثم التعبیر عنھا 129يطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص 

  ما اسم الرجل الذي فتح غطاء المحرك؟
  ومن الذي بجانبه؟

  )البحث والتجريبفترة (أكتشف
  .المیكانیكي داخل محله يريد إصالح السیارة وبجانبه معاونه: يقول المعلم

  .ويتدرج معھم في اإلجابة علیھا، يطرح المعلم األسئلة الواردة على تالمیذه
ويقدم للثاني ، يقدم ألحدھما مقصا ولوحا خشبیا ويطلب منه قصه، يستقدم المعلم تلمیذين

  .بعد العجز يغیر بینھما األداتین.منه نشرھامنشارا وورقة ويطلب 
ھل حواف المقص حادة؟ماذا تشبه حوافه؟إلى : بعدھا يشیر المعلم إلى حواف المقص ويسأل

  ماذا تصلح؟
فأسنان الفأر ، أسنان المنشار تشبه أسنان الفأر: يشیر إلى أسنان المنشار ويمازحھم بقوله

  وأسنان المنشار تنشر ماذا؟، تقضم الخشب
تقدم تلمیذين آخرين يقدم لألول مفك وبرغي معدني بصامولة وللثاني مفتاح وبرغي خشبي يس

بعد عدة محاوالت يھتدي التلمیذين إلى كون المفك ، مثبت في لوح ويطلب منھما فك البرغیین
  .يصلح للبرغي الخشبي والمفتاح يصلح للصامولة

عند استعمال أدوات القص أو النشر يذكر المعلم تالمیذه باألضرار التي يمكن أن تلحق بنا 
 ..........أو

  : أنجز
يقرأ المعلم السؤال من فقرة أنجز وبعد شرح المطلوب يفسح المجال للتالمیذ لحل األلغاز ومعرفة 

  اسم األداة وكتابتھا

 

ت
حلة بناء التعلما

مر
 

النشاط 
 الثاني

  )فترة األثر الكتابي(تعلمت
  : ويسأليعرض المعلم األدوات التي حضرھا 

  ھل تتشابه ھذه األدوات في الشكل؟وھل تتشابه في الوظیفة؟
  إذن ھل لكل أداة شكل يناسب وظیفتھا؟

  عند استعمال ھذه األدوات ماذا يجب علینا؟

ستثمار
اال

 

النشاط 
 الثالث

 





    الموروث الحضاري: المقطع التعلمي
   فھم المنطوق والتعبیر الشفوي  المیدان
النص 

  المنطوق
  جرة من الفخار

  د90  المدة
  1  الحصة

يعتز بلغته العربیة،يقدر مكونات الھوية   القیم
الجزائرية ويحترم رموزھا،يتعرف على 

  ثقافات أمته وأمم أخرى ويحترمھا

  
 مركبة

  الكفاءة
لما يسمع، يحلل معالم  يرد استجابة

الوضعیة التواصلیة ويقیم مضمون النص 
  المنطوق

مؤشرات 
  الكفاءة

يجیب عن أسئلة حول النص 
المنطوق،يعین أطراف الحوار ويحكم على 

  تصرفات شخصیات النص
الكفاءة 

  الختامیة
يفھم خطابات منطوقة يغلب علیھا النمط 

  التوجیھي ويتجاوب معھا
 

 المراحل التعلمیة والنشاط المقترح الوضعیات التقويم 

  .يجیب عن السؤال

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

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

  .ت قديمة،اذكر ما تعرفه منھااستعمل آباؤنا وأجدادنا وسائل وأدوا :1المھمة

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى النص 
  ويبدي اھتماما

  
  

يجیب بجمل 
بسیطة تترجم 

 المعنى العام للنص
 

يكمل أحداث النص 
 .المنطوق

من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل ) جرة من الفخار(قراء النص المنطوق 
باألداء الحس حركي والقرائن اللغوية البصري بینه وبین متعلمیه مع االستعانة 

  .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( 
  من الذي فعل ھذا؟:سألت األم

  جمال؟ما رأيك في جوابه؟ماذا قال 
  ھل سامحت األم ابنھا؟ما رأيك في تصرفھا؟

   .ومشاھدة الصورة 156مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص 
  ماذا تشاھد في الصورة؟

  قال جمال الحقیقة ألمه فھو صادق،ولكن ھل يمكنه اللعب داخل الغرفة؟
 .قدم له نصیحة

مرحلة بناء 
 التعلمات

فھم 
 المنطوق

جديدة  بناء أفكار
تدعم ما ورد في 

 النص المنطوق
 

  )تعبیر حر(تفويج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة :أتأمل وأتحدث

  :الصورة األولى
  ماذا ترى في الصورة؟

  ھي مادة صنعه؟ ما

  ماذا تضع فیه الجدة؟ 

  حلیھا؟/ھل كانت الجدة تخاف على مالبسھا

مع بعضھم إذن كیف كان أفراد العائلة يتعاملون 

  في الماضي؟
  

  :الصورة الثانیة
  ماھذه الوسیلة؟

  ماھي مادة صنعھا؟

  من كم قطعة تتكون؟

      في ماذا نستعمله؟

التدريب 
 واالستثمار

التعبیر 
 الشفوي

استعمل أجدادنا وآباؤنا أدوات قديمة مثل الصندوق  .تقويم اإلنجاز
   ..................................الخشبي

    



    الموروث الحضاري: المقطع التعلمي
  تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
   2  الحصة

يعتز بلغته العربیة،يقدر مكونات الھوية   القیم
الجزائرية ويحترم رموزھا،يتعرف على 

  ثقافات أمته وأمم أخرى ويحترمھا

  
 مركبة

  الكفاءة
  يتواصل مع الغیر،يفھم حديثه

مؤشرات 
  الكفاءة

والصیغ المناسبة ويتعرف يوظف الروابط 
  على القواعد النحوية والصرفیة

الكفاءة 
  الختامیة

يحاور ويناقش موضوعات مختلفة ويقدم 
توجیھات انطالقا من سندات متنوعة في 

  وضعیات تواصلیة دالة
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 
يتذكر مضمون 
  .النص المنطوق

يجیب عن 
  .األسئلة

  ؟)جرة من الفخار(العودة إلى النص المنطوق
  .دخلت األم بھو البیت فوجدت الجرة مكسورة

  .تنھدتفي البداية ولما أجابھا جمال صاحت 
 لماذا صاحت؟ وما سبب تنھدھا؟

مرحلة 
 االنطالق

يجیب عن 
األسئلة،يكتشف 

 .الصیغ ويوظفھا

  .األسئلة بنا ءالجمل المحتوية على الصیغ المستھدفة بطرح 
  ..دخلت األم بھو البیت فوجدت الجرة مكسورة،سألت أبناءھا

  فعل ھذا؟ الذيمن  ماذا قالت؟
  .تدوين الجملة على السبورة وتلوين الصیغة المستھدفة

  .تثبیت الصیغة بأسئلة أخرى
لبس  الذيمن  :لبس جمال شاشیة أبیه وذھب إلى المسجد،سأل األب فقال

  شاشیتي؟
  .لبس شاشیتك الذيجمال ھو  تقول؟تجیب األب،ماذا 

  فتح الخزانة؟ الذيمن  ماذا قال؟:وجد المعلم خزانة القسم مفتوحة،سأل
  .فتح الخزانة الذيھو ......... ماذا تقول؟/تجیب المعلم    

  ...فتحوا الذينأصدقائي ھم  لو أن أصدقاءك فتحوا الخزانة،بماذا تجیب المعلم؟
  .المستھدفةوضعیات أخرى لتثبیت الصیغة 

  .احتفظت األم بالجرة،ألنھا من موروث العائلة
  احتفظت بالجرة؟ التيمن  سألتك الجدة ماذا قالت لك؟

  .احتفظت بالجرة التيأمي ھي  :تجیبھا فتقول لھا
  .لبست أختك الكبرى فستان أمك،وذھبت إلى العرس

  لبست فستاني؟ التيمن  تسألك األم ماذا تقول؟
  .لبست فستانك التيأختي ھي  :تجیبھا فتقول

  .في عید المولد النبوي الشريف سمعت زغاريد،تسأل أمك
  يزغردن؟ اللواتيمن  ماذا تقول؟

  .يزغردن اللواتيالبنات ھن /النساء :تجیبك أمك فتقول
  ..وضعیات أخرى يراھا المعلم مناسبة

  .شعر جمال بحزن كبیر وقرر أن يقتصد من مصروفه الیومي
  .ھاجرة ويعتذر ل هملیشتري أل لماذا؟

  .كتابة الجملة وتلوين الضمائر المتصلة
  .يسامحیني يا أم اعتذر جمال ألمه،ماذا قال لھا؟

  .يا بني كسامحت األم ابنھا،ماذا قالت له؟سامحت
  .اقرؤوا النص ھموقال ل أكمل......طلب المعلم من تالمیذه فتح الكتب وقال

  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 األنشطة 89ص  1/3العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرين 

  
  

 

التدريب 
واالستثما

 ر

  



    الحضاري الموروث: المقطع التعلمي
  )إنتاج شفوي(تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

يبحث عن المعلومة ويوظفھا في   القیم
التعبیر الشفوي، يقدر مكونات الھوية 

  الجزائرية ويحترم رموزھا

  
  يتواصل مع الغیر، يفھم حديثه  الكفاءة مركبة

مؤشرات 
  الكفاءة

يسرد قصة انطالقا من مشھد أو صور 
  قیم اجتماعیةويرشد إلى 

الكفاءة 
  الختامیة

يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

  
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

  .يحسن االستماع
يالحظ ويجیب عن 

 .األسئلة

حضرت عرسا،فقدم لكم أھل العريس : السیاق
  .الكسكسى في جفن

  .الصورة :السند
الحظ الصورة جیدا واذكر مادة صنع :التعلیمة

 الجفن؟
  )ينسخ المعلم الصورة ويعلقھا(مالحظة

مرحلة 
 االنطالق

يعبر عن الصور معتمدا 
على األسئلة 

 .التوجیھیة

زرت محل صنع الجرار،تكلمت مع الفخاري،عدت إلى المدرسة وأخبرت 
  زمالءك

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 

  .الصورة األولى
  مادة صنع الجرة؟ما ھي 

  ماذا يضیف لھا الفخاري؟
  .تصیر طرية كیف تصیر؟
  مثل العجین مثل ماذا؟

 

  .الصورة الثانیة
  .الصلصال/حضر الفخاري عجینة من الطین

  ماذا يفعل بعد ذلك؟
  اكتمل صنع الجرة،أين يضعھا؟ 

 )إدماج جزئي(التعبیر عن الصورتین

  

 

  .الصورة الثالثة
  الفخاري الجرة؟بماذا يزين 

   )إدماج كلي(التعبیر عن الصور الثالث

  .قراءة الملخص
يصنع الفخاري الجرار من الطین،يضیف لھا الماء حتى تصیر طرية مثل 

العجین ثم يشكل منھا الِجرار،يضعھا في فرن 
 .................................لتشوى

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    الحضاري الموروث: المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  زيارة المتحف )فھم+أداء( قراءة  النشاط

  د45  المدة
  4  الحصة

يتحكم في اآللیات األولیة للقراءة   القیم
وينضبط مع الزمن المخصص للنشاط 

ويقدر مكونات الھوية الجزائرية ويحترم 
  رموزھا

  
  مركبة

  الكفاءة
الواردة في يفھم ما يقرأ ويعید بناء المعلومات 

النص ويستعمل إستراتیجیة القراءة ويقیم 
  مضمون النص المكتوب

  مؤشرات
  الكفاءة

يختار من متعدد ويتعرف على الشخصیات 
بواسطة دالالت ويعین أحداث النص وبیئته 

  الزمنیة والمكانیة
  الكفاءة

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا يغلب 

  علیھا النمط التوجیھي
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 .يجیب عن السؤال

تستعد أمك لشھر رمضان ،أخرجت األواني القديمة لتطبخ وتقدم : السیاق
  .فیھا مأكوالت شھر رمضان

  تصورات التالمیذ؟: السند
 سم البعض من ھذه األواني القديمة؟ :التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 
الشخصیات ويعبر 

  عنھا
  يعبر عن الصور

يقرأ فقرات من 
  النص قراءة صحیحة
  يجیب عن األسئلة

يوظف الكلمات 
  الجديدة في جمل

يستخرج القیم 
 ويتحلى بھا

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 158فتح الكتاب ص 
  ماذا تشاھد في الصورة؟

  أين ھم األوالد؟
  إلى ماذا ينظر جمال؟

  التالمیذ عن موضوع النصتسجیل توقعات 
قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم 

  مستعمال
  اإليحاء لتقريب المعنى

  .ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة
  ما ھو عنوان النص؟

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

  )ب األخطاءال يدفع المتأخرين إلى ارتكا
  تذلیل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجديدة 

  وتوظیفھا في جمل حسب الجدول
 الكلمة معناھا توظیفھا في جملة
 زرت عمي في البادية

 اشترى أبي زربیة رائعة
 ذھب إلى/قصد

 جمیلة
  زار

  رائعة
  .المناسبةمناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري له باألسئلة 

  األسئلة مرافقة للنص
  طرح أسئلة أخرى

  .من رحب بأفراد العائلة؟
  ماذا قال لھم؟

  إلى ماذا أشارت سعاد؟
  لماذا؟.اذكر الشخصیة التي أعجبتك في النص

  .قدم األب نصیحة ألبنائه ،ماذا قال؟
 . تراثنا أمانة يجب أن نحافظ علیه

مرحلة بناء 
 التعلمات

  يجیب عن األسئلة
أفكارا أخرى يقدم 

استنادا إلى 
 تصوراته

 .ينجز النشاط

  طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 .83 ص 2إنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين رقم 

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الموروث الحضاري: المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )زيارة المتحف( قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  6  الحصة

يعتز بلغته ، يساھم في العمل   القیم
الجماعي،يقدر مكونات الھوية 

  الجزائرية

  
 مركبة

  الكفاءة
يفھم ما يقرأ ويعید بناء المعلومات الواردة 

  في النص ويستعمل إستراتیجیة القراءة
مؤشرات 

  الكفاءة
ينطق الحروف من مخارجھا الصحیحة 
بطريقة وينطق الحركات على أواخر الكلمات 

  صحیحة
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

 .يجیب عن األسئلة

  .األساسیةتلخیص النص المكتوب بأسئلة موجھة لتحديد األفكار 
 ما ھي األشیاء القديمة الموجودة في المتحف؟

 ما ھو واجبنا نحو تراثنا؟
مرحلة 

 االنطالق

  .يجیب عن األسئلة
يمیز اسم الموصول 

الملحق 
 .المؤنث/بالمذكر

  .أراجع وأمیز
  ).الذي للمذكر،التي للمؤنث(يعتني النشاط بدراسة األسماء الموصولة

  اإلدراك وعرض النموذج
  .وأالحظأقرأ 

  .على الظاھرة اللغوية بمحاورة التالمیذ بناء الجملة المحتوية
  .158العودة إلى النص المكتوب ص 

  زار جمال المتحف مع أخته وأبیه؟
  فمن الذي رحب بالزوار؟

  .رحب بالزوار الذيھو  عون االستقبال
  ..كتابة الجملة على السبورة وتلوين اسم الموصول الذي

  .من الذي يشرح الدرس:آخريطرح المعلم سؤاال 
  ھو الذي يشرح الدرس المعلم

عون االستقبال والفالح اسمان كل منھما يدل على :يقول المعلم
  .مذكر،ربطناھما بالذي

  ............المعلمة ھو الذي:ھل يمكن القول
  ماذا نقول إذن؟

  االستجابة الموجھة
ر جمل يشیر المعلم إلى أشیاء داخل القسم ويطلب من التالمیذ ذك

  .ھي التي/ھو الذي:مستعمال
  االستجابة المستقلة

  .العودة إلى الجمل وتلوين األسماء الموصولة
  التطبیق

  يملي المعلم األسماء الموصولة ويطلب من التالمیذ كتابتھا على األلواح
  أكتب جیدا

  .يكتب المعلم جمال تتضمن المقصود
  .قراءة الجمل وتلوين المقصود

  األلواح بمحاكاة أداء المعلم وتشكیلھما بالعجینة إن أمكنكتابة الكلمات على 

مرحلة بناء 
 التعلمات

  .قراءة الكلمات وكتابتھا على كراس القسم يقرأ وينسخ
  .نموذج لكراس القسم أو ما يراه المعلم مناسبا

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الموروث الحضاري: المقطع التعلمي
  فھم المكتوب  المیدان
  )زيارة متحف(قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  8  الحصة

يعتز بلغته ،يتحلى بروح التعاون   القیم
والتضامن ويتفتح على العالم 

  الخارجي

  
 مركبة

  الكفاءة
  يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب

مؤشرات 
  الكفاءة

يراعي عالمات الوقف، وينطق الحركات على 
ويحسن سرعته أواخر الحروف بطريقة صحیحة 

  في القراءة
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا يغلب 

  علیھا النمط التوجیھي

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

يكمل باسم 

  .الموصول المناسب

يكتب المعلم الجمل التالیة ناقصة ويطلب من التالمیذ كتابة اسم الموصول 

  .الالزم

  .يصنع األواني الفخارية...........الفخاري ھو

  .اشترتھا...........لبست األم الحلي التقلیدية

 .استعملوا المناجل ........أجدادنا ھم

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الفقرة محترما 

  .الفواصل والمدود

  

وكذا فقرة أحسن 

  .قراءتي

  

  .يجیب عن األسئلة

  

  

 

  المرحلة األولى
  .يعود المعلم إلى النص المكتوب ويقرأه قراءة مسترسلة -01

 اإلشارة إلى الفواصل الواردة في النص،(يعید قراءة النص كامال قراءة جوھرية 

فقرة /ويطلب من التالمیذ قراءته فقرة.....)المد ود،التنوين،األسماء الموصولة

ع استخدام قراءة سلیمة مع احترام الفواصل والمد ود والزمن المخصص لھا م

  .التنغیم بطريقة ممیزة

  .يثمن قراءة المتفوقین ويصحح أخطاء المتعثرين

يطلب األستاذ من متعلمیه العودة إلى النص وكتابة كلمة تتضمن  -02

  .المستھدف

  .تلوين المستھدف

  

  .أحسن قراءتي:المرحلة الثانیة
  .كتابة النص التالي

أحبھا التي مع ابنة عمي  سیتزوج ابنه ،جلست الذيذھبنا إلى منزل عمي - 

  .ألعب معھن اللواتيكثیرا،سألتني عن صديقاتي 

أما أبي وعمي .حضرن العرس اللواتيزغردت زوجة عمي وزغردت معھا النسوة 

  . جاءوا لتھنئتھماالذين فقد وقفا يستقبالن الضیوف 

  .قراءة النص بالتنغیم المطلوب

  )159الكتاب ص (قراءتي يمكن للمعلم مطالبة التالمیذ بقراءة فقرة أحسن 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يكتب الجملة على 

  .دفتر األنشطة

  

يحافظ على البعد 

بین الكلمات عند 

 .النسخ

  .90ص  5كتابة على دفتر األنشطة تمرين 

  .كتابة الجملة على كراسات القسم

 
 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الموروث الحضاري: المقطع التعلمي
  إمالء  النشاط

  د45+د45  المدة
  7/9  الحصة

يوظف قدراته الكتابیة ويتحكم   القیم
 فیھا،يكتب بخط مقروء

الكفاءة 
  الختامیة

جمل يغلب  6/8ينتج كتابة من 
 علیھا النمط التوجیھي

  
 مركبة

  الكفاءة
يتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط 
للكتابة بالعربیة ويتحكم في مستويات اللغة 

 الكتابیة
مؤشرات 

  الكفاءة
يحترم قواعد رسم الحروف والكلمات وتناسقھا 
ويكتب كلمات كما ُتلفظ ويحافظ على البعد بین 

 )مسموع/إمالء منقول(الكلمات

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 .يالحظ ويعبر

  ).الذي،التي(مراجعة 
  .عاد من السفر.........زرت الصديق

  .اشتريتھا........القصةما اسم 
  .ُيشرف على بناء الجسر........وصل المھندس

  أھديتھا لك؟..........أين الكتب

مرحلة 
 االنطالق

  .يقرأ الفقرة
يستخرج الضمائر 

 .المتصلة

  :الَتثبیت
 :يستعین المعلم بالنص التالي  -01

يعملون في نشاط،يعاونون  ھمفي الدار،كل هالیوم عطلة،جمال وإخوت- 
  .ھمأم

جمال يكنس الفناء،وثريا تنظف البیت،وسعاد تمسح النوافذ،حتى سلیمان 
  .هيعاون أم

  .المساسیك ھاھاھي ذي تنشر المالبس المغسولة،وھو يقدم ل
  .في ھذا الصباحه ؟ما رأيتيأين أب:سلیمان

  .في عید المولد ناما يلزمنا خرج لیشترَي ل:األم
  .عن طريق حوار ھادف يراجع المعلم مع تالمیذه الضمائر المتصلة

  .وضعیات أخرى مشابھة
يطلب من التالمیذ قراءة النص،ثم يقول في النص ضمائر اتصلت بكلمات -02

 .أكتْب واحدة منھا ولوْن الضمیر المتصل 
 

يكتب المعلم الجمل التالیة ويطلب من التالمیذ مالحظة الكلمة التي -03
  تكررت واستبدالھا بالضمیر المناسب

  
 الجرةبالنار ثم يزين  الجرةري الجرة من الطین ويشوي يصنع الفخا

  .برسومات جمیلة
 وضعیات أخرى

مرحلة بناء 
 التعلمات

  .يثبت المستھدف
يحرص على جمالیة 

 .الخط

يملي المعلم كلمات تتضمن المستھدف وكتابتھا على كراسات 
  )12ح(القسم

  .90 ص 6إنجاز تمرين اإلمالء في دفتر األنشطة تمرين 

  
 .للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعة يمكن

  التدريب
  و

 االستثمار

  
   



    الموروث الحضاري: المقطع التعلمي
  التعبیر الكتابي  میدان

  كتابي إنتاج  النشاط
  د45  المدة

  11  الحصة
يوظف قدراته التعبیرية الشفھیة   القیم

  والكتابیة،يساھم في العمل الجماعي

  
 مركبة

  الكفاءة
  ينتج منصوصات حسب وضعیة التواصل

مؤشرات 
  الكفاءة

ينتج منصوصات حول صور معطاة بالترتیب 
  ويراجع المنصوص الذي أنتجه ويصححه

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

  ).زيارة المتحف(قرأت نص 
 .اذكر ما شاھده األوالد في المتحف

مرحلة 
 االنطالق

يستعین بما قرأه 
  .في النص

والصور الموضوعة 
  أمامه

 .ويعبر كتابیا 

  .أتدرب على اإلنتاج الكتابي
  .159رة ص يعرض المعلم الوضعیة الموجودة في كتاب التلمیذ على السبو

زرت المتحف الوطني رفقة زمالئك، فشاھدتم الكثیر من األدوات والوسائل 
  .المستعملة قديما

  .عدت إلى البیت وحكیت ألمك ما شاھدت

  ماذا تشاھد في الصورة؟
  

  سم ھذه األواني؟
  

  

  ماذا تشاھد في الصورة؟
  

في أي منطقة من بالدنا الحبیبة يوجد ھذا 
  النوع من اللباس؟

  

  ماذا تشاھد في الصورة؟
  

  .سم ھذه األدوات المنزلیة

  

  عبر بجملة عما تراه في ھذه الصورة؟

  
  
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

فھم 
 المنطوق

يتدرب التالمیذ على كتابة ما توصلوا إلیه على كراسات المسودة استعدادا  .تقويم اإلنجاز
 لكتابته على دفاتر التعبیر

التدريب 
 واالستثمار

التعبیر 
 الشفوي

  
يستحسن طباعة ھذه الصور أو صور أخرى وتقديمھا للتالمیذ



    الموروث الحضاري: المقطع التعلمي
  محفوظات  النشاط

  د45+د45  المدة
  5/12  الحصة

ينمي قیمه الخلقیة والدينیة   القیم
والمدنیة المستمدة من الھوية 

  الوطنیة

  
 مركبة

  الكفاءة
  يفھم ما يقرأ،ويعید بناء المعلومة الواردة

مؤشرات 
  الكفاءة

يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام ويتفاعل مع 
  معاني النص

الكفاءة 
  الختامیة

  يقرأ نصوصا بسیطة ويفھمھا

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

بأنشودة .......ذكرني يا
  .أوقات الفراغ
البیتین  التركیز على

 .األخیرين

  .تذكیر التالمیذ بنص ھوايتي المفضلة
 أمام ماذا جلست ياسمین؟

 ماذا كانت تطالع؟

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
  .تقديم شرح مبسط للمحفوظة

أصحاب الحرف التقلیدية كثر،فمنھم الفخاري وصانع الحلي التقلیدية 
وھؤالء كلھم يحافظون على .....والنساء اللواتي يصنعن الزرابي والخیاط،و

يجتھدون في أعمالھم ال يملون وال .الموروث الحضاري لبالدنا الحبیبة
  .يتكاسلون ھمھم إحیاء المھن القديمة

  .مراجعة المعنى اإلجمالي للقطعة بأسئلة لقیاس الفھم
  سم بعض الحرفیین؟

  ماذا يصنع لنا الفخاري؟
  ومن يصنعن الزرابي؟

  على ماذا يحافظ الحرفیون؟
  أسئلة أخرى يراھا المعلم مناسبة

  .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 أداء 
 األول من المحفوظةأداء المقطع  سلیما

  التدريب
  و

 االستثمار
    



  
    الموروث الحضاري: المقطع التعلمي

  )13ح(إدماج  النشاط
  د45  المدة

  10  الحصة
يوظف قدراته ويتحكم فیھا ،يتحلى بروح   القیم

المسؤولیة ويتقن عمله،يساھم في 
  العمل الجماعي ويتضامن مع الغیر

 مركبة
  الكفاءة

  ينمي قدراته ويستثمرھا

 مؤشرات
  الكفاءة

يسترجع معلومات سابقة ويوظفھا وينجز 
  األنشطة فرديا على أوراق

الكفاءة 
  الختامیة

يدمج مكتسباته في حل وضعیات متعلقة 
  )التربیة المدنیة ،اإلسالمیةاللغة،التربیة (ب

  
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

 يسترجع المعلومات

األستاذ التالمیذ حول مضامین الدروس السابقة لقیاس مدى التذكر يحاور 
  لديھم

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

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

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

مراقبة أداء 
المتعلم،يثني على 

المجتھدين لخلق جو 
 من التنافس

 ........................الحوار من وسائل:أكمل 
  التدريب

  و
 االستثمار

  ورقة اإلدماج في األسفل
                       

  



  إدماج
  اللغة العربیة

  .في الخانة المناسبة) ×(أضع  - 1
  

  ال  نعم  

      ضِرالمْع الُدزار األْو

      يمةوا آثارا قِدوشاھُد في القاعاِت الُدتجول األْو

      يمِةالقِد الحِةالِف من أدواِت ُيالخشِب راُثْحالِم
  

  :أجب عن كل سؤال بجملة كاملة - 2
  

o رة؟الُج يصنُع مْن........................................................................................................  

o ؟رِةالُجتفظ ِباْح مْن........................................................................................................  
  

  التربیة اإلسالمیة
 أمام السلوك الخاطئ) ×(أمام السلوك الصحیح و) (ضع 

  

     یِلوسلم عام الِف ِهعلْی صلى اُهللا وُلُوِلد الرُس

    نورِةالُم ينِةو المِدنْح ِهِشمع جْی ُمالظاِل ُكتوجه المِل

    ِمالظاِل ِكن المِلبة ِمقذ اهللا عزوجل الكْعأْن

    كرمةفي مكة الُم بُةالكْع وجُدُت
  

  التربیة المدنیة
  )استأذُن ، ل واحدُكل ، تبِةالمْك ، یِعللجِم ، ُظحاِفُأ( أكمل بـ

  

 .......................... و العامِة يقِةالحِد لمْث ............................ ٌكْلِم العامُة تلكاُتْمالُم

 ْلُكِمي فِھ الخاصُة تلكاُتْمأما الُم .ھاعلْی ............................. أْن ُبيِج
  .بھاصاِح ............................. دامھاْخِتيد اْسِردما ُأْنوِع نا،ِم .............................

  
   



    الموروث الحضاري: المقطع التعلمي
  القرآن الكريم والحديث النبوي   المیدان
  تربیة إسالمیة  النشاط
  سورة الكافرون  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

باإلسالم واالنتماء الحضاري  االعتزاز  القیم
الوطني،نبذ العنف والتعامل بوعي 

  ومسؤولیة

 مركبة
  الكفاءة

االستظھار السلیم للقرآن الكريم والحديث 
الشريف واستعمال المحفوظ في مواقف 

  سلوكیة
مؤشرات 

  الكفاءة
القراءة السلیمة للمحفوظ وحسن 
االستعمال في المواقف المتعلقة 

  بالسلوكات واآلداب
الكفاءة 

  الختامیة
يستظھر المتعلم ي وضعیات تواصلیة ما 

  حفظ من القرآن والحديث
  

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم 

بتالوة .......متعنا يا
 .سورة الماعون

  .صلیت صالة الصبح فقرأت سورة الكافرون بعد سورة الفاتحة :السیاق
  .سورة الكافرون :السند

 بماذا أمر اهللا عّزوجّل رسوله في ھذه السورة؟: التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

  .الصوريتأمل 
  .يقرأ سورة الفیل

 .يجیب عن األسئلة

  :أتلو
يستحسن أن (يتلو المعلم سورة الفیل،أو ُيسمع تالمیذه السورة من جھاز

  ).يستعمل الحاسوب
  

  
  

  :أفھم
  :يقدم األستاذ شرحا مبسطا للسورة

اهللا عز وجل عن قصة الملك الظالم الذي أراد أن يھدم  في ھذه السورة يخبرنا
اهللا الحرام،فأنقذھا اهللا وبعث على ھذا الملك الظالم وجیشه طیرا الكعبة بیت 

  .ترمیھم بحجارة فقضي علیھم جمیعا
  ما اسم نبینا؟

  أين ُولد؟
  ھل تعرف العام الذي ولد فیه؟ما اسمه؟

  بماذا أخبرنا اهللا في ھذه السورة؟
 أسئلة أخرى يراھا المعلم مناسبة لترسیخ قیم التعاون والتضامن

 :أتعلم
  كان الملك يحب الخیر؟ھل 

  كیف كان؟
  ھل اهللا يحب الظالمین؟

 يقرأ المعلم نص فقرة تعلمت

مرحلة بناء 
 التعلمات

بتالوة .... متعنا يا
 .سورة اإلخالص

  :أحفظ
 .يستغل المعلم ما بقي من الحصة لتحفیظ بعض آيات السورة

  التدريب
  و

 االستثمار
  .تخصص الحصة الثانیة للتحفیظ وإنجاز التمارين

    



  الموروث الحضاري: المقطع التعلمي
 الحیاة الديمقراطیة والمؤسسات  المیدان
 الممتلكات الخاصة والممتلكات العامة  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يؤدي واجباته نحو نفسه ونحو   القیم
اآلخر،يكتشف محیطه تدريجیا من 

    القريب إلى البعید

 مركبة
  الكفاءة

الخاصة والممتلكات يقدم أمثلة عن ممتلكاته 
العامة ويصنف الممتلكات الخاصة والعامة من 

  سند معطى
مؤشرات 

  الكفاءة
يمیز بین الممتلكات العامة والخاصة ويحافظ 

  على التجھیزات والوسائل المدرسیة
الكفاءة 

  الختامیة
بعد الكشف عن الممتلكات العامة والخاصة 
في محیطه المدرسي ويعبر عن مساھمته 

    علیھا في الحفاظ
  

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم
أخذك أبوك إلى الحديقة 
العامة،فوجدت الكثیر من 

  .اللعب
ھل يمكنك أخذ لعبة معك 

  إلى البیت؟
  لماذا؟

وضعت سیالتك أمامك على الطاولة وأردت أن ُتْخِرَج : السیاق
  الطاولةكراسك،أخذ زمیلك سیالتك وبدأ يكتب بھا على 

  .سیالة،الطاولة: السند
 ماذا تقول لزمیلك؟وبماذا تنصحه؟: التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

  .يستمع إلى قراءة المعلم
يالحظ الصور ويجیب عن 

 .األسئلة

  .أقرأ وأالحظ
  .مشاھدة المتعلمین للصور الموجودة في الكتاب

  :بعد مشاھدة الصور يقول المعلم 
  .الخاصة والممتلكات التي يشاركك فیھا غیركالصور تبین لنا ممتلكاتك 

  

  .الحظ الصورة
  من سیستعمل ھذه األدوات المدرسیة؟

  ھل يشاركك فیھا زمیلك؟
  وإذا طلب منك استعمالھا،ھل تتركه يفعل؟

  

 .الحظ الصورة
  .أخرج ابن جاركم دراجته

  دخل إلى البیت،ھل تلعب بھا دون إذن منه؟
  .ممتلكات خاصةاألدوات المدرسیة والدراجة 
  اذكر ممتلكات خاصة أخرى

  

  الحظ الصورة
من له الحق في االستفادة من كتب 

  المكتبة؟
استلفت من المكتبة قصة لتطالعھا،ما ھو 

  واجبك نحوھا؟
  اذكر ممتلكات عامة أخرى

  
 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

التوصل إلى الخالصة،قراءتھا 
  .وكتابتھا

  :أتعلم
  161الكتاب ص .الجدول المبینصنف ھذه الممتلكات في 

 ممتلكات خاصة ممتلكات عامة
  

  :أساھم
  قدم نصائح لزمالئك وبین لھم كیفیة المحافظة على الممتلكات العامة

  التدريب
  و

 االستثمار

  
   



  حفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  األعداد والحساب  المیدان
  ضرب عددين  الدرس

  د45  المدة
  5  الحصة

  القیم
، ينظم عمله، يالحظ ويكتشف

ويبذل جھدا للقیام به والمثابرة 
    على إتمامه

 مركبة
  الكفاءة

يقارن ويرتب ويضع . يتعرف على األعداد األصغر من ألف
  سیرورة شخصیة لعملیات ضرب األعداد الطبیعیة

مؤشرات 
  الكفاءة

يعین األعداد مشافھة وكتابة ويستعمل الرموز 
  العالميوالمصطلحات والترمیز 

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باألعداد الطبیعیة 
وإجراء )مقارنة وترتیب، كتابة، قراءة(األصغر من ألف

  عملیتي الجمع والضرب علیھا
  

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

يعین نصف عدد 
 . ويكتبه

  : الحساب الذھني
  .نصف عدد

  .يذكر المعلم عددا زوجیا ويطلب من التالمیذ كتابة نصفه على األلواح
حلة  .ويتدرج معھم ألعداد أكبر، يبدأ المعلم بأعداد زوجیة أصغر من عشرة

مر
ق

ال
ط

االن
 

يتوصل إلى المطلوب 
 ..بإجراءاته الشخصیة

 : التمھید
  .حسابهويطلب من التالمیذ  15+15+15: يكتب المعلم الجمع المتكرر التالي

 .بعد التصحیح يطلب منھم كتابته على شكل جداء

يتوصل إلى المطلوب 
  .بإجراءاته الشخصیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .يكمل الحسابات
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ينجز المطلوب

  ).فترة المالحظة(أكتشف
يطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتاب ص -1

  .مالحظة الصورة وقراءة السیاق. 128
ماذا حضر أمین : بعد التأمل والقراءة يسألھم

الستقبال أصدقائه؟كم حبة حلوى في 
  الكیس الواحد؟

  عمل ثنائي).مرحلة البحث(أكتشف
، الحظوا حسابات كل من أمین: يقول المعلم
التركیز على حساب رائد حیث (، إيمان ورائد
  .)إلى آحاد وعشرات ثم عملیة الضرب 12فكك العدد 

  .أكمل الحسابات وأجب عن السؤال
 4يستعمل قاعدة الضرب في ، يحسب ناتج الجمع المتكرر: )البحث(اإلجراءات

يكتب ناتج ضرب عشرة في أربعة ويضیف له ناتج ، )سبق للتلمیذ وأن استعملھا(
  .4في  2ضرب 

  على السبورة يعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ: المناقشة والتبادل
ديق على النتائج الصحیحة في ھذه المرحلة يتم التص: الحوصلة والتأسیس

  .الخاطئة وإبعاد
ينقل المتعلمون النتائج -

  المصادق علیھا
 .على كتبھم

عمل .(مرحلة اإلنجاز
  ).فردي

يقرأ المعلم السؤال األول 
ويطلب من تالمیذه حساب 

  .نتائج الجداءات
  .في السؤال الثاني يستعمل التلمیذ النتائج السابقة ويستعین بالمثال

حلة بناء 
مر

ت
التعلما

 

يقرأ االستنتاج 
 ويعمل به

  ..........و........إلى  12فككنا العدد ،  12*4لحساب الجداء 
  ......والوحدات في العدد ........ثم ضربنا العشرات في العدد

 .وأخیرا جمعنا الناتج

ب 
التدري

ستثمار
واال

 

  .تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة

    



  حفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  الفضاء والھندسة  المیدان
  التعرف على بعض المجسمات  الدرس

  د45  المدة
  5  الحصة

  القیم
يتحقق من صحة النتائج ، يالحظ ويكتشف

، يستعمل الترمیز العالمي، ويصادق علیھا
    يعلل إجاباته ويقارنھا بغیرھا

 مركبة
  الكفاءة

يتعرف على تنظیم الفضاء والمصطلحات 
يستعمل المصطلحات ، واألستقامیة واألشكال

  التعابیر المناسبة
مؤشرات 

  الكفاءة
يتعرف على .يتعرف على شكل أو مجسم

المكعب والبالطة ويصف مجسمات ويذكر 
  خواصھا

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت متعلقة باألستقامیة ووصف أو 
    نقل أشكال ويستعمل المصطلحات المناسبة

  

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

يسمع ويجیب عن 
 .األسئلة

  :الحساب الذھني
ثم يخفیھا ويطلب من ، أعداد على السبورة أصغر من عشرة 3يكتب المعلم 

 .تكرر العملیة، 5التالمیذ كتابة نتائج ضربھا في العدد 

ق
ال

ط
حلة األن

مر
 

  :التمھید
على مكتبه )ھرم، كرة، اسطوانة، قائمةبالطة ، مكعب(يعرض المعلم مجسمات

 ).االسطوانة والكرة تتدحرجان.(ثم يمیل مكتبه قلیال

  .ينفذ المطلوب
  
  
  
  

  .يجیب عن األسئلة
  
  

يتوصل إلى المطلوب 
  .بإجراءاته الشخصیة

  
  
  
  
  
  

يستعین 
بالمجسمات 

  ..ويكمل
 

  ).فترة المالحظة(أكتشف
  .ومالحظة أشكال المجسمات 130يطلب من التالمیذ فتح الكتاب ص  -01

  .ثم التعرف على أسمائھا
  .عمل فردي)فترة البحث(أكتشف

  .ثم إنجاز المطلوب، مطالبة التالمیذ بقراءة التعلیمة
  .يستعین بما شاھده في التمھید ويلون المطلوب ):البحث(اإلجراءات

  
يتم العمل على .يعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ: المناقشة والتبادل

  .لرسم المكبر على السبورةا
في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة : الحوصلة والتأسیس

  الخاطئة بعادإو
ماذا ، يعرض المعلم المكعب ويشیر إلى أحد أوجھه ويقول ھذا وجه للمكعب -02

  .يشبه
  .قراءة السؤال ومطالبة التالمیذ بوضع اإلشارة في مكانھا

 )البحث، المناقشة والتبادل، الحوصلة والتأسیس(تتبع نفس الخطوات 
يكتب التالمیذ النتائج المصادق -

 .علیھا على الكتب
 : مرحلة اإلنجاز

يعود المعلم إلى المكعب ويشیر 
إلى حرف من أحرفه ويقول ھذا 

نفس الشيء مع ، حرف للمكعب
  .الرأس ومع الوجه

يطلب منھم مالحظة الجدول 
  .وملئه

  .بالمجسماتاالستعانة 

ت
حلة بناء التعلما

مر
 

، األحرف، الرؤوس(يعود المعلم إلى الجدول في فقرة أنجز لمالحظة تساوي عدد  .يجیب عن السؤال
 .في كل من المكعب والبالطة القائمة للوصول إلى نص تعلمت) الوجوه

ب 
التدري

ستثمار
واال

 

  .في الحصة الثانیةيطلب المعلم من التالمیذ صنع مكعبات وبالطات الستعمالھا 

    .يشرح لھم طريقة العمل ويذكرھم بطلب المساعدة



  حفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  األعداد والحساب  المیدان
  مشكالت ضربیة  الدرس

  د45  المدة
    الحصة

ويبذل جھدا ، ينظم عمله، يالحظ ويكتشف  القیم
    للقیام به والمثابرة على إتمامه

 مركبة
  الكفاءة

  يقارن ويرتبو على األعداد األصغر من ألفيتعرف 

مؤشرات 
  الكفاءة

يتعرف على المعطیات ويتعرف على المطلوب 
  ويكمل الحساب

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باألعداد 
مقارنة ، كتابة، قراءة(الطبیعیة األصغر من ألف

    وإجراء عملیتي الجمع والضرب علیھا)وترتیب
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

يكتب ضعف عدد 
 .. وضعف ضعفه

  : الحساب الذھني
  .ضعف عدد

  .يكتب المعلم عددا ويطلب من التالمیذ كتابة ضعفه
 5 10 20.بعد كتابة الضعف يطلب منھم كتابة ضعف الضعف

ق
ال

ط
حلة االن

مر
 

يقرأ نص 
وينفذ ، المشكل
 .المطلوب

 : التمھید
  : يكتب المعلم نص المشكل

  .دينار 100يملك المعلم ثالث قطع نقدية ذات 
  ھو عدد كل الدنانیر التي يملكھا المعلم؟ ما

  المعطیات؟ضع سطرا تحت المطلوب؟ حوط
 يتم العمل جماعیا على السبورة

يستخرج 
المعطیات 

والمطالب ويجیب 
  .عن األسئلة

 : األنشطة
  .وقراءة التعلیمة، 131الكتب ص يطلب المعلم من التالمیذ فتح 

  ھو المطلوب منا؟ ما: يسأل 
  .يقرأ المعلم نص المشكل ويطلب من البعض قراءته

  كم صورة ألصق أمین في كل صفحة من ألبومه؟وكم صفحة مأل؟
  ...........ِاقرأ السؤال يا
  .العملیات الصحیحة وأجب عن السؤال أحط، أمامك عملیات

من مشكل آلخر إال بعد أن  االنتقاليتبع المعلم نفس الخطوات مع تالمیذه وال يتم 
 .يتم تصحیح المشكل السابق على السبورة

   

يكون التركیز على عدد الصفحات المملوءة في األلبوم وعدد الصور في كل   1
  .صفحة

  .يكون التركیز على الصندوقین وعدد القارورات في كل صندوق  2
  .التركیز على عدد األطباق وعدد البیض في كل طبقيكون   3

) و(عدد الكريات الخضراء وعلى حرف، يكون التركیز على عدد الكريات الحمراء  4
  .الدال على الجمع

  .يكون التركیز على كلمة زوج الدالة على الضعف  5
 

ت
حلة بناء التعلما

مر
 

    .تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة



  حفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  المادة وعالم األشیاء  المیدان
  )1(أشیاء مصنوعة بطي المادة  الدرس

  د45  المدة
  5  الحصة

  القیم
استخدام المواد المصنعة وتطويرھا 

واستكشاف فوائد الصناعة في 
    المیدان العلمي

مؤشرات 
  الكفاءة

ويشرح دور يصنف عینة من المواد إلى متینة ومطاوعة 
  الطي في تمتین بعض المواد

الكفاءة 
  الختامیة

ُيحسن استعمال أداة تقنیة في االستخدام الیومي 
تلبي حاجاته، بتجنید موارده حول األشیاء التكنولوجیة 

  وخصائصھا المادية
السندات 
  المطلوبة

  أوراق بیضاء، صناديق من ورق متین أو مطوي

  
 

 األنشطة طريقة تسییر األنشطة

 : مرحلة التحفیز واإلثارة
أردت فتحه فلم ، بمناسبة نجاحك في آخر السنة قدم لك أبوك ھدية داخل صندوق: السیاق
 .تستطع
 .صندوق من الورق المتین: السند

 ممن طلبت المساعدة؟ لماذا لم تستطع فتحه؟: التعلیمة

ق
ال

ط
ضعیة االن

و
 

 النشاط األول
 

  )فترة المالحظة(أكتشف 
  .ومالحظة الصورة ثم التعبیر عنھا 129من التالمیذ فتح الكتب ص يطلب المعلم 

  أين يوجد الولد مع أبیه؟
  ماذا يحمل البائع في يديه؟

  )فترة البحث والتجريب(أكتشف
  .يقرأ المعلم نص الوضعیة ويطلب من البعض قراءته

  .يقرأ المعلم التعلیمة األولى ويفسح المجال للمتعلمین لتقديم تصوراتھم
ھل استطاع زمیلكم تمزيق ، م تلمیذ للتجريب يقدم له ورقة بیضاء ويطلب منه تمزيقھايستقد
  الورقة؟

  ..يقدم له ورقة ثانیة ويطلب منه طیھا ومحاولة تمزيقھا ويكرر السؤال
  .ثم يطلب منه تمزيقھا، ثم وعادة طیھا وإعادة طیھا، يقدم له ورقة ثالثة ويطلب منه طیھا

  .الورقة؟لماذا؟إذن كیف أصبحت بعد طیھا عدة مراتھل استطاع زمیلكم تمزيق 
 .بعد ھذه التجارب يقدم المعلم لتالمیذه صناديق لمالحظة عدد األخاديد أو عدد مرات الطي

  : أنجز
يقرأ المعلم السؤال من فقرة أنجز وبعد شرح المطلوب يفسح المجال للتالمیذ لوضع العبارة 

  .صحیح أو خطأ
  يمكن االستعانة بالتجريب

 

ت
حلة بناء التعلما

مر
 

النشاط 
 الثاني

  )فترة األثر الكتابي(تعلمت
  .يتدرج المعلم مع تالمیذه للوصول إلى نص تعلمت

ستثمار
اال

 

النشاط 
 الثالث

  .الحصة الثانیة إلنجاز التمارين



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
   الشفوي والتعبیر المنطوق فھم  المیدان

   للتراث جرد إعداد   النص
  د90  المدة

  1  الحصة
 التراث علي يحافظ العربیة، بلغته يعتز  القیم

 العادات مختلف على يتعرف الوطني،
   والتضامن التعاون بروح ويتحلى والتقالید،

  
 مركبة

  الكفاءة
 مع ويتفاعل يسمع، لما استجابة يرد

  ايجابیا تفاعال المنطوق النص
 مؤشرات

  الكفاءة
 الضمني والمعنى الظاھر المعنى يفھم
 األسئلة عن ويجیب المنطوق، للنص

  .للنص العامة الھیكلة ويفھم بفعالیة
 الكفاءة

  الختامیة
 النمط علیھا يغلب منطوقة خطابات يفھم

  معھا ويتجاوب التوجیھي
 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 أھم المتعلم يستذكر
  المنطوق النص أفكار

  )26ص الكتاب دلیل(  األم االنطالقیة المشكلة الوضعیة نص:السیاق
  المھمات الستخراج األم المشكلة نص حول التالمیذ محاورة:التعلیمة
 ويختلف آخر، زمن إلى زمن من اإلنسان يستعملھا التي واألدوات الوسائل تختلف :1المھمة
  القديمة والوسائل األدوات ببعض زمالءك عرف .أيضا والمناسبات باألعیاد االحتفال
  .الوطنیة األعیاد عن بعیدا عائلتك تحتفل كیف لھم اشرح :2المھمة

 مرحلة
 االنطالق

 العلم قراءة إلى يستمع
 ويبدي المنطوق للنص

  بحیثیاته بالغا اھتماما
  
  

 بسیطة بجمل يجیب
 العام المعنى تترجم
 للنص والضمني الظاھر

 المنطوق

 بینه البصري التواصل يجب ذلك وأثناء المعلم طرف من )الفخار من جرة( المنطوق النص قراء
  .لغوية والغیر اللغوية والقرائن حركي الحس باألداء االستعانة مع متعلمیه وبین

  المباشرة األسئلة بعض فیطرح المتعلمین مع المنطوق النص مضمون المعلم يناقش
  :المنطوق فھم

 املعلمة كلفتهم فوج إىل انضمت وجمتهدة جنيبة تلميذة سعاد
 لكل فنية بطاقة وكتابة التراث من القدمية لألشياء جرد بإعداد

  .مادة
 : التالية اخلطة نشاطنا يف نتبع : وزميالا لزمالئها سعاد قالت
 أيتها أنت وتقومني ، للتصنيف جدول برسم عمر يا أنت تقوم

 كل فليأت البنات وأيتها األطفال أيها انتم ماأ ، الفنية البطاقة عناوين بتسجيل حنان الصغرية
  منطقتنا يف التراث من ملادة رسم أو بصورة منكم واحد

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

  تعديلھا للمعلم المنطوق،يمكن بالنص مرفقة األسئلة
 سعاد التالمیذ؟ عمل نظم من -
  نجیبة تلمیذة ألنھا لماذا؟ -
 زمالئھا؟ علي سعاد طرحتھا التي الخطة ھي ما -
  النص لفھم مناسبة يراھا التي األسئلة طرح للمعلم أيضا يمكن
  كامال النص قراءة إعادة
 النص من القیم استخالص أمكن وإن األلواح، على واإلجابة األخیر السؤال طرح

 بناء مرحلة
 التعلمات

 فھم
 المنطوق

   .الصورة ومشاھدة 156 ص الكتاب بفتح التالمیذ مطالبة
  الصورة؟ في تشاھد ماذا
  الغرفة؟ داخل اللعب يمكنه ھل صادق،ولكن فھو ألمه الحقیقة جمال قال

 خالصة المتعلم يستثمر
 المنطوق للنص فھمه

 أفكار وبناء تكوني في
  جديدة شخصیة

  )حر تعبیر(الصورة عن بالتعبیر فوج كل ومطالبة التالمیذ تفويج :وأتحدث أتأمل
  :األولى الصورة

  جمیلة مدينة آثار الصورة؟ في تالحظ ماذا -
  الروماني المسرح المتھالك؟ البناء ھذا نوع ما -
  القدامى السكان الرومانیون، اآلثار؟ ھاته بنى من -
  متھالكة جدا، قديمة ألنھا آثارا؟ نسمیھا لماذا -
    بالدك؟ بآثار تفتخر ھل -

  :الثانیة الصورة
  تارقیا أمازيغیا رجال الصورة؟ في تالحظ ماذا -
  لباسه خالل من ذلك؟ عرفت كیف -
  لباسه؟ يتمیز بم -
  وجبالنا بصحرائنا الموروث؟ من النوع ھذا نجد أين -
    لماذا؟ األماكن؟ ھذه زيارة تريد ھل -

  :الثالثة الصورة
  تقلیدية حلي الصورة؟ في تالحظ ماذا -
 القبائل، ؟ النوع بھذا المشھورة المنطقة ھي ما -

  الصحراء
      .واألفراح المناسبات في بكثرة؟ النسوة تضعھا متى -

 التدريب
 واالستثمار

 التعبیر
 الشفوي

  يشملھا مكتوب نص وتركیب المشاھد عن التعبیر إعادة .اإلنجاز تقويم
 منه القیم واستخالص قراءته ثم السبورة على النص دوين

    



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
  شفوي تعبیر  النشاط

  د45  المدة
   2  الحصة

 التراث علي يحافظ العربیة، بلغته يعتز  القیم
 العادات مختلف على يتعرف الوطني،
   والتضامن التعاون بروح ويتحلى والتقالید،

  
 مركبة

  الكفاءة
  حديثه الغیر،يفھم مع يتواصل

 مؤشرات
  الكفاءة

 ويتعرف المناسبة والصیغ الروابط يوظف
  والصرفیة النحوية القواعد على

 الكفاءة
  الختامیة

 ويقدم مختلفة موضوعات ويناقش يحاور
 في متنوعة سندات من انطالقا توجیھات
  دالة تواصلیة وضعیات

 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 
 مضمون يتذكر
  .المنطوق النص
 عن يجیب

  .األسئلة

  ؟)للتراث جرد إعداد( المنطوق النص إلى العودة
  الجرد؟ عملیة أثناء العمل بتنظیم تكفلت من
  الجدول؟ تصمیم عن المسؤول من

 الصور؟ جمع عن المسؤول ومن

 مرحلة
 االنطالق

 عن يجیب
  األسئلة

  
  

 الصیغ يكتشف
 ويوظفھا

  . األسئلة بطرح المستھدفة الصیغ على المحتوية لجملا ءبنا
  قالت؟ ماذا أصدقاءھا سعاد نادت لما

 على مجيعا فلتحافظوا األطفال، أيها وأنتم حنان الصغرية أيتها وأنت عمر يا أنت
  .أجدادنا تراث

  .المستھدفة الصیغة وتلوين السبورة على الجملة تدوين
  .أخرى بأسئلة الصیغة تثبیت

  .... نادى األب ابنه وطلب منه ربط الكبش، ماذا يقول له؟ يا فالن 
  .....لو طلب من ابنته، ماذا يقول لھا؟ يا فالنة 

  .......نادت األم على ابنھا لیراجع دروسه، ماذا تقول؟ يا فالن 
  .....لو نادت لكل أوالدھا، ماذا كانت لتقول؟ يا أوالد

  .....له؟ يا محمد، لو ناديت شخصا مجھوال، ماذا تقول 
  .المستھدفة الصیغة لتثبیت أخرى وضعیات

  أشارت سعاد لحنان وبقیة األطفال، ماذا قالت؟ أيتھا  الصغیرة 
  ....كانت لتقول له؟ وأنت أيھا الصغیرلو طلبت من الصغیر أحمد، ماذا 

  .........لو طلبت من مجموعة من الذكور؟ أيھا 
  ).أيھا صحیح أيضا............ (لو طلبت من مجموعة إناث؟ أيتھا 

  .إذن نستخدم أيھا ما الذكور واإلناث، وأيتھا مع اإلناث فقط
  ..مناسبة المعلم يراھا أخرى وضعیات

  ماذا قالت سعاد لزمالئھا؟ 
  وضع خطةبنبدأ عملنا : زمالئهالقالت سعاد 

  .........بماذا تكتب يا فالن؟ أكتب بـ
  ........بـ وبماذا تقطع الخشب يا فالن؟ أقطع

  ......اسأل زمیلك عن الوسیلة التي نسافر بھا، بماذا نصل إلى أماكن بعیدة؟ 
  ......بماذا نتصل بالناس؟ . اسألي زمیلتك عن األداة التي نتواصل بھا
   وضعیات أخرى يراھا المعلم مناسبة

  )أكملوا(خذ ھذا المقص لـتقص به األوراق، وأنت خذ ھذه المسطرة لـ 
  المشط واطلب منه مشط شعره أعط لزمیلك

  ل شعرھاسأعط لزمیلتك الغاسول، واطلبي منھا غ
  ....أعط لزمیلك المنشفة واطلب منه فعال بھا

  مناسبة المعلم يراھا أخرى وضعیات

 بناء مرحلة
 التعلمات

 على يتدرب
 الصیغ استعمال

 وضعیات في
 مشابھة

 في ويستثمرھا
  .جديدة وضعیات

 

  المكتشفة الصیغ باستعمال اإلجابة تستدعي أسئلة المعلم يطرح
  األنشطة كتاب من 92 ص 1/3 التمرين وإنجاز األنشطة دفتر إلى العودة

  

  

 

 التدريب
 واالستثمار

  



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
  )شفوي إنتاج(شفوي تعبیر  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

 علي يحافظ العربیة، بلغته يعتز  القیم
 مختلف على يتعرف الوطني، التراث

 بروح ويتحلى والتقالید، العادات
   والتضامن التعاون

  
 مركبة

  الكفاءة
  حديثه يفھم الغیر، مع يتواصل

 مؤشرات
  الكفاءة

 من المنطوق النص أحداث تسلسل يفھم
 بصورة النص أحداث بناء ويعید المشاھد، خالل
  أفكاره وھیكلة تنظیم على ويعمل ذاتیة،

 الكفاءة
  الختامیة

 في متنوعة سندات من انطالقا توجیھات يقدم
  دالة تواصلیة وضعیات

  
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 ويجیب النص يتذكر
 األسئلة عن

  )للتراث جرد إعداد( المنطوق للنص العودة: السیاق
   الصورة:السند

  :المنطوق النص محتوى الستعادة أسئلة طرح:التعلیمة
 األشیاء ھذه بعض أذكر التراث، من أشیاء بجرد التالمیذ المعلمة كلفت

 مرحلة
 االنطالق

 الصور عن يعبر
 على معتمدا

 .التوجیھیة األسئلة

  لألحداث العام المال التقاط قصد الصور مالحظة
  163ص المطروحة المشاھد حول ھادفة أسئلة طرح في المعلم يشرع

 مرحلة
 بناء

 التعلمات

 

  .األولى الصورة
  الصورة؟ في تالحظ ماذا -
 علي بالنقش يقوم الرجل؟ يفعل ماذا -

  الحجر
 المطرقة يستعملھا؟ التي الوسیلة ھي ما -

  واألزمیل
  التعابیر أحسن تسجیل

 

  .الثانیة الصورة
  الصورة؟ في تالحظ ماذا -
  المرأة؟ ھذه تفعل ماذا -
  ذلك؟ في المستخدمة المادة ھي ما -
  العمل؟ بھذا تصنع أن تقدر ماذا -

  التعابیر أحسن تسجیل

 

  .الثالثة الصورة
  الصورة؟ في تالحظ ماذا -
 في الرجل وحرفة حرفته بین الفرق ما -

  األولى؟ الصورة
  ھذا؟ بعمله يصنع أن يستطیع ماذا -
  النقش؟ في المستخدمة المادة ھي ما -

  التعابیر أحسن تسجیل

  .الملخص يقرأ

  )فقط مقترح( وقراءته الملخص كتابة

 على ينقش من فهناك آلخر، حريف من ختتلف واليت التقليدية، بالصناعة بالدنا متتاز
 وأفرشة، زرايب فيصنع ينسج من وهناك وأثاثا، متاثيل فيصنع واخلشب، احلجر
 .السنني مئات تبقى مجيلة أواين فيصنع النحاس على ينقش وهناك

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
  المكتوب فھم  المیدان
  األمازيغي بالعام االحتفال )أداء( قراءة  النشاط

  د45  المدة
  4  الحصة

 ويعتز للقراءة األولیة اآللیات في يتحكم  القیم
 الوطني، التراث على ويحافظ العربیة، بلغته

  .والتقالید العادات مختلف علي ويتعرف

  
  مركبة

  الكفاءة
 الواردة المعلومات بناء ويعید يقرأ ما يفھم
 القراءة إستراتیجیة ويستعمل النص في

  المكتوب النص مضمون ويقیم
  مؤشرات

  الكفاءة
 ومتناغمة متوافقة حسنة قراءة النص يقرأ
 القراءة ضوابط ويحترم القرائي، المقام مع
  .الوقف وعالمات الحروف مخارج من

  الكفاءة
  الختامیة

 النمط علیھا يغلب ،بسیطة نصوصا يقرأ
   ويفھمھا سلیمة قراءة ،التوجیھي

 
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 .السؤال عن يجیب
  .كامال المقطع أو المنطوق للنص والملخص العام المفھوم إلى العودة :السیاق

  )أمكن إن فیديو( ؟التالمیذ وتصورات المنطوق النص :السند
 األمازيغي؟ بالعام االحتفال يكون كیف :التعلیمة

 مرحلة
 االنطالق

 يكتشف
 ويعبر الشخصیات

  عنھا
  

  الصور عن يعبر
  

 من فقرات يقرأ
  صحیحة قراءة النص

  
  األسئلة عن يجیب

  
 الكلمات يوظف

  جمل في الجديدة
 القیم يستخرج
 بھا ويتحلى

 للنص المصاحبة الصورة ومالحظة 164 ص الكتاب فتح
  الصورة؟ في تشاھد ماذا
 الصورة؟ في تشاھد ماذا -
 وأمھا؟ البنت تتواجد أين -
 الصناديق؟ في يوجد ماذا -
  رأيك؟ في المناسبة ھي ما -

  النص موضوع عن التالمیذ توقعات تسجیل
 المعلم طرف من نموذجیة قراءة النص قراءة

  المعنى لتقريب اإليحاء مستعمال
  .الصامتة للقراءة للتالمیذ فسحة ترك
  النص شخصیات حدد النص؟ عنوان ھو ما

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

  )األخطاء ارتكاب إلى المتأخرين يدفع ال
  .للقراءة الفرصة المتعلمین من ممكن عدد أكبر منح

  الجدول حسب جمل في وتوظیفھا المفردات وشرح القراءة أثناء الصعوبات تذلیل
 الكلمة معناھا جملة في توظیفھا

  يرجون يتوسلون والدي عمر يطیل أن اهللا رجوت
  .المناسبة باألسئلة له الظاھري والمعنى النص فحوى عن التالمیذ مناقشة
  للنص مرافقة األسئلة

  :أخرى أسئلة طرح
  وأمھا؟ سعاد ذھبت أين -
  ؟"يناير" بـ يحتفل كیف -
  المحبة العائلة؟ بین "يناير" يولدھا التي اإلنسانیة القیمة ھي ما -
  سعاد؟ دعت ماذا -

 .التالمیذ أحسن قبل من ختامیة قراءة النص قراءة إعادة

 مرحلة
 بناء

 التعلمات

  األسئلة عن يجیب
 أخرى أفكارا يقدم

 إلى استنادا
  تصوراته

  
 .النشاط ينجز

  بالموضوع اإللمام قصد أخرى أسئلة طرح
 .92 ص 2 رقم األنشطة،التمرين دفتر في التمارين إنجاز

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
  المكتوب فھم  المیدان
  وكتابة قراءة  النشاط

  )األمازيغي بالعام االحتفال(
  د90  المدة

  6  الحصة
 التعبیرية قدراته ويوظف بلغته يعتز  القیم

  .والكتابیة الشفاھیة

  
 مركبة

  الكفاءة
 وضوابط الكلمات كتابة أشكال على يتعرف

  الكتابیة اللغة مستويات في ويتحكم كتابتھا،
 مؤشرات

  الكفاءة
 الموصولة األسماء بین ويمیز النص يقرأ

 الحروف رسم قواعد ويحترم المتشابھة،
  .وتناسقھا والكلمات

 الكفاءة
  الختامیة

 يغلب ويفھمھا سلیمة قراءة بسیطة نصوصا يقرأ
  التوجیھي النمط علیھا

 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 
 أحداث أھم يتذكر

 النص،والمعنى
  .له العام

 .األسئلة عن يجیب

  .األساسیة األفكار لتحديد موجھة بأسئلة المكتوب النص تلخیص
  المدروسة الموصولة لألسماء متضمنة إجابته تكون افتتاحیا سؤاال المعلم يطرح

 المأكوالت أطباق يحضرن اللواتي ھن النساء ؟المأكوالت أطباق يحضر من -
 المائدة حول يجتمعون الذين ھم األسرة أفراد ؟المائدة حول يجتمع الذي من -

 مرحلة
 االنطالق

 عن الحرف يثبت
 الذاكرة طريق

 برؤيته البصرية
 العضلة والذاكرة
 بكتابته

  .وأمیز أراجع
 "الذين" الموصولة األسماء كتابة وھي أال لغوية ظاھرة بمعالجة النشاط يعني

  ".اللواتي"و
  النموذج وعرض اإلدراك

  المتعلمین بعض طرف من النص قراءة
  الكتاب في المعروضة الجملة قراءة

  بالتوازي واأللواح السبورة على صوتیة مقاطع إلى ثم كلمات إلى تحلیلھا

  المائدة  حول  يجتمعون  الذين  ھم  األسرة  أفراد

  

  المأكوالت  أطباق  يحضرن  اللواتي  ھن  النساء

  اللواتي ،الذين : وقراءتھا الموصولة األسماء تحديد
  :الموجھة االستجابة

  :اآلتي النحو على المھارة تثبیت
  الجملة أجزاء بعض واستبدال التكرار مع "الذين" كلمة قراءة
  الجملة أجزاء بعض واستبدال التكرار مع "اللواتي" كلمة قراءة

  :القاعدة
 تأتي بجملة إال معناه يتم ال معین، علي يدل معرفة اسم ھو الموصول االسم

  ".الموصول صلة" تسمى بعده
  .الذكور جمع على للداللة اختصار لفظ :الذين

  .اإلناث جمع على للداللة اختصار لفظ :اللواتي
  التطبیق

  األلواح على كتابتھا التالمیذ من ويطلب الموصولة األسماء المعلم يملي
  ."اللواتي ،"التي" ، "الذين ، "الذي" أكتب
  جیدا أكتب
  .المقصود تتضمن جمال المعلم يكتب
  .المقصود وتلوين الجمل قراءة
  أمكن إن بالعجینة وتشكیلھما المعلم أداء بمحاكاة األلواح على الكلمات كتابة

 بناء مرحلة
 التعلمات

 وينسخ يقرأ

  األنشطة دفتر أو القسم كراس على وكتابتھا الكلمات قراءة
  .مناسبا المعلم يراه ما أو القسم لكراس نموذج

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
  المكتوب فھم  المیدان
   وكتابة قراءة  النشاط

  د90  المدة
  8  الحصة

 التعبیرية قدراته ويوظف بلغته يعتز  القیم
  .والكتابیة الشفاھیة

  
 مركبة

  الكفاءة
  المكتوب النص في الواردة المعلومات يستعمل

 مؤشرات
  الكفاءة

 على الحركات وينطق الوقف، عالمات يراعي
 سرعته ويحسن صحیحة بطريقة الحروف أواخر
  القراءة في

 الكفاءة
  الختامیة

 التوجیھي النمط علیھا يغلب بسیطة نصوصا يقرأ
   ويفھمھا سلیمة قراءة

 
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 باسم يكمل

  .المناسب الموصول

 الموصول اسم كتابة التالمیذ من ويطلب ناقصة التالیة الجمل المعلم يكتب

  .الالزم

  .بالدنا من االستعمار أخرجوا ........... ھم المجاھدون -
  .المريض راحة على يسھرن ........... ھن الممرضات -
  .والحساب القراءة يعلمني ........ ھو المعلم -
 .يوم كل قسمنا تكنس .......... ھي المنظفة -

 مرحلة
 االنطالق

 محترما الفقرة يقرأ

  .والمدود الفواصل

  

 أحسن فقرة وكذا

  .قراءتي

  

  .األسئلة عن يجیب

  

  

 

  األولى المرحلة
  .مسترسلة قراءة ويقرأه المكتوب النص إلى المعلم يعود -01

 النص، في الواردة الفواصل إلى اإلشارة( جوھرية قراءة كامال النص قراءة يعید

 فقرة/فقرة قراءته التالمیذ من ويطلب .....)الموصولة ود،التنوين،األسماء المد

 استخدام مع لھا المخصص والزمن ود والمد الفواصل احترام مع سلیمة قراءة

  .ممیزة بطريقة التنغیم

  .المتعثرين أخطاء ويصحح المتفوقین قراءة يثمن

 تحوي جمال الموجھة األسئلة وعبر النص من تالمذته رفقة المعلم يستنبط -02

  .موصولة أسماء

 المحالت؟ المكسرات اشترت التي من -
 األطفال؟ أحضان في الحلويات ينثرون الذين من -
  التقلیدية؟ األطباق يعدن اللواتي من -

  

  .قراءتي أحسن:الثانیة المرحلة
  .التالي النص كتابة

 أفراد وجيتمع املأكوالت، من متنوعة تقليدية أطباق تعد املناسبة، هذه يف :األم
  .وحمبة أخوة يف املائدة، حول األسرة

  .المطلوب بالتنغیم النص قراءة

  )165 ص الكتاب( قراءتي أحسن فقرة بقراءة التالمیذ مطالبة للمعلم يمكن

 بناء مرحلة
 التعلمات

 على الجملة يكتب

  .األنشطة دفتر

  

 البعد على يحافظ

 عند الكلمات بین

 .النسخ

  .93 ص 5 تمرين األنشطة دفتر على كتابة

  .القسم كراسات على الجملة كتابة

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
  إمالء  النشاط

  د45+د45  المدة
  7/9  الحصة

 ويتحكم الكتابیة قدراته يوظف  القیم
 مقروء بخط فیھا،يكتب

 الكفاءة
  الختامیة

 مستخدما جمل 6/8 من كتابة ينتج
  المناسبة الربط أدوات

  
 مركبة

  الكفاءة
 والضوابط الحروف أشكال مختلف على يتعرف
 اللغة مستويات في ويتحكم بالعربیة للكتابة
 الكتابیة

 مؤشرات
  الكفاءة

 وتناسقھا والكلمات الحروف رسم قواعد يحترم
 الكتابیة اللغة مستويات في ويتحكم

 
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 عن الحرف تمییز
 وكتابة سمعا غیره

  اللوحة باستخدام الموصولة األسماء يراجع
  األلواح في المناسب االسم وكتابة الناقصة الجمل عرض

 الخلیة يحرسن ............ ھن العامالت -
 الخلیة تحكم ............ ھي الملكة -
 الرحیق يجمعون ............ ھم الذكور -

 مرحلة
 االنطالق

 عن األسماء يثبت
 الذاكرة طريق

 برؤيتھا البصرية
 العضلیة والذاكرة
 بكتابتھا

  األسبوع؟ ھذا درسناھا التي لموصولة األسماء ھي ما :التالمیذ المعلم يسأل
  .الدرس بناء في المعلم ينطلق إلجابةا بعدا

  :الَتثبیت
 من اسم فیھا جمل على تحتوي )وفردية جماعیة( بطاقات المعلم ينجز

  السبورة على يعرضھا ثم مخالف بلون المدروسة الموصولة األسماء
 يراه ما أو بصور، االستعانة ، )ناقص بصوت( السبورة على كلمات المعلم يعرض
  مناسبا المعلم

 اللواتي – الذين :المناسبة الموصولة باألسماء أكمل -
o الصوف غزلن ............ ھن القرية في العامالت 
o جیدة عالمات علي تحصلوا ............ التالمیذ المدير كرم 
o منتصرين المعركة في شاركوا ............ األبطال عاد 
o المشروع أنجزن ............ ھن وفاطمة وسارة إيمان 
o بدينھم يلتزمون ............ المؤمنون أحب 
o الدراسة على ثابرن ............ التلمیذات نجحت 

 :الموصول االسم علیه يدل الذي المعین أعط السابقة، الجمل نفس في -
o اللواتي( العامالت( 
o الذين( التالمیذ( 
o الذين( األبطال( 
o اللواتي( وفاطمة وسارة إيمان( 
o الذين( المؤمنون( 
o اللواتي( التلمیذات( 

  كلمة / كلمة السبورة على جماعیا المناقشة تتم
  فتصحیح مراقبة األلواح، على الفردي العلم يتم

 موصولة أسماء تتضمن أخرى بجمل اإلتیان المتعلمین من المعلم يطلب
 .األلواح على وتدوينھا باإلمالء المعنیة

 مرحلة
 بناء

 التعلمات

 ويتعرف الكلمات ثبت
 ونھاية بادية على
 داخل الكلمة شكل
  الجمل
 األبعاد على يحرص

 في والمسافات
 العربیة

  القسم كراسات على وكتابتھا المستھدف تتضمن كلمات المعلم يملي
  .93 ص 6 تمرين األنشطة دفتر في اإلمالء تمرين إنجاز

  
 .التاسعة الحصة في األنشطة دفتر استغالل للمعلم يمكن

  التدريب
  و

 االستثمار

  
   



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
  الكتابي التعبیر  میدان

  كتابي إنتاج  النشاط
  د45  المدة

  11  الحصة
 الشفھیة التعبیرية قدراته يوظف  القیم

  الجماعي العمل في والكتابیة،يساھم

  
 مركبة

  الكفاءة
 الحروف أشكال مختلف علي يتعرف

 في ويتحكم بالعربیة للكتابة والضوابط
  الكتابیة اللغة مستويات

 مؤشرات
  الكفاءة

 ويحترم استفھامیة جمال المتعلم ينتج
  .والكلمات الحروف رسم قواعد

 الكفاءة
  الختامیة

   جمل 6/8 من كتابات ينتج

 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم

 جملة ينتج

 وجملة استفھامیة

 بینھما ويمیز مثبتة

  .جیدا اقرأ ثم جملة كل في (.) أو )؟( العالمة ضع

  لالحتفال متنوعة أطباق تحضیر يجب :ألمي جدتي قالت -

   األمازيغي بالعام تحتفلون ھل -

  البارحة الحلويات من الكثیر أكلت -

 الحج من عمي يعود متى -

 مرحلة
 االنطالق

 المتعلم يجرب

 الجواب ويكتشف

 ويقصي المناسب

 الخاطئة األجوبة

  .الكتابي اإلنتاج على أتدرب
  .165 ص السبورة على التلمیذ كتاب في الموجودة الوضعیة المعلم يعرض

  .لالحتفال مستعدة عائلتك أن فالحظت باكرا استیقظت األضحى، عید في

  93 ص 7 النشاط دفتر في :االحتفال مظاھر لتصف الجمل ھذه كتابة أتمم

  .ومناقشتھا المتعلمین طرف من قراءتھا

 عناصر بین الموجود والترابط االنسجام التالمیذ اكتشاف علي المعلم يعرض

  الجملة

 لتمكنیھم األسئلة، بعض بطرح النشاط إنجاز على المتعلمین المعلم يساعد

  متناسقة جمل وتكوين األحداث حسب متسلسلة أفكار استحضار من

  األضحى بعید نحتفل كیف

  بذلك؟ يقوم من فیه، نحضر ماذا

  تذھب؟ من مع تذھب؟ أين العید؟ يوم ترتدي ماذا

  أقاربك؟ لزيارة أنت تذھب ھل المنزل؟ في يزوركم من

  التنافس جو لخلق المتفوقین على ويثني المتعلمین إنجازات المعلم يراقب

  .المتعلمین جمل من البعض باختیار :السبورة على النموذجي التصحیح يكون

  :المقترح التصحیح

  والشاي، والقهوة العيد حلويات األم حضرت
  .العيد صالة ليصلي ملسجدا إىل انصرف مث العيد كبش األب اشترى
  أصحايب مع ألعب وخرجت اجلديدة مالبسي ارتديت
  االستقبال غرفة يف معهم وجلسنا أقاربنا استقبلنا

  المتعلمین قبل من المركبة الجملة تقرأ

  ويشرحھا ةیالوضع المعلم يقرأ

 .الشفھي الحوار إطار في وتمثیلھا األجوبة قراءة

 بناء مرحلة
 التعلمات

 فھم
 المنطوق

 الجمل يكتب

 فقرة على لیتحصل

 .المعنى تامة

  التالمیذ على األنشطة دفاتر المعلم يوزع

  السبورة على الصور يعلق

  الفقرة وكتابة المكان اختیار التالمیذ من طلب

 االنجاز أثناء المتعلمین المعلم يرافق

 التدريب
 واالستثمار

 التعبیر
 الشفوي

  



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
  محفوظات  النشاط

  د45+د45  المدة
  5/12  الحصة

 والدينیة الخلقیة قیمه ينمي  القیم
 الھوية من المستمدة والمدنیة
  الوطنیة

  
 مركبة

  الكفاءة
  الواردة المعلومة بناء ويعید يقرأ، ما يفھم

 مؤشرات
  الكفاءة

 مع ويتفاعل للمقام مناسبا منغما أداء يؤدي
  النص معاني

 الكفاءة
  الختامیة

  ويفھمھا بسیطة نصوصا يقرأ

 
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 البیتین على التركیز
 األولین

  اإلجمالي معناه شرح وإعادة األول الجزء باستذكار التالمیذ مطالبة
  الترف يغنينا ليس    احلرف أصحاب حنن  
  املهن حنيي أننا    الشرف كل ولنا             

 مرحلة
 االنطالق

  المحفوظة يكتشف
  
 
 
 
 
 
 
 

 قراءة إلى ينصت
 المعنى ،يدرك األستاذ

 عن ويجیب اإلجمالي
 األسئلة

 
 
 

 الثاني المقطع يحفظ
 المحفوظة من

  اإلجمالي المعنى وشرح التقديم مرحلة
 إلضفاء وواضح جمیل بشكل مكتوبة المقطوعة نص عن األستاذ يكشف
  .علیھا الجمالي الجانب

 
 لتقريب اإليماءات تتخللھا واضحة قراءة األستاذ طرف من المحفوظة قراءة

  .المعنى
  .للمحفوظة مبسط شرح تقديم

 التقلیدية الحلي وصانع الفخاري كثر،فمنھم التقلیدية الحرف أصحاب
 على يحافظون كلھم وھؤالء.....والخیاط،و الزرابي يصنعن اللواتي والنساء
 وال يملون ال أعمالھم في يجتھدون.الحبیبة لبالدنا الحضاري الموروث

  .القديمة المھن إحیاء ھمھم يتكاسلون
  .الفھم لقیاس بأسئلة للقطعة اإلجمالي المعنى مراجعة

  الحرفیین؟ بعض سم
  الفخاري؟ لنا يصنع ماذا
  الزرابي؟ يصنعن ومن
  الحرفیون؟ يحافظ ماذا على

  مناسبة المعلم يراھا أخرى أسئلة
  .والتحفیظ التجزئة مرحلة

  التدريجي المحو بأسلوب ويحفظه المرغوب الجزء المعلم يستخلص
 ازدياد يف يوم كل البالد صناع فضل 
 ومنن حسنات  واد كل يف وهلم 

 بناء مرحلة
 التعلمات

 األول ینالمقطع يؤدي
 المحفوظة من والثاني األول المقطعین أداء سلیما أداء والثاني

  التدريب
  و

 االستثمار
    



  
    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع

  )13ح(إدماج  النشاط
  د45  المدة

  10  الحصة
 بروح ،يتحلى فیھا ويتحكم قدراته يوظف  القیم

 في عمله،يساھم ويتقن المسؤولیة
  الغیر مع ويتضامن الجماعي العمل

 مركبة
  الكفاءة

  ويستثمرھا قدراته ينمي

 مؤشرات
  الكفاءة

 وينجز ويوظفھا سابقة معلومات يسترجع
  أوراق على فرديا األنشطة

 الكفاءة
  الختامیة

 متعلقة وضعیات حل في مكتسباته يدمج
  )المدنیة التربیة ،اإلسالمیة اللغة،التربیة(ب

  
 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 يسترجع
 المعلومات

  لديھم التذكر مدى لقیاس السابقة الدروس مضامین حول التالمیذ األستاذ يحاور
  .اللغوي الرصید استعمال
 ......والصرفیة النحوية الظواھر

 مرحلة
 االنطالق

 األنشطة يكتشف
 شرح إلى وينصت
  .المعلم

  
  .األول النشاط ينجز

 عمله يراقب
  أخطأ إن ويصحح
  الثاني النشاط
  الثالث النشاط

 

  . مرحلیا األنشطة لھم ويشرح التالمیذ على اإلدماجیة الوضعیة أوراق األستاذ يوزع
 السبورة على الجماعي والتصحیح المراقبة تلیه األول النشاط إنجاز منھم يطلب

  .األنشطة بقیة مع العمل ،نفس فالفردي

 

 مرحلة
 بناء

 التعلمات

 أداء مراقبة
 المتعلم،يثني

 المجتھدين على
 من جو لخلق

 التنافس

 ........................وسائل من الحوار: أكمل
  التدريب

  و
 االستثمار

                       األسفل في اإلدماج ورقة
  



  إدماج
  العربیة اللغة

  .المناسبة الخانة في )×( أضع - 1
  

  ال  نعم  

      رِةالثْو یِدبِع فالِتاالْح رُةاألْس ريُدُت 

      فًةتِلْخُم يًةیِدِلتْق اباًقأْط لُةالعاِئ ُدِعُت

      غاِرالِص فاِلاألْط ضاِنأْح يِف زْبالُخ باُرالِك ُرُثني
  

  :الجدول في األعیاد صنف - 2
  

  

 العاُم
  ُييِغاألماِز

  
 یُدِع
  ِرْطالِف

  
 یُدِع
  حىاألْض

  

            

  یُدِع
  الِلْقاالسِت

    رِةالثْو یُدِع    وراءعاُش  

  وطنیة أعیاد  دينیة أعیاد
........................  

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

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

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

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

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

  اإلسالمیة التربیة
   )األول ربیع - الفیل – اهللا عبد - آمنة – يتیما( بـ أكمل

  

 عاِم ْنِم .......................... 12 يِف وسلم علیه اهللا صلى وُلالرُس دِلُو
 ُهوجُد وھب، ُتبْن .......................... ُهوأُم .......................... وُھ وُهأُب ، ..........................

 .ركِب حتى یراوفِق ........................ عاش ،ِبطِلالُم ُدعْب
  

  المدنیة التربیة
  :الجدول في المرافق صنف

          

  ُدِجمْسال    يقُةحِدال    ُلِزمْنال
          

  رسُةمْدال    سیارُةال    وُتحاُنال
          

    حماُمال    يُةبلِدال    صُفتْوْسُمال

  

  خاصة مرافق  عامة مرافق
.............................  

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

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

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

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

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

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

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

  



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
   النبوي والحديث الكريم القرآن  المیدان
  إسالمیة تربیة  النشاط
  النبوية السیرة  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

 الحضاري واالنتماء باإلسالم االعتزاز  القیم
 بوعي والتعامل العنف ونبذ الوطني،

  ومسؤولیة

 مركبة
  الكفاءة

 حیاة عن القبلیة مكتسباته استظھار
  وسلم علیه اهللا صلى الرسول وطفولة

 مؤشرات
  الكفاءة

 علیه اهللا صلى الرسول حیاة على يتعرف
  وسلم

 الكفاءة
  الختامیة

 اهللا صلى الرسول لحیاة مختصر تقديم
  .العطرة بسیرته واالقتداء وسلم علیه

  

 
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 بتالوة.......يا متعنا
 .الماعون سورة

 النبي حیاة قصة يروي أن الجد قرر الشريف، النبوي بالمولد احتفاال:السیاق
 يكملوا أن منھم وطلب األحداث أھم لھم روى ألحفاده، وسلم علیه اهللا صلى
  .الشخصي بالبحث القصة

  ونسبه وطفولته وسلم علیه اهللا صلى الرسول طفولة تروي قصص :السند
  وسلم؟ علیه اهللا صلى الرسول حیاة عن تعرف ماذا :التعلیمة

 رباه؟ من ولد؟ متى ولد؟ أين

 مرحلة
 االنطالق

  .الصور يتأمل
  .الفیل سورة يقرأ

 عن يجیب
 .األسئلة

  :وأالحظ أقرأ
 بعض يكلف ثم بتأني، التالمیذ مسامع على مرتین أو مرة النص المعلم يقرأ

  .األفكار ويستنتج بقراءته التالمیذ
  

  :أفھم
  األسئلة عن واإلجابة النص بقراءة التالمیذ مطالبة

 علیه اهللا صلى الرسول ولد متى
  وسلم؟

  أمه؟ اسم ما والده؟ اسم ما
   ولد؟ أين جده؟ اسم ما

  والسالم؟ الصالة علیه ترى كیف
 اهللا صلى الرسول مرضعة اسم ما

  وسلم؟ علیه
  جده؟ وفاة بعد رباه من

  
  :أتعلم
 .وهب بنت آمنة هي أمه اهللا، عبد بن حممد هو وسلم عليه اهللا صلى رسولنا اسم
 قبل أبوه مات قريش، قبيلة يف ة،ماملكر مبكة الفيل عام من األول ربيع 12 يوم ولد
 عبد جده فرباه أمه، ماتت سنوات 6 بلغ وملا السعدية، حليمة فأرضعته يولد، أن

  .كبريا صار حىت طالب أبو عمه فرباه سنوات، 8 بلغ ملا مات الذي املطلب
 الصادق أصحابه فسماه وصدقه احلسنة بأخالقه وسلم عليه اهللا صلى الرسول متيز

  .للعاملني رسوال ليكون اهللا اختاره سنة 40 بلغ وملا اجلميع، من حمبوبا وكان األمني،
  :فرادى وقراءتھا معناھا وشرح الكريمة اآلية عرض

 

 بناء مرحلة
 التعلمات

 بتالوة ....يا متعنا
 .اإلخالص سورة

  :أحفظ
 .الكريمة اآلية من بعض وحفظ قراءة في المتبقي الوقت المعلم يستغل

  التدريب
  و

 االستثمار
  .التمارين وإنجاز للتحفیظ الثانیة الحصة تخصص

    



  الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
 والمؤسسات الديمقراطیة الحیاة  المیدان
 العامة والممتلكات الخاصة الممتلكات  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

 ونحو نفسه نحو واجباته يؤدي  القیم
 من تدريجیا محیطه اآلخر،يكتشف

    البعید إلى القريب

 مركبة
  الكفاءة

 والممتلكات الخاصة ممتلكاته عن أمثلة يقدم
 من والعامة الخاصة الممتلكات ويصنف العامة
  معطى سند

 مؤشرات
  الكفاءة

 ويحافظ والخاصة العامة الممتلكات بین يمیز
  المدرسیة والوسائل التجھیزات على

 الكفاءة
  الختامیة

 والخاصة العامة الممتلكات عن الكشف بعد
 مساھمته عن ويعبر المدرسي محیطه في
    علیھا الحفاظ في

  
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم
 للقصة يستمع

 األحكام ويستنبط
 الموارد على بناء

  السابقة

 من زمالئه بقیة ومنع القسم، خزانة داخل مالبسه بوضع صديقك قام :السیاق
  .طاولتي وھذه خزانتي ھذه :لكم وقال معه، الجلوس
  .طاولة القسم، خزانة :السند

 تنصحه؟ لزمیلك؟وبماذا تقول ماذا :التعلیمة

 مرحلة
 االنطالق

 قراءة إلى يستمع
  .المعلم
 ويجیب الصور يالحظ

  .األسئلة عن
  
  
  
  

 إلى التوصل
 قراءتھا الخالصة،
 .وكتابتھا

 وأالحظ أقرأ
  ماذا تشاھد؟

 المغزى واستخالص للصورة المرفق للنص نصاةاإل
فأخذته أمه إىل املستوصف، فحصه مرض مجال 

الطبيب وكتب له وصفة الدواء، فشكرته األم 
  .واستعدت للخروج

أال ندفع مثن العالج لصاحب هذا : سأل مجال أمه
  املستوصف؟

املركز الصحي يا بين مرفق عمومي، يقدم : األم
  .العالج جمانا للمواطنني

  

 

  الصورة الحظ
  تراه؟ الذي المرفق ھو ما
  للمواطن؟ يقدمھا التي الخدمات ھي ما

  

  الصورة الحظ
  الصورة؟ في المرسوم المكان ھو ما

  منھا نستخرجھا التي الوثائق بعض أذكر

  
  :أتعلم

 الناس لكل خدمات وتقدم للدولة، ملك العمومية املرافق

 مرحلة
 بناء

 التعلمات

 التمرين ينجز
  معارفه ويوسع

  
 الحفاظ في يساھم

 المرافق على
  العامة

  94 ص األنشطة دفتر في التمرين ينجز

  
  :أساھم

  المدرسة؟ ومرافق أثاث تجاه زمالءك به تنصح الي السلوك ما

  التدريب
  و

 االستثمار

    



  حفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  األعداد والحساب  المیدان

ضرب عدد ذي رقمین في عدد ذي رقم   الدرس
  واحد

  د45  المدة
  1  الحصة

ويبذل ، ينظم عمله، ويكتشفيالحظ   القیم
    جھدا للقیام به والمثابرة على إتمامه

مركبات 
  الكفاءة

يقارن ويرتب . يتعرف على األعداد األصغر من ألف
ويضع سیرورة شخصیة لعملیات ضرب األعداد 

  الطبیعیة
مؤشرات 

  الكفاءة
يعین األعداد مشافھة وكتابة ويوزع الضرب على 

  الجمع
الكفاءة 

  الختامیة
مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باألعداد  يحل

مقارنة ، كتابة، قراءة(الطبیعیة األصغر من ألف
    وإجراء عملیتي الجمع والضرب علیھا)وترتیب

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

 . يكتب الناتج

  : الحساب الذھني
  .10العدد  مضاعفاتالضرب في 

ويكتب  10أصغر من عشرة ويطلب منھم ضربه في مضاعف يملي المعلم عددا 
  .الناتج
حلة  .100والتلمیذ يكتب  5*20: مثال

مر
ق

ال
ط

االن
 

  .يالحظ األعداد
يكتب على لوحته 

 .العدد المطلوب

 : التمھید
  .12*4=10*4+2*4.....=....+.....=: يكتب المعلم العملیة

 .يطلب منھم نقلھا وكتابة النتائج

المطلوب يتوصل إلى 
  .بإجراءاته الشخصیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يفكك العدد ويوزع 
  .الضرب على الجمع

  
  

  .يستخرج المعطیات
  .يعرف المطلوب

  .يجیب عن السؤال

  ).فترة المالحظة(أكتشف
  .ومالحظة الصورة 132يطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص -1

في الصف؟ما ھو عدد ماذا يفعل البناء؟كم بالطة صفراء وضع : بعد التأمل يسألھم
  الصفوف؟

  وكم بالطة خضراء وضع في الصف؟ما ھو عدد الصفوف؟
  عمل ثنائي).مرحلة البحث(أكتشف

  .الحظ وأكمل الحساب: يقول المعلم
يستعین بما  ):البحث(اإلجراءات-

ويكمل  24يفكك العدد .قاله رائد
  .الحساب

  .يجیب عن السؤال 
يعرض المعلم : المناقشة والتبادل

  من أعمال التالمیذ على السبورةعینة 
في ھذه : الحوصلة والتأسیس

المرحلة يتم التصديق على النتائج 
  .الصحیحة وإبعاد الخاطئة

 ينقل المتعلمون النتائج المصادق علیھا-
 .على كتبھم

  ).عمل فردي.(مرحلة اإلنجاز
يطلب المعلم من متعلمیه 

مالحظة العددين في كل مرة 
  .بةوكتابة العبارة المناس

 .ينقل المتعلمون النتائج

ت
حلة بناء التعلما

مر
 

يقرأ االستنتاج 
 ويعمل به

  ماذا أفعل؟ 32*6لحساب الجداء 
 .سبق للتلمیذ وأن تعامل مع مثل ھذه العملیة

ب 
التدري

ستثمار
واال

 

    .تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة



  حفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  األعداد والحساب  المیدان

ضرب عدد ذي رقمین في عدد   الدرس
  )وضع العملیة(ذي رقم واحد

  د45  المدة
  3  الحصة

  القیم
، ينظم عمله، يالحظ ويكتشف

ويبذل جھدا للقیام به والمثابرة 
    على إتمامه

مركبات 
  الكفاءة

يقارن ويرتب ويضع . يتعرف على األعداد األصغر من ألف
  ضرب األعداد الطبیعیةسیرورة شخصیة لعملیات 

مؤشرات 
  الكفاءة

يعین األعداد مشافھة وكتابة ويوظف عملیة الضرب 
  العمودية لحساب جداءات

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باألعداد 
مقارنة ، كتابة، قراءة(الطبیعیة األصغر من ألف

    وإجراء عملیتي الجمع والطرح علیھا)وترتیب

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

  : الحساب الذھني . يكتب الناتج
 .مراجعة جدول الضرب في ثالثة وفي أربعة

حلة 
مر

ق
ال

ط
االن

 

 : التمھید .يالحظ ويتذكر
 .34*5يذكر المعلم تالمیذه بعمل مريم في حساب الجداء 

يتوصل إلى المطلوب 
  .بإجراءاته الشخصیة

  
  
  
  

يكتب العملیة عموديا 
  .ويحسب الناتج

  
  
  

  .ينجز المطلوب

  ).فترة المالحظة(أكتشف
  )المشكل(وقراءة السیاق 134يطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص -1

ما ھو عدد التالمیذ الذين قاموا بالزيارة؟في ماذا ذھبوا إلى : بعد ھا يسألھم
  المتحف؟ما ھو ثمن التذكرة؟

  مل ثنائيع).مرحلة البحث(أكتشف
  الحظ عمل مريم وأكمل حسابھا

  يستعین بضرب العشرات في عدد ويكمل الحساب ):البحث(اإلجراءات
  يعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ على السبورة: المناقشة والتبادل

في ھذه : الحوصلة والتأسیس
المرحلة يتم التصديق على النتائج 

  .الخاطئة وإبعادالصحیحة 
  : أمین يسأل المعلمبالنسبة لعمل 

داخل ماذا كتب أمین العددين؟بماذا 
بدأ أوال ثم ماذا فعل؟يساعد المعلم 

  تالمیذه
ينقل المتعلمون النتائج المصادق -

  علیھا
 .على كتبھم

 
عمل .(رحلة اإلنجاز

  ).فردي
يطلب المعلم من 
متعلمیه مالحظة 
  .الجداءات وإنجازھا

 .ينقل المتعلمون النتائج
  

حلة بناء 
مر

ت
التعلما

 

يقرأ االستنتاج ويعمل 
 به

  عموديا .......أكتب العملیة 39*2لحساب الجداء 
  الیمین ..................ثم أبدا العملیة من 

  الوحدات ...................فأضرب 
  العشرات ............................ثم 

 وفي األخیر أكتب النتیجة

ب 
التدري

ستثمار
واال

 

  .الثانیة للتمرن على دفتر األنشطةتخصص الحصة 

    



  حفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  األعداد والحساب  المیدان
  )2(الحاسبة  الدرس

  د45  المدة
  5  الحصة

ويبذل ، ينظم عمله، يالحظ ويكتشف  القیم
    جھدا للقیام به والمثابرة على إتمامه

مركبات 
  الكفاءة

 يقارن ويرتب. يتعرف على األعداد األصغر من ألف
يضع سیرورة شخصیة لعملیة جمع وطرح وضرب و

  .األعداد
مؤشرات 

  الكفاءة
  يجري حسابات آداتیة ويستعمل الحاسبة

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باألعداد 
مقارنة ، كتابة، قراءة(الطبیعیة األصغر من ألف

    وإجراء عملیتي الجمع والطرح علیھا)وترتیب
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

 12يفكك العدد 
 . ويجري الحسابات

  : الحساب الذھني
  .ضرب عدد ذي رقمین في عدد ذي رقم واحد

ويطلب من التالمیذ استعمال القاعدة  12*3: يكتب المعلم العملیة التالیة
 .لحساب الجداء

ق
ال

ط
حلة االن

مر
 

وينجز يتبع التعلیمات 
 .المطلوب

 : التمھید
  .يوزع المعلم الحاسبات على تالمیذه

أضغْط على  12ثم يقول للحصول على العدد ، يطلب منھم تشغیل الحاسبة
 وفي األخیر اضغط مرتین على لمسة + اضغْط على لمسة ،  4لمسة العدد 

يتوصل إلى المطلوب 
  .بإجراءاته الشخصیة

  
  
  
  
  

يعمل باللمسات 
  .المسموح بھا

  
  
  
  
  

  .ينجز المطلوب

  ).فترة المالحظة(أكتشف
  .135يطلب من التالمیذ فتح الكتاب ص -1

  ماذا تقول مريم؟؟: بعد التأمل يسألھم
  عمل ثنائي).مرحلة البحث(أكتشف

 12تنطلق مريم من العدد : يقول المعلم
وتستعمل اللمستین  25لتصل إلى العدد 

وما تعلمته في األعداد = ، +
  .عمل مريم وأكملوا الحظوا.والحساب

يطرح ، 69يكتب العدد  ):البحث(إلجراءاتا
  .إجراءات أخرى.10ثم يضیف  39منه مثال 

ننبه التالمیذ إى كون العدد المطروح البد أن 
  .لتسھیل العمل 9يكون رقم آحاده 

  يعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ على السبورة: المناقشة والتبادل
ذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة في ھ: الحوصلة والتأسیس

  .وإبعاد الخاطئة
  .تتبع نفس الخطوات إلنجاز التعلیمة الثانیة والثالثة

  ينقل المتعلمون النتائج المصادق علیھا-
 .على كتبھم

  ).عمل فردي.(مرحلة اإلنجاز
يطلب المعلم من متعلمیه 

مالحظة العملیات وإجرائھا دون 
  . xاستعمال اللمسة 

 .يذكرھم بالجمع المتكرر

ت
حلة بناء التعلما

مر
 

يقرأ االستنتاج ويعمل 
 طرح أسئلة ھادفة للوصول إلى نص تعلمت به

ب 
التدري

ستثمار
واال

 

  .تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة



  حفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  المادة وعالم األشیاء  المیدان
  )2(بطي المادةأشیاء مصنوعة   الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

  القیم
يتبع قواعد العمل العالمیة ويعتمد 
العمل الجماعي ويحسن مردوده 

    .ودوره في المجتمع

مؤشرات 
  الكفاءة

يصنف عینة من المواد إلى متینة ومطاوعة 
  ويشرح دور الطي في تمتین بعض المواد

الكفاءة 
  الختامیة

االستخدام ُيحسن استعمال أداة تقنیة في 
الیومي تلبي حاجاته، بتجنید موارده حول 

  األشیاء التكنولوجیة وخصائصھا المادية
السندات 
  المطلوبة

  ...ص علب كبريت فارغة، ورق مقوى، غراء، مق
  

 

 األنشطة طريقة تسییر األنشطة

 : مرحلة التحفیز واإلثارة
 .المعلقة والكثیرةأثناء زيارتك لمدينة قسنطینة أعجبت بجسورھا : السیاق

 .صور لجسور: السند
 ھل يستطیع الجسر حمل كل ھذه السیارات؟ لماذا؟: التعلیمة

ضعیة 
و

ق
ال

ط
االن

 

 النشاط األول
 

  )فترة المالحظة(أكتشف 
  .ومالحظة الصورة ثم التعبیر عنھا 133يطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص 

  ماذا تشاھد في الصورة؟
  أمامھا؟في رأيكم تريد صنع ماذا؟ماذا تضع المعلمة 

  )فترة البحث والتجريب(أكتشف
  .يقرأ المعلم نص الوضعیة ويطلب من البعض قراءته

  .يقرأ المعلم التعلیمة األولى ويفسح المجال للمتعلمین لتقديم تصوراتھم
شريطین متماثلین  1الفوج : على أن يعطي لبقیة األفواج ما يلي(يستقدم تلمیذا للتجريب 

 4الفوج الثالث ، أشرطة 3الفوج الثاني ، الورق المقوى ويطلب منه تثبیتھما بالغراءمن 
  ).أشرطة وھكذا

يعود إلى التلمیذ ويضع أمامه شريط واحد من الورق المقوى وعلبتي كبريت ويطلب منه 
يطلب منه وضع ثقل ، )علبتي الكبريت دعامة الجسر والشريط بمثابة الطريق(صنع جسر

  .لجسر فیالحظ انحناء الورق يختاره فوق ا
  .تكرار العملیة مع األشرطة التي تم تثبیتھا للوصول إلى صنع جسر يتحمل رفع الثقل

عدد األوراق (لماذا استطاع ھذا الجسر حمل الثقل؟كم عدد أخاديده: يطرح المعلم السؤال
 )المثبتة مع بعض

  : أنجز
يفسح المجال للتالمیذ لترتیب يقرأ المعلم السؤال من فقرة أنجز وبعد شرح المطلوب 

  .األجسام حسب متانتھا

 

ت
حلة بناء التعلما

مر
 

 النشاط الثاني

  )فترة األثر الكتابي(تعلمت
  .يعود المعلم إلى تمرين فقرة أنجز ويحاور التالمیذ للوصول إلى نص تعلمت

ستثمار
اال

 

 النشاط الثالث

  الحصة الثانیة إلنجاز التمارين



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
   الشفوي والتعبیر المنطوق فھم  المیدان

  المالبس التقلیدية   النص
  د90  المدة

  1  الحصة
 التراث علي يحافظ العربیة، بلغته يعتز  القیم

 العادات مختلف على يتعرف الوطني،
   والتضامن التعاون بروح ويتحلى والتقالید،

  
 مركبة

  الكفاءة
 مع ويتفاعل يسمع، لما استجابة يرد

  ايجابیا تفاعال المنطوق النص
 مؤشرات

  الكفاءة
 الضمني والمعنى الظاھر المعنى يفھم
 األسئلة عن ويجیب المنطوق، للنص

  .للنص العامة الھیكلة ويفھم بفعالیة
 الكفاءة

  الختامیة
 النمط علیھا يغلب منطوقة خطابات يفھم

  معھا ويتجاوب التوجیھي
 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

يذكر كل المتعلم بعض 
المالبس التقلیدية التي 

  يعرفھا

  )26ص الكتاب دلیل(  األم االنطالقیة المشكلة الوضعیة نص:السیاق
  المھمات الستخراج األم المشكلة نص حول التالمیذ محاورة:التعلیمة
 ويختلف آخر، زمن إلى زمن من اإلنسان يستعملھا التي واألدوات الوسائل تختلف :1المھمة
  القديمة والوسائل األدوات ببعض زمالءك عرف .أيضا والمناسبات باألعیاد االحتفال
  .الوطنیة األعیاد عن بعیدا عائلتك تحتفل كیف لھم اشرح :2المھمة

 مرحلة
 االنطالق

 العلم قراءة إلى يستمع
 ويبدي المنطوق للنص

  بحیثیاته بالغا اھتماما
  
  

 بسیطة بجمل يجیب
 العام المعنى تترجم
 للنص والضمني الظاھر

 المنطوق

 بینه البصري التواصل يجب ذلك وأثناء المعلم طرف من )الفخار من جرة( المنطوق النص قراء
  .لغوية والغیر اللغوية والقرائن حركي الحس باألداء االستعانة مع متعلمیه وبین

  المباشرة األسئلة بعض فیطرح المتعلمین مع المنطوق النص مضمون المعلم يناقش
  :المنطوق فھم

 وتستمتع كثريا، التقليدية املالبس حتب عمرها، من العاشرة يف بنت سعاد
  .خزانتها األم فتحت كلما مبشاهدا

  ؟ أمي يا التقليدية األثواب من عندك صار كم: سعاد
 من فساتني ومخس القبائلي، الزي من فساتني أربع اآلن عندي: األم أجابت
 من اثنتني وجبتني احلرير من بأشرطة مزينة برانيس وثالثة العاصمي الزي
  . الوهراين الزي

 فقط، واألعراس املناسبات يف نرتديها تقليدية، مالبس إا: األم أضافت
  .للعائلة تراثا لتبقى ا وحنتفظ

  . أكرب عندما بارتدائها كثريا سأسعد:  سعاد
  عنوانه؟ ھو ما النص؟ يتحدث عم

  األسئلة؟ عن واإلجابة قراءة المنطوق النص تجزئة
  .وإضافة ما يراه مناسبا لھا تعديلھا للمعلم يمكن المنطوق، بالنص مرفقة األسئلة

 كم عمر سعاد؟ ماذا تحب سعاد؟ المالبس التقلیدية -
 .كیف أصبحت تحبھا؟ ألن أمھا تملك العديد منھا في خزانتھا -
 سألت سعاد أمھا؟ سألتھا عن عدد األثواب التي تملكھاماذا  -
 ...أذكر أنواع األلبسة التي تملكھا األم؟ الزي القبائلي، العاصمي، الوھراني -
 .كیف نسمي األلبسة بعد بقائھا فترة طويلة؟ تراث -
  النص لفھم مناسبة يراھا التي األسئلة طرح للمعلم أيضا يمكن
  كامال النص قراءة إعادة
 وتدوينھا النص من القیم استخالص أمكن وإن األلواح، على واإلجابة األخیر السؤال طرح

 بناء مرحلة
 التعلمات

 فھم
 المنطوق

   .الصورة ومشاھدة 168 ص الكتاب بفتح التالمیذ مطالبة
 الصورة؟ في تشاھد ماذا

 خالصة المتعلم يستثمر
 المنطوق للنص فھمه

 أفكار وبناء تكوني في
  جديدة شخصیة

  )حر تعبیر(الصورة عن بالتعبیر فوج كل ومطالبة التالمیذ تفويج :وأتحدث أتأمل

  :األولى الصورة
   الصورة؟ في تالحظ ماذا -
 ما اسم ھذا اللباس؟ -
 في أي منطقة نجد ھذا اللباس؟ -
 متى يلبس؟ -
 من أي شيء صنع؟ -
  لماذا يباع ھذا اللباس غالیا؟ -

  

  :الثانیة الصورة
   الصورة؟ في تالحظ ماذا -
 ما اسم ھذا اللباس؟ -
 في أي منطقة نجد ھذا اللباس؟ -
 متى يلبس؟ -
 من أي شيء صنع؟ -
  لماذا يباع ھذا اللباس غالیا؟ -

    

 التدريب
 واالستثمار

 التعبیر
 الشفوي

  يشملھا مكتوب نص وتركیب المشاھد عن التعبیر إعادة .اإلنجاز تقويم
 منه القیم واستخالص قراءته ثم السبورة على النص دوين

  



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
  شفوي تعبیر  النشاط

  د45  المدة
   2  الحصة

 التراث علي يحافظ العربیة، بلغته يعتز  القیم
 العادات مختلف على يتعرف الوطني،
   والتضامن التعاون بروح ويتحلى والتقالید،

  
 مركبة

  الكفاءة
  حديثه الغیر،يفھم مع يتواصل

 مؤشرات
  الكفاءة

 ويتعرف المناسبة والصیغ الروابط يوظف
  والصرفیة النحوية القواعد على

 الكفاءة
  الختامیة

 ويقدم مختلفة موضوعات ويناقش يحاور
 في متنوعة سندات من انطالقا توجیھات
  دالة تواصلیة وضعیات

 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 
 مضمون يتذكر
  .المنطوق النص
 عن يجیب

  .األسئلة

  ؟)المالبس التقلیدية( المنطوق النص إلى العودة
 كم لباسا تملك األم؟ -
 متى ترتدي تلك األلبسة؟ -
 ماذا أرادت سعاد أن تفعل عندما تكبر؟ -

 مرحلة
 االنطالق

 عن يجیب
  األسئلة

  
  

 الصیغ يكتشف
 ويوظفھا

  . األسئلة بطرح المستھدفة الصیغ على المحتوية لجملا ءبنا
  من فستان وجبة؟كم عند األم 

  عرض صور أللبسة وحلي ومطالبة التالمیذ بعدھا

  
  .المستھدفة الصیغة وتلوين السبورة على الجملة تدوين
   .أخرى بأسئلة الصیغة تثبیت

  كم عند المعلم من قلم؟ عنده أربعة أقالم
  وكم يحمل المعلم من ورقة؟ يحمل أربع ورقات

  .مالحظة الفرق بین العدد والمعدود والعالقة بینھما
  وترديد الجمل الناتجةتوظیف الصیغة 

  ......م عندك من أخ يا فالن؟ عندي ك
  كم عندك من أخت؟

  .... كم أكلت من حبة حلوى؟كم كتبت من جملة؟
  ..مناسبة المعلم يراھا أخرى وضعیات

  
  من الفساتین؟ ككم عند: سعاد ھالقالت  ؟ ألمھاماذا قالت سعاد 

  .التقلیدية أنیقة نامالبسكیف ھي مالبسنا التقلیدية؟ 
  كوجدت قلم صديقك، تعطیه له، ماذا تقول؟ خذ قلم

  ...قلم صديقتك، قلم تلمیذ متغیبلو وجدت  
  .إلى الحديقة يأبوك يريد أخدك وإخوتك للحديقة، ماذا يقول؟ تعالوا مع

  ناتسأله ھل أمك ترافقكم؟ ھل أمي تذھب مع
  مناسبة المعلم يراھا أخرى وضعیات

 مرحلة
 بناء

 التعلمات

 على يتدرب
 الصیغ استعمال

 وضعیات في
 مشابھة

 في ويستثمرھا
  .جديدة وضعیات

 

  المكتشفة الصیغ باستعمال اإلجابة تستدعي أسئلة المعلم يطرح
  األنشطة كتاب من 94 ص 1/3 التمرين وإنجاز األنشطة دفتر إلى العودة

  

   

  التدريب
  و

 االستثمار

  

  أنواع من األحذية ثالثة    فساتین أربعة

 عباءات خمس    قالدات فضیة  ست



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
  شفوي إنتاج  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

 علي يحافظ العربیة، بلغته يعتز  القیم
 مختلف على يتعرف الوطني، التراث

 بروح ويتحلى والتقالید، العادات
   والتضامن التعاون

  
 مركبة

  الكفاءة
  حديثه يفھم الغیر، مع يتواصل

 مؤشرات
  الكفاءة

 من المنطوق النص أحداث تسلسل يفھم
 بصورة النص أحداث بناء ويعید المشاھد، خالل
  أفكاره وھیكلة تنظیم على ويعمل ذاتیة،

 الكفاءة
  الختامیة

 في متنوعة سندات من انطالقا توجیھات يقدم
  دالة تواصلیة وضعیات

  
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 ويجیب النص يتذكر
 األسئلة عن

  )المالبس التقلیدية( المنطوق للنص العودة: السیاق
   الصورة:السند

  :المنطوق النص محتوى الستعادة أسئلة طرح:التعلیمة
  لماذا احتفظت األم باأللبسة التقلیدية؟  -
 لماذا تكون األلبسة التقلیدية غالیة؟ -

 مرحلة
 االنطالق

 الصور عن يعبر
 على معتمدا

 .التوجیھیة األسئلة

  المال العام لألحداثمالحظة الصور قصد التقاط 
  169يشرع المعلم في طرح أسئلة ھادفة حول المشاھد المطروحة ص

 مرحلة
 بناء

 التعلمات

 

  .األولى الصورة
 ماذا تالحظ في الصورة؟ -
 ماذا يفعل الرجل؟ يجز الشاة -
 كیف نسمي ھذه العملیة؟ -
 ما ھي الحیوانات التي يتم جزھا؟ -

  تسجیل أحسن التعابیر

 

  .الثانیة الصورة
 ماذا تالحظ في الصورة؟ -
 ماذا تفعل المرأة؟ تغزل الصور -
  إلى ماذا تحولت الصوف؟ إلى خیط -

  تسجیل أحسن التعابیر

 

  .الثالثة الصورة
ما ھي العملیة التي تقوم بھا المرأة في  -

  .الصورة؟ عملیة النسیج
  التعابیر أحسن تسجیل

  

  .الثالثة الصورة
 ماذا تالحظ في الصورة؟  -
 بم تصنع الزرابي؟ -
 فیم تستعمل الزربیة؟ -

  تسجیل أحسن التعابیر

  .الملخص يقرأ

  )مقترح فقط(كتابة الملخص وقراءته 
تعترب الصوف أحد أهم العناصر األساسية يف صناعة الزربية، حيث تبدأ عملية 
حتضري الصوف جبز األغنام، مث تقوم النسوة بغسلها وتبييضها ومشطها بالقرداش 

رطبة، مث تقوم النسوة بغزهلا وصباغتها بالزعفران و احلنة أو باأللوان حىت تصبح 
احلديثة، مث يضفرن الصوف ليصري خيوطا، يظفرا وينسجن منها زرايب باستعمال 

 .، وتنظف بعد ذلك وتستعمل أو حيتفظ ا)اخلاللة(املنساج 

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
  المكتوب فھم  المیدان
     )أداء( قراءة  النشاط

  د45  المدة
  4  الحصة

 ويعتز للقراءة األولیة اآللیات في يتحكم  القیم
 الوطني، التراث على ويحافظ العربیة، بلغته

  .والتقالید العادات مختلف علي ويتعرف

  
  مركبة

  الكفاءة
 الواردة المعلومات بناء ويعید يقرأ ما يفھم
 القراءة إستراتیجیة ويستعمل النص في

  المكتوب النص مضمون ويقیم
  مؤشرات

  الكفاءة
 ومتناغمة متوافقة حسنة قراءة النص يقرأ
 القراءة ضوابط ويحترم القرائي، المقام مع
  .الوقف وعالمات الحروف مخارج من

  الكفاءة
  الختامیة

 النمط علیھا يغلب ،بسیطة نصوصا يقرأ
   ويفھمھا سلیمة قراءة ،التوجیھي

 
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 .السؤال عن يجیب
  .كامال المقطع أو المنطوق للنص والملخص العام المفھوم إلى العودة :السیاق

  )أمكن إن فیديو( ؟التالمیذ وتصورات المنطوق النص :السند
 ؟في ألبسة أمھا؟ ماذا عزمتما الذي أعجب سعاد  :التعلیمة

 مرحلة
 االنطالق

 يكتشف
 ويعبر الشخصیات

  عنھا
  

  الصور عن يعبر
  

 من فقرات يقرأ
  صحیحة قراءة النص

  
  األسئلة عن يجیب

  
 الكلمات يوظف

  جمل في الجديدة
 القیم يستخرج
 بھا ويتحلى

 للنص المصاحبة الصورة ومالحظة 170 ص الكتاب فتح
   الصورة؟ في تشاھد ماذا -
 أين تتواجد العائلة؟ -
 كیف ھو لباس أھل المدية؟ -
 كیف ھو بناء ھذه المدينة؟ -
  ماذا تالحظ على الجدران واألرضیة؟ -

  النص موضوع عن التالمیذ توقعات تسجیل
 طرف من نموذجیة قراءة النص قراءة

  المعنى لتقريب اإليحاء مستعمال المعلم
  .الصامتة للقراءة للتالمیذ فسحة ترك
  النص شخصیات حدد النص؟ عنوان ھو ما

  حتى بالمتمكنین يبدأ( فقرة/فقرة القراءة، على بالتداول التالمیذ مطالبة
  )األخطاء ارتكاب إلى المتأخرين يدفع ال

  .للقراءة الفرصة المتعلمین من ممكن عدد أكبر منح
  الجدول حسب جمل في وتوظیفھا المفردات وشرح القراءة أثناء الصعوبات تذلیل

 الكلمة معناھا جملة في توظیفھا
  غصت امتألت بالناسالمكان  غص

  .المناسبة باألسئلة له الظاھري والمعنى النص فحوى عن التالمیذ مناقشة
  للنص مرافقة األسئلة

  :أخرى أسئلة طرح
 ما ھي المدينة التي زارتھا سعاد؟ -
 ما ھي المناسبة التي تزامنت معھا زيارة العائلة؟ -
 غرداية؟كیف وصف األب مدينة  -
 لماذا قدم السیاح إلى المدينة؟ -
 كیف كانت الزرابي معروضة؟  -
  بماذا تعرف زربیة غرداية؟ -

 .التالمیذ أحسن قبل من ختامیة قراءة النص قراءة إعادة

 مرحلة
 بناء

 التعلمات

  األسئلة عن يجیب
 أخرى أفكارا يقدم

 إلى استنادا
  تصوراته

  
 .النشاط ينجز

  بالموضوع اإللمام قصد أخرى أسئلة طرح
 .92 ص 2 رقم األنشطة،التمرين دفتر في التمارين إنجاز

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
  المكتوب فھم  المیدان
  وكتابة قراءة  النشاط

  )عید الزربیة(
  د90  المدة

  6  الحصة
 التعبیرية قدراته ويوظف بلغته يعتز  القیم

  .والكتابیة الشفاھیة

  
 مركبة

  الكفاءة
 وضوابط الكلمات كتابة أشكال على يتعرف

  الكتابیة اللغة مستويات في ويتحكم كتابتھا،
 مؤشرات

  الكفاءة
 الموصولة األسماء بین ويمیز النص يقرأ

 الحروف رسم قواعد ويحترم المتشابھة،
  .وتناسقھا والكلمات

 الكفاءة
  الختامیة

 يغلب ويفھمھا سلیمة قراءة بسیطة نصوصا يقرأ
  التوجیھي النمط علیھا

 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 
 أھم يتذكر

  .النص أحداث
 عن يجیب

 .األسئلة

  .األساسیة األفكار لتحديد موجھة بأسئلة المكتوب النص تلخیص
  المدروسة الموصولة لألسماء متضمنة إجابته تكون افتتاحیا سؤاال المعلم يطرح

 ھي المناسبة التي تزامنت مع زيارة العائلة؟ تزامنت وعید الزربیةما  -
 ماذا يفعل الحرفیون؟ يعرض الحرفیون زرابیھم -

 مرحلة
 االنطالق

 عن الحرف يثبت
 الذاكرة طريق

 برؤيته البصرية
 العضلة والذاكرة
 بكتابته

  .وأمیز أراجع
  )القمرية" ال"الشمسیة و" ال"التمییز بین ( لغويةال ظاھرةال بمعالجة النشاط يعني

  النموذج وعرض اإلدراك
  المتعلمین بعض طرف من النص قراءة
  الكتاب في المعروضة الجملة قراءة

  بالتوازي واأللواح السبورة على صوتیة مقاطع إلى ثم كلمات إلى تحلیلھا

  زرابیھم  حرفیونلا  يعرض    ربیةلّزل  نويلّسا  عیدلا

  للزربیة، الحرفیونالعید، السنوي،  : وقراءتھا الموصولة األسماء تحديد
  :الموجھة االستجابة

  :اآلتي النحو على المھارة تثبیت
  مع تكرار الصوت ال ال ال) الحرفیون(وكلمة ) العید(قراءة كلمة 
  مع تكرار الصور لل لل لل) للزربیة(و ) السنوي(قراأة كملة 

  االنتباه لحذف ألف التعريف عند اقتران الالم بالكلمة
حذف االلف (استرجاع المعلومات وذكر بعض الخصوصیات في األسماء الموصولة 

  .بدون تعمق) والالم معا
  يردد المتعلمون الصوت الذي ينطق به المعلم

قراءة بعض الكلمات المحتوىة على ال الشمسیة أو ال القمرية ومالحظة الفرق 
  ) ...الريف –المدينة (، ) الصوف –الحرير (، ) القمر –الشمس (بینھما 

  :القاعدة
  :، ويأيت بعدها حرف مشدد مثلتنطقالشمسية، هي الم تكتب وال " ال"

  الشمس مشرقة، الرجل قادم، التمر طعام مفيد، الليمون حامض  
  :القمرية، هي الم تكتب وتنطق، ويتأيت بعدها حرف غري مشدد مثل" ال"

  .منري، اموعة حاضرة، الباب مفتوح، اهلواء منعش القمر  
  التطبیق

  مطالبة المتعلمین بقراءة الكلمات المعروضة في الكتاب دون توجیه
القرمرية على اللوحة بمحاكاة أداء المعلم على " ال"الشمسیة و " ال"اكتب 

  .اتجاه الحركة ضمن مسار الخط وتعرجاتهيوضح السبورة المخططة، بحیث 
  االستجابة المستقلة

  .والمسك السلیم للقلم مراقبة الجلسة الصحیحة للمتعلمین
  .التربیة علي كتابة الحرفین على الكراس مراعیا األبعاد والمعايیر المناسب

 .يرسم الحركات فوق الحروف
  

 مرحلة
 بناء

 التعلمات

 وينسخ يقرأ

  القسم كراس على وكتابتھا الكلمات قراءة

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
  المكتوب فھم  المیدان
   وكتابة قراءة  النشاط

  د90  المدة
  8  الحصة

 التعبیرية قدراته ويوظف بلغته يعتز  القیم
  .والكتابیة الشفاھیة

  
 مركبة

  الكفاءة
  المكتوب النص في الواردة المعلومات يستعمل

 مؤشرات
  الكفاءة

 على الحركات وينطق الوقف، عالمات يراعي
 سرعته ويحسن صحیحة بطريقة الحروف أواخر
  القراءة في

 الكفاءة
  الختامیة

 التوجیھي النمط علیھا يغلب بسیطة نصوصا يقرأ
   ويفھمھا سلیمة قراءة

 
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 باسم يكمل

  .المناسب الموصول

 الموصول اسم كتابة التالمیذ من ويطلب ناقصة التالیة الجمل المعلم يكتب

  .الالزم

  يطفئون النیران ........... ھماإلطفائیون  -
  يسھرن على راحة المرأة الحامل ........... ھنالقابالت  -
  يبیع اللحم ........... ھوالجزار  -
 تخیط لي المالبس .......... ھيالخیاطة  -

 مرحلة
 االنطالق

 محترما الفقرة يقرأ

  .والمدود الفواصل

  

 أحسن فقرة وكذا

  .قراءتي

  

  .األسئلة عن يجیب

  

  

 

  األولى المرحلة
  .مسترسلة قراءة ويقرأه المكتوب النص إلى المعلم يعود -01

 النص، في الواردة الفواصل إلى اإلشارة( جوھرية قراءة كامال النص قراءة يعید

 فقرة/فقرة قراءته التالمیذ من ويطلب .....)الموصولة األسماء التنوين، ود، المد

 استخدام مع لھا المخصص والزمن ود والمد الفواصل احترام مع سلیمة قراءة

  .ممیزة بطريقة التنغیم

  .المتعثرين أخطاء ويصحح المتفوقین قراءة يثمن

 تحوي جمال الموجھة األسئلة وعبر النص من تالمذته رفقة المعلم يستنبط -02

  .موصولة أسماء

 ؟جاؤوا من كل مكان لمشاھدة ما يعرضه الحرفیون الذين من -
  من اللواتي صنعن الزرابي ونسجنھا؟ -

اإلتیان ببعض الجمل ألجل توظیف األسماء الموصولة حالة الجمع، مع محاولة 

  .اإلتیان بالمفرد أوال قبل تحويله إلى جمع
  ھم الذين يداووننا األطباء ←الطبیب ھو الذي يداويني   :مثال

  الخیاطات ھن اللواتي ينسجن لي  ←الخیاطة ھي التي تنسج لي  

  .قراءتي أحسن:الثانیة المرحلة
  .التالي النص كتابة

إن أمي مسرورة جدا، هي حتب زربية غرداية، ألا مشهورة بنسجها : قالت سعاد
تعرفت فيها على تراث بالدنا ! يا هلا من مناسبة رائعة. املتقن وألواا الزاهية

  .الثمني
  .المطلوب بالتنغیم النص قراءة

  )171 ص الكتاب( قراءتي أحسن فقرة بقراءة التالمیذ مطالبة للمعلم يمكن

 بناء مرحلة
 التعلمات

 على الجملة يكتب

  .األنشطة دفتر

  

 البعد على يحافظ

 عند الكلمات بین

 .النسخ

  .96 ص 5 تمرين األنشطة دفتر على كتابة

  .القسم كراسات على الجملة كتابة

 

  التدريب
  و

 االستثمار

    



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
  إمالء  النشاط

  د45+د45  المدة
  7/9  الحصة

 ويتحكم الكتابیة قدراته يوظف  القیم
 مقروء بخط فیھا،يكتب

 الكفاءة
  الختامیة

 مستخدما جمل 6/8 من كتابة ينتج
  المناسبة الربط أدوات

  
 مركبة

  الكفاءة
 والضوابط الحروف أشكال مختلف على يتعرف
 اللغة مستويات في ويتحكم بالعربیة للكتابة
 الكتابیة

 مؤشرات
  الكفاءة

 وتناسقھا والكلمات الحروف رسم قواعد يحترم
 الكتابیة اللغة مستويات في ويتحكم

 
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 عن الحرف تمییز
 وكتابة سمعا غیره

  اللوحة باستخدام وأسماء اإلشارة الموصولة األسماء يراجع
  األلواح في المناسب االسم وكتابة الناقصة الجمل عرض

 تصور الحادثة ............ھذه الصحافیة  -
 يراقب أوراق السائقین ............ھذا الشرطي  -
 جاؤوا لینقلوا المصابین.......... ھؤالء رجال الحماية  -
 .كنا في الحافلة............. ھؤالء النسوة  -

 مرحلة
 االنطالق

 عن األسماء يثبت
 الذاكرة طريق

 برؤيتھا البصرية
 العضلیة والذاكرة
 بكتابتھا

  :التالمیذ المعلم يسأل
  ؟ھذه األيام درسناھا التي لموصولة األسماء ھي ما

  وما ھي أسماء اإلشارة التي تستعمل مع ھذه األسماء الموصولة؟
  .الدرس بناء في المعلم ينطلق اإلجابة بعدا

  :الَتثبیت
 من اسم فیھا جمل على تحتوي )وفردية جماعیة( بطاقات المعلم ينجز

  السبورة على يعرضھا ثم مخالف بلون المدروسة الموصولة األسماء
 يراه ما أو بصور، االستعانة ، )ناقص بصوت( السبورة على كلمات المعلم يعرض
  مناسبا المعلم

 ھذه –ھذا  –ھؤالء : أكمل باسم اإلشارة المناسب -
o  ........... التالمیذ المجتھدونھم 
o  ...........ھو األول في المدرسة 
o  ............ھي الثانیة في المشاركة 

 اللواتي – الذين :المناسبة الموصولة باألسماء أكمل -
o  ونسجن الزرابي الصوف غزلن ............ ھنالنساء 
o  جاؤوا لمشاھدة المعروضات ............السیاح ھم 
o  يلبسون األلبسة التقلیدية........... سكان غرداية 
o بدينھم يلتزمون ............ المؤمنون أحب 
o الدراسة على ثابرن ............ التلمیذات نجحت 

 :الموصول االسم علیه يدل الذي المعین أعط السابقة، الجمل نفس في -
o اللواتي( السناء( 
o الذين( السیاح( 
o الذين( سكان غرداية( 
o الذين( المؤمنون( 
o اللواتي( التلمیذات( 

  كلمة / كلمة السبورة على جماعیا المناقشة تتم
  فتصحیح مراقبة األلواح، على الفردي العلم يتم

 موصولة أسماء تتضمن أخرى بجمل اإلتیان المتعلمین من المعلم يطلب
 .األلواح على وتدوينھا باإلمالء المعنیة

 مرحلة
 بناء

 التعلمات

 ويتعرف الكلمات ثبت
 ونھاية بادية على
 داخل الكلمة شكل
  الجمل
 األبعاد على يحرص

 في والمسافات
 العربیة

  القسم كراسات على وكتابتھا المستھدف تتضمن كلمات المعلم يملي
  .96 ص 6 تمرين األنشطة دفتر في اإلمالء تمرين إنجاز

  
 .التاسعة الحصة في األنشطة دفتر استغالل للمعلم يمكن

  التدريب
  و

 االستثمار

   



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
  الكتابي التعبیر  میدان

  كتابي إنتاج  النشاط
  د45  المدة

  11  الحصة
يعتز بلغته العربیة ويحافظ على التراث   القیم

الوطني، ويتعرف على مختلف العادات 
  .والتقالید ويساھم في العمل الجماعي

  
 مركبة

  الكفاءة
 الحروف أشكال مختلف علي يتعرف

 في ويتحكم بالعربیة للكتابة والضوابط
  الكتابیة اللغة مستويات

 مؤشرات
  الكفاءة

 ويحترم استفھامیة جمال المتعلم ينتج
  .والكلمات الحروف رسم قواعد

 الكفاءة
  الختامیة

   جمل 6/8 من كتابات ينتج

 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم

 جملة ينتج

 وجملة استفھامیة

 بینھما ويمیز مثبتة

  .جیدا اقرأ ثم جملة كل في (.) أو )؟( العالمة ضع

 من منكم زار مدينة غرداية من قبل؟: سأل المعلم قائال -

 زرت مدينة قسنطینة، مدينة الجسور المعلقة -

 ما ھو لباسك المفضل؟ -

 مرحلة
 االنطالق

 المتعلم يجرب

 الجواب ويكتشف

 ويقصي المناسب

 الخاطئة األجوبة

  .الكتابي اإلنتاج على أتدرب

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

  :أتذكر النص وأجیب كتابة عن األسئلة

  في أي مناسبة زارت عائلة سعاد مدينة غرداية؟

  ماذا شاھدوا ھناك؟

  96اإلجابة في دفتر النشاط رقم  ص 

 عناصر بین الموجود والترابط االنسجام التالمیذ اكتشاف علي المعلم يعرض

  الجملة

 لتمكنیھم األسئلة، بعض بطرح النشاط إنجاز على المتعلمین المعلم يساعد

  متناسقة جمل وتكوين األحداث حسب متسلسلة أفكار استحضار من

  التنافس جو لخلق المتفوقین على ويثني المتعلمین إنجازات المعلم يراقب

  .المتعلمین جمل من البعض باختیار :السبورة على النموذجي التصحیح يكون

  :المقترح التصحیح

مبناسبة العيد الوطين للزربية زارت سعاد مع والديها مدينة غرداية، فوجدوا املدينة 
  .ومزدمحة بالناس، وشاهدوا هناك نساء ينسجن زرايب ويفرشنهامزينة 

  

  مع احترام عالمات الوقف المتعلمین قبل من الناتج الكتابي قرأي

  طرح أسئلة حول ما ورد في ھذه الفقرة واستخالص األجوبة

 .الشفھي الحوار إطار في وتمثیلھا األجوبة قراءة

 بناء مرحلة
 التعلمات

 فھم
 المنطوق

 الجمل يكتب

 فقرة على لیتحصل

 .المعنى تامة

  التالمیذ على األنشطة دفاتر المعلم يوزع

  السبورة على الصور يعلق

  الفقرة وكتابة المكان اختیار التالمیذ من طلب

 االنجاز أثناء المتعلمین المعلم يرافق

 التدريب
 واالستثمار

 التعبیر
 الشفوي

  



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
  محفوظات  النشاط

  د45+د45  المدة
  5/12  الحصة

 والدينیة الخلقیة قیمه ينمي  القیم
 الھوية من المستمدة والمدنیة
  الوطنیة

  
 مركبة

  الكفاءة
  الواردة المعلومة بناء ويعید يقرأ، ما يفھم

 مؤشرات
  الكفاءة

 مع ويتفاعل للمقام مناسبا منغما أداء يؤدي
  النص معاني

 الكفاءة
  الختامیة

  ويفھمھا بسیطة نصوصا يقرأ

 
 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 على التركیز
 األولین الجزءين

  اإلجمالي معناه شرح وإعادة األول الجزء باستذكار التالمیذ مطالبة
  الترف يغنينا ليس    احلرف أصحاب حنن  
   املهن حنيي أننا      الشرف كل ولنا  

  
  كل يوم يف ازدياد    فضل صناع البالد  
 حسنات ومنن     وهلم يف كل واد  

 مرحلة
 االنطالق

 يكتشف
  المحفوظة

  
 
 
 
 
 
 
 

 إلى ينصت
 األستاذ قراءة

 المعنى ،يدرك
 اإلجمالي

 عن ويجیب
 األسئلة

 
 
 

 المقطع يحفظ
 من الثالث

 المحفوظة

  اإلجمالي المعنى وشرح التقديم مرحلة
 الجانب إلضفاء وواضح جمیل بشكل مكتوبة المقطوعة نص عن األستاذ يكشف

  .علیھا الجمالي

 
  .المعنى لتقريب اإليماءات تتخللھا واضحة قراءة األستاذ طرف من المحفوظة قراءة

  .للمحفوظة مبسط شرح تقديم
 والنساء التقلیدية الحلي وصانع الفخاري كثر،فمنھم التقلیدية الحرف أصحاب
 الحضاري الموروث على يحافظون كلھم وھؤالء.....و والخیاط، الزرابي يصنعن اللواتي
 المھن إحیاء ھمھم يتكاسلون وال يملون ال أعمالھم في يجتھدون.الحبیبة لبالدنا

  .القديمة
  .الفھم لقیاس بأسئلة للقطعة اإلجمالي المعنى مراجعة

  الحرفیین؟ بعض سم
  الفخاري؟ لنا يصنع ماذا
  الزرابي؟ يصنعن ومن
  الحرفیون؟ يحافظ ماذا على

  مناسبة المعلم يراھا أخرى أسئلة
  .والتحفیظ التجزئة مرحلة

  التدريجي المحو بأسلوب ويحفظه المرغوب الجزء المعلم يستخلص
  قد كتبناه علينا      إن لألوطان دينا  
 هو حق للوطن     كل شيء يف يدينا  

 بناء مرحلة
 التعلمات

كامل  يؤدي
 أداءالمقاطع 

 سلیما
 كامل مقاطع المحفوظة فرادى وجماعات أداء

  التدريب
  و

 االستثمار
    



  
    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع

  )13ح(إدماج  النشاط
  د45  المدة

  10  الحصة
 بروح ،يتحلى فیھا ويتحكم قدراته يوظف  القیم

 في عمله،يساھم ويتقن المسؤولیة
  الغیر مع ويتضامن الجماعي العمل

 مركبة
  الكفاءة

  ويستثمرھا قدراته ينمي

 مؤشرات
  الكفاءة

 وينجز ويوظفھا سابقة معلومات يسترجع
  أوراق على فرديا األنشطة

 الكفاءة
  الختامیة

 متعلقة وضعیات حل في مكتسباته يدمج
  )المدنیة التربیة ،اإلسالمیة اللغة،التربیة(ب

  
 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 يسترجع
 المعلومات

  لديھم التذكر مدى لقیاس السابقة الدروس مضامین حول التالمیذ األستاذ يحاور
  .اللغوي الرصید استعمال
 ......والصرفیة النحوية الظواھر

 مرحلة
 االنطالق

 األنشطة يكتشف
 شرح إلى وينصت
  .المعلم

  
  .األول النشاط ينجز

 عمله يراقب
  أخطأ إن ويصحح
  الثاني النشاط
  الثالث النشاط

 

  . مرحلیا األنشطة لھم ويشرح التالمیذ على اإلدماجیة الوضعیة أوراق األستاذ يوزع
 السبورة على الجماعي والتصحیح المراقبة تلیه األول النشاط إنجاز منھم يطلب

  .األنشطة بقیة مع العمل ،نفس فالفردي

 

 مرحلة
 بناء

 التعلمات

 أداء مراقبة
 المتعلم،يثني

 المجتھدين على
 من جو لخلق

 التنافس

 ........................وسائل من الحوار: أكمل
  التدريب

  و
 االستثمار

                       األسفل في اإلدماج ورقة
  



  إدماج
  العربیة اللغة

  .المناسبة الخانة في )×(أو ) ( أضع - 1
  

    رانوْھ ينِةي مِدِف یِةِبالزْر یُدِع قاُمُي
    یاِحالُسِب مًةدِحْزداية ُمغْر ينُةمِد كانْت

    يِرن الحِري ِمن الزراِبْجُسيْن ساُءالِن كانْت
  

  :كتابة ھذه الفقرة بدون أخطاءأعد  - 2
  

: مالُھ ُةْل، فُقي الساحِةِف رِتي الُكِب عُبيْل یِذن التالِموعت ِمُممْج ُةرأْي
 وٍءُدُھِب ساٌةجاِل البناُة الِءو، ھاُؤُرُظ، اْني الساحِتوعة ِفُنبة مْمْعالُل ِهھاِذ
  .ونُششِووال ُي

  

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

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

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

  

  اإلسالمیة التربیة
   )أبو طالب – عبد المطلب –حلیمة السعدية  – آمنة – عبد اهللا(بـ أكمل

  

 ،یِلالِف عاِم ْنِم األوِل یعرِب 12 يِف وسلم هعلْی اهللا صلى وُلالرُس دِلُو
.. ..................... ُهضعْتأْر ،وھٍب ُتبْن ..................... ُهوأُم ............................. وُھ وُهأُب

 ......................... ُهجُد فأخذُه ،ماتْتحتى  ِهمع أِم یًالعاش قِلُثم ، ..................
 ركِبحتى  .............................. ُهعُم رباُه ُهولما مات جُد، ِنعامْی وعاش معُه

  

  المدنیة التربیة
  :أربط بین الوثیقة والمرفق العمومي الذي يناسبھا

  

  البلديُة►    ◄  الصحُي تُرالدْف
  البريد داُر►    ◄رسُيالمْد تُرالدْف
  فىتْشْسالُم►    ◄  العائلُي تُرالدْف
    رسُةالمْد►    ◄  فیرالتْو تُردْف

  
  



    الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
   النبوي والحديث الكريم القرآن  المیدان
  إسالمیة تربیة  النشاط
  نسب وطفولة الرسول صلى اهللا علیه وسلم  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

 الوطني، الحضاري واالنتماء باإلسالم االعتزاز  القیم
  ومسؤولیة بوعي والتعامل العنف ونبذ

 مركبة
  الكفاءة

 حیاة عن القبلیة مكتسباته استظھار
  وسلم علیه اهللا صلى الرسول ونسب 

 مؤشرات
  الكفاءة

 علیه اهللا صلى الرسول حیاة على يتعرف
  وعلى نسبه وسلم

 الكفاءة
  الختامیة

 اهللا صلى الرسول لحیاة مختصر تقديم
  .العطرة بسیرته واالقتداء وسلم علیه

  
 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم 

 بتالوة.......يا متعنا
 .الماعون سورة

 النبي حیاة قصة يروي أن الجد قرر الشريف، النبوي بالمولد احتفاال:السیاق
 يكملوا أن منھم وطلب األحداث أھم لھم روى ألحفاده، وسلم علیه اهللا صلى
  .الشخصي بالبحث القصة

  ونسبه وطفولته وسلم علیه اهللا صلى الرسول طفولة تروي قصص :السند
  وسلم؟ علیه اهللا صلى الرسول حیاة عن تعرف ماذا :التعلیمة

 رباه؟ من ولد؟ متى ولد؟ أين

 مرحلة
 االنطالق

  .الصور يتأمل
  .الفیل سورة يقرأ

 عن يجیب
 .األسئلة

  :وأالحظ أقرأ
 بعض يكلف ثم بتأني، التالمیذ مسامع على مرتین أو مرة النص المعلم يقرأ

 .األفكار ويستنتج بقراءته التالمیذ
نشأ رسولنا صلى اهللا علیه وسلم يتیما، 
ألن أباه عبد اهللا توفي قبل والدته، سلمته 

علیمة أمه آمنة المرأة في البادية تسمى 
السعدية لترضعه، وبعد مدة عادت به إلى 
أمه، فعاش معھا إلى أن توفیت وعمره لم 
يتجاوز ست سنوات، فرباه جده عبد 
  .المطلب، وبعد وفاة جده رعاه عمه أبو طالب

  :أفھم
  األسئلة عن واإلجابة النص بقراءة التالمیذ مطالبة

  كیف تربى الرسول صلى اهللا علیه وسلم؟
  صلى اهللا علیه وسلم؟ أين أبو الرسول

  ما اسم المرضعة؟ لماذا أرضعته؟
  لماذا رباه جده؟ 

  :أتعلم
مات أبوه قبل أن يولد، وبقي مع نشأ الرسول صلى اهللا عليه وسلم؟ فقريا ويتيما، 

سنوات ماتت أمه فرباه جده عبد  6أمه فترة ومع مرضعته حليمة السعدية، وملا بلغ 
حىت كرب ورباه طالب  مات جده فأخذه عمه أبوسنوات  8املطلب عامني، وملا بلغ 

  .لعاملنيل وبلغ أربعبني سنة، هناك اختاره اهللا ليكون رسوال
  

  ثانیة واستذكار الجزء المحفوظ منھا الكريمة اآلية عرض
  :فرادى وقراءتھا معناھا شرحإعادة 

 

 بناء مرحلة
 التعلمات

 بتالوة ....يا متعنا
 .اإلخالص سورة

  :أحفظ
 .الكريمة اآلية من بعض وحفظ قراءة في المتبقي الوقت المعلم يستغل

  التدريب
  و

 االستثمار
  .التمارين وإنجاز للتحفیظ الثانیة الحصة تخصص

    



  الحضاري الموروث :التعلمي المقطع
 والمؤسسات الديمقراطیة الحیاة  المیدان
 تراثنا ملك للجمیع  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

 ونحو نفسه نحو واجباته يؤدي  القیم
 تدريجیا محیطه اآلخر،يكتشف

    البعید إلى القريب من

 مركبة
  الكفاءة

 العامة والممتلكات الخاصة ممتلكاته عن أمثلة يقدم
  معطى سند من والعامة الخاصة الممتلكات ويصنف

 مؤشرات
  الكفاءة

 على ويحافظ والخاصة العامة الممتلكات بین يمیز
  المدرسیة والوسائل التجھیزات

 الكفاءة
  الختامیة

 في والخاصة العامة الممتلكات عن الكشف بعد
 الحفاظ في مساھمته عن ويعبر المدرسي محیطه

    علیھا
  

 المراحل المقترح والنشاط التعلمیة الوضعیات التقويم
 للقصة يستمع

 األحكام ويستنبط
 الموارد على بناء

  السابقة

فترة معنیة، واشترت األم الحلوى في  زرات سعاد مدينة غرداية في :السیاق
  مناسبة أخرى معینة؟

  صور الكتاب، قصص :السند
 ما ھي مناسبة كل منطقة؟ بماذا تتمیز :التعلیمة

 مرحلة
 االنطالق

 قراءة إلى يستمع
  .المعلم
 ويجیب الصور يالحظ

  .األسئلة عن
  
  
  
  

 إلى التوصل
 قراءتھا الخالصة،
 .وكتابتھا

 وأالحظ أقرأ
  تشاھد؟ماذا 

 المغزى واستخالص للصورة المرفق للنص ةنصااإل
للمساھمة في مجلة المدرسة، اختارت سعاد 

فجمعت صورا،  .تراثنا ملك للجمیع: موضوعا عنوانه
  .وأعدت جودال لتصنیفھا إلى تراث عام وتراث خاص

  
 

  الصورة الحظ
  ؟ماذا تشاھد في الصورة

  مم تصنع الزرابي؟ 
  ما ھي فائدتھا؟

    المناطق التي تنتشر فیھا الزرابي؟ما ھي 
  الصورة الحظ

  ؟ماذا تشاھد في الصورة
  ھل الكسكس طبق كامل؟

  ما ھي مكونات ھذا الطبق؟
    ما ھي المناسبات التي يحضر فیھا الكسكس؟

  الصورة الحظ
  ؟ماذا تشاھد في الصورة

  فیم يستعمل الدف؟
  في أي فئة نصنف ھذا الدف؟

    يستعمل فیھا الدف؟ما ھي المناطق التي 
  الصورة الحظ

  ؟ماذا تشاھد في الصورة
  ھذا البناء، لماذا ھو محصن؟

  بم ھو مبني؟
  لماذا لم يستعملوا االسمنت؟

    ما ھي المناطق التي تتمیز بھذا النوع؟
  :أتعلم

راث ـــــتــــــال  
ي ـــي فــــــافـــــــقــــــثــــال
ا ــــــــالدنــــــب
 وع ـــــنـــــــتــــــــم

 مرحلة
 بناء

 التعلمات

 التمرين ينجز
  معارفه ويوسع

  
 الحفاظ في يساھم

 المرافق على
  العامة

  97 ص األنشطة دفتر في التمرين ينجز
  

  :أساھم
تريد المعلمة أن تثري متحف القسم بأشیاء 

  ؟ماذا تقترح أن يكون في المتحف. من التراث

  التدريب
  و

 االستثمار



  حفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  األعداد والحساب  المیدان
  مشكالت مركبة  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

ويبذل ، ينظم عمله، يالحظ ويكتشف  القیم
    جھدا للقیام به والمثابرة على إتمامه

مركبات 
  الكفاءة

  ويقارن ويرتب.يتعرف على األعداد األصغر من ألف

مؤشرات 
  الكفاءة

األعداد مشافھة وكتابة ويوظفھا في العد يعین 
  والمقارنة والترتیب

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باألعداد 
مقارنة ، كتابة، قراءة(الطبیعیة األصغر من ألف

    وإجراء عملیتي الجمع والطرح علیھا)وترتیب
  

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

 . يسمع ويكتب النتیجة

  : الحساب الذھني
  .الضرب في خمسة

يراجع المعلم مع تالمیذه جدول الضرب في خمسة بأن يملي علیھم 
 عملیة والتالمیذ يكتبون النتیجة

ق
ال

ط
حلة االن

مر
 

يكتشف ، يقرأ نص المشكل
  .العملیة الواجب إجراؤھا
يكتب العملیة ويحسب 

 الناتج

 : التمھید
  : المشكليكتب المعلم نص 

  .دينارا 45صرف منھا ، دينارا 67في حصالة رائد 
 كم دينارا بقي في حصالة رائد؟

  

 : األنشطة
  .وقراءة نص المشكل 136يطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص 

  ماذا أخفت مريم؟الحظ العملیة ثم أكمل النص واإلجابة؟
  : بعد التصحیح يطلب منھم قراءة نص المشكل الثاني ويسأل

  ماذا حضر بائع الزھور؟ كم وردة في الباقة الواحدة؟
  اكتب العملیة الالزمة واحسب عدد الورود؟

  .يتبع المعلم نفس المراحل لحل باقي التمارين

 
 

1  
وبمالحظة العددين المكتوبین في ، المشكل مرتبط بعملیة الطرح

الصغیر المساواة فالتلمیذ يربط العدد الكبیر بما وفره أمین والعدد 
  .بما صرفه

 4المشكل مرتبط بعملیة الضرب لذا وجب التركیز على الجملة   2
  .وردة 17باقات في كل باقة 

3  

المشكل مرتبط بالصورة التي توضح ثمن الكیلوغرام الواحد لكل 
  .فاكھة وعدد الكیلوغرامات الموضحة في نص المشكل

المتكرر أو يحسب المتعلم أوال ثمن البرتقال باستعمال الجمع 
  .ثم حساب المصاريف، الجداء

  .المشكل مرتبط بعدد أفراد األسرة وثمن الوجبة الواحدة  4
 

ت
حلة بناء التعلما

مر
 

    .تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة



  حفل نھاية السنة: المقطع التعلیمي
  الفضاء والھندسة  المیدان
  )2(التعرف على بعض المجسمات   الدرس

  د45  المدة
  3  الحصة

  القیم
يتحقق من صحة ، يالحظ ويكتشف

يستعمل الترمیز ، النتائج ويصادق علیھا
    .يعلل إجاباته ويقارنھا بغیرھا، العالمي

مركبات 
  الكفاءة

يتعرف على تنظیم الفضاء والمصطلحات 
يستعمل المصطلحات ، واألستقامیة واألشكال

  التعابیر المناسبة
مؤشرات 

  الكفاءة
يتعرف على المكعب .يتعرف على شكل أو مجسم

  .والبالطة ويصف المكعب والبالطة ويذكر خواصھما
الكفاءة 

  الختامیة
يحل مشكالت متعلقة باألستقامیة ووصف أو نقل 

    أشكال ويستعمل المصطلحات المناسبة
  

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

يسمع ويجیب عن 
 .األسئلة

  : الحساب الذھني
  .3/4/5الضرب في 

 .3/4/5يعید المعلم مراجعة جداول الضرب في 

ق
ال

ط
حلة االن

مر
 

  : التمھید
  ما ھذا الشيء؟: يمسك المعلم مكعبا ويطرح أسئلة

  كم عدد أوجھه؟أحرفه؟رؤوسه؟
 نفس الشيء مع البالطة

  
  .ينفذ المطلوب

  
  
  
  

  .يجیب عن األسئلة
  
  

يتوصل إلى المطلوب 
  .بإجراءاته الشخصیة

  
  
  
  
  

يستعین بمنشور كل 
  .مجسم ويجیب

 

  ).فترة المالحظة(أكتشف
  )أكتشف(ومالحظة نشاط  137يطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب ص -

  ما اسم الشيء المرسوم باألحمر؟
  ما اسم الشيء المرسوم باألخضر؟

  .عمل فردي على الكتب)فترة البحث(أكتشف
  ما ھو المطلوب منا؟ أكملوا الرسم. 01قراءة التعلیمة رقم يطلب من التالمیذ -01

يستعمل المسطرة ، يستعین بالمرصوفة إلتمام الرسم ):البحث(اإلجراءات
  وقلم الرصاص إلتمام الرسم

يتم العمل على .يعرض المعلم عینة من أعمال التالمیذ: المناقشة والتبادل
  .النموذج المكبر على السبورة

في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة : الحوصلة والتأسیس
  وإبعاد الخاطئة

  .شرحھا وذكر الوسیلة الالزمة إلنجاز العمل 02قراءة التعلیمة رقم .02
 )البحث، المناقشة والتبادل، الحوصلة والتأسیس(تتبع نفس الخطوات 

 .يكتب التالمیذ النتائج المصادق علیھا على الكتب-
 : مرحلة اإلنجاز

يشرحه المعلم لیتأكد من أن الجمیع فھم التعلیمة ثم يتم : يتم تقديم النشاط
 العمل الفردي مرحلیا

  ال يتم االنتقال من تمرين
  إلى الموالي حتى ُيصحح 

  .السابق

ت
حلة بناء التعلما

مر
 

  .يجیب عن السؤال
يذكر خواص المكعب 

 .والبالطة ويصفھما

ما ھو عدد أوجه المكعب؟ماذا تشبه؟االستعانة بالمكعبات : يطرح المعلم السؤال
  ونشرھا

 .نفس العمل بالنسبة للبالطة القائمة

ب 
التدري

ستثمار
واال

 

  

  .تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة
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