
 1 .الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح: ات اذة 

  مذكرة اللغة العربیة سنة أولى

  الفترة الصباحیة                                             یوم األحد                       

  .فهم المنطوق :المیدان                                                 المدرسة: ثانيالمقطع ال

      01ح:رقم الحصة                                            .أدواتي المدرسیة :عنوان الوحدة

  45:المدة. یفهم خطابات منطوقة یغلب علیها النمط الحواري ویتجاوب معها :الكفاءة الختامیة

       :المواقف والقیم                                                        :الكفاءات العرضیة  

      .وطنالحب  . االحترام                                                            .یبدي عواطفه   

     .االستئذان. التعاون مع الغیر                                           .یبدي أفكارا تتطابق مع الوضعیات  

مراحل 

  الحصة

  مؤشرات الكفاءة  وضعیات وأنشطة التعلم  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  في آخر الحصة أعطت المعلمة ورقة وطلبت من التالمیذ أن یحضروا ما كتب فیها  د 15

  الیوم سنعرف هل أحضر التالمیذ ما طلبته المعلمة ؟

  .لنستمع وننصت جیدا

یجیب عن 

  األسئلة

  

  

  

  

یســرد المعلــم الــنص علــى مســامع المتعلمــین بصــوت معبــر مرفــق باإلشــارات واإلیمــاءات   د 30

  إعادة السرد عند الحاجة . اه المتعلمین وبأسلوب شیق لشد انتب

  :دافعیتهم لإلجابة عن األسئلةاختبار فهم المتعلم للمنطوق بإثارة  .

  ؟أین وضعت األدوات ؟ماذا قالت المعلمة؟ماذا أحضر التالمیذ

مــاذا قــال بــالل؟ كیــف ردت علیــه المعلمــة؟هل وبختــه؟ متــى سیحضــر مــا ینقضــه؟ مــاذا 

  ....قالت هدى؟ 

ـــنص مـــع المـــتعلم  ـــدر المســـتطاع الغـــوص فـــي تفاصـــیل ال وتفســـیر تصـــرفات نحـــاول ق

هـل أطـاعوا المعلمـة وأحضـروا :مـثال .م بأن یصدر أحكامـاوترك فرصة للمتعل الشخصیات

   ؟ما طلبته

  .تكرارها من طرف المتعلم. نثمن اإلجابات وندونها على السبورة

ینتج جمال 

  بسیطة

یصدر أحكام  

ویفسر تصرفات 

الشخصیات في 

  .النص
ار

ثم
ست

اإل
  

ا یصـف أو یسـرد  نصـ..محقـقلمتعلمین بناء علـى الفهـم الإعادة سرد النص من طرف ا  د 10

 لقسـمزمیلـه فـي اأو یسـرد أحـداث ، ضـر أدواتـه أول السـنةحیه أحداث عاشـها عنـدما أف

  .مع التشجیع لكل المحاوالت.یوم ترتیب األدوات 

  یسرد النص

یسرد قصة 

  .مماثلة

  
  
  
  



 2 .الوادي

  .01ح:رقم الحصة              سندات مكتوبة أو مصورة

  .د 45:المدة                                             

       :المواقف والقیم                                                        

      .حب الوطن . االحترام                                  

  .االستئذان. التعاون مع الغیر                       

مؤشرات 

  الكفاءة

یجیب عن                                

  األسئلة

  .بمساعدة من طرف المعلم من خالل أسئلة توجیهیة بسیطة وفي مستواهم

ذا قــال بــالل؟ عــدد أحمــد أدواتــه مــن یــذكرها 

  .یتم تشجیع التعابیر المستحسنة وتكرارها من طرف البقیة و تدوینها على السبورة

ــاء حــوار حــول مضــمون المشــهد ــذلك ،مــین وبن ك

لساحة؟أین تقف المعلمة؟ ماذا قالـت هـدى؟ 

نســجل اإلجابـــات ؟ 

یصف المشهد 

  بحریة

ینتج جمال 

  بسیطة

مترجما 

مضمون 

  النص

  

  .نكون نص قصیر لمضمون المشهد بالتدرج مع الربط بینها وبمشاركة المتعلمین

حـدثتنا المعلمــة عـن العلــم 

ربط بین ی

جابات اإل

ویسرد نصا 

  قصیرا
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سندات مكتوبة أو مصورة یحاور ویناقش انطالقا من

                                                    .في وضعیات تواصلیة دالة 

                                                        

                                  .كتسب معطیات یوظفها في التعبیر الكتابي

                                               

  وضعیات وأنشطة التعلم

                                .المتعلمین لالهتمام بالموضوعطرح أسئلة تحفز 

                                     ؟ماذا فعل التالمیذ الیوم

  .لنالحظ الصورة أو المشهد الذي أمامنا ونتأمله

  :الوصف التلقائي للمشهد

  .ومحاولة التوصل لتفاصیله، دعوة المتعلمین لتأمل المشهد

بمساعدة من طرف المعلم من خالل أسئلة توجیهیة بسیطة وفي مستواهم

ــاذا تــرى فــي الصــورة؟ مــن هؤالء؟مــ ذا قــال بــالل؟ عــدد أحمــد أدواتــه مــن یــذكرها ام

  .الخ.........

یتم تشجیع التعابیر المستحسنة وتكرارها من طرف البقیة و تدوینها على السبورة

  :التعابیر وبناء حوار

ــات المتعل ــه إجاب ــم بتوجی ــاء حــوار حــول مضــمون المشــهدیقــوم المعل مــین وبن

  .و تقمص أدوار الشخصیات.مسرحة األحداث

  :طرح مجموعة من األسئلة

لساحة؟أین تقف المعلمة؟ ماذا قالـت هـدى؟ شهد صورة للتالمیذ هل هم في ا

  ؟هل بالل عنده أقالم تلوین

؟ المعلمــة ال نحتــاج أقـــالم التلــوین ؟ متــى سیحضـــرها بــالل

  .المستحسنة على السبورة

  : من خالل اإلجابات المسجلة

نكون نص قصیر لمضمون المشهد بالتدرج مع الربط بینها وبمشاركة المتعلمین

حـدثتنا المعلمــة عـن العلــم ، لعبنـا لعبــة الحبـل ،لســاحة المدرسـة دق الجـرس فخرجنـا 

  .....الوطني وتضحیة الشهداء

زة اوح: ات اذة 

   .تعبیر شفوي: المیدان

یحاور ویناقش انطالقا من:لختامیةالكفاءة ا

في وضعیات تواصلیة دالة 

                                                        :الكفاءات العرضیة

كتسب معطیات یوظفها في التعبیر الكتابيی  

                           . طرح أسئلة لالستفساری  

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

طرح أسئلة تحفز   د 5

ماذا فعل التالمیذ الیوم

لنالحظ الصورة أو المشهد الذي أمامنا ونتأمله

  

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
  

30 

  د

الوصف التلقائي للمشهد

دعوة المتعلمین لتأمل المشهد

بمساعدة من طرف المعلم من خالل أسئلة توجیهیة بسیطة وفي مستواهم

ــاذا تــرى فــي الصــورة؟ مــن هؤالء؟مــ م

.........؟لنا

یتم تشجیع التعابیر المستحسنة وتكرارها من طرف البقیة و تدوینها على السبورة

التعابیر وبناء حوار تنظیم

ــات المتعل ــه إجاب ــم بتوجی یقــوم المعل

مسرحة األحداث

طرح مجموعة من األسئلة

شهد صورة للتالمیذ هل هم في ایمثل الم

هل بالل عنده أقالم تلوین

المعلمــة ال نحتــاج أقـــالم التلــوین ؟ متــى سیحضـــرها بــالل لــتقا 

المستحسنة على السبورة

ار
ثم

ست
اإل

ا
  

10 

  د

من خالل اإلجابات المسجلة

نكون نص قصیر لمضمون المشهد بالتدرج مع الربط بینها وبمشاركة المتعلمین

دق الجـرس فخرجنـا 

الوطني وتضحیة الشهداء

  

  

  



 3 .الوادي

   تعبیر شفوي: المیدان            

                                               02:الحصة رقم       أو مصورة     

              د  45 :المدة                                             

  مؤشرات الكفاءة

سمي األدوات التي وضعها أحمد على 

یجیب عن السؤال موظفا 

  .السابقةمعارفه 

یشرح المعلم تعلمنا منذ قلیل عندما أتكلم عن أشیاء أملكها أقول 

یكتشف الصیغة ویفهم 

  .معناها

  

  

  

حضر نماذج مختلفة یست

  . موظفا  الصیغ المكتشفة

  

یشارك في الحوار مجیبا 

  . عن األسئلة
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                                    أدواتي المدرسیة

أو مصورة     یحاور ویناقش انطالقا من سندات مكتوبة 

                                         .  في وضعیات تواصلیة دالة 

  وضعیات وأنشطة التعلم

  : طرح سؤال

سمي األدوات التي وضعها أحمد على ؟ وقفت المعلمة؟ ماذا قالت

  .المنضدة

  .تكرار اإلجابة وتسجیلها

   :على السبورة نعرض الصورة

  ماذا قال أحمد؟ ما رأیكم في كراس أحمد؟

  :ندون الجملة

  .عندي كراس جمیل

  .قراءة الجملة من طرف التالمیذ 

  : لي أقول تحدث عن أشیاء هيلمتعلم عندما أل شرح

  .....كتابعندي ..عندي محفظة 

  .ون مغایر ونشرحها بل ةندون الصیغ

  .ب المتعلمین باستحضار نماذج أخرىنطال

  .ماذا قال بالل ؟  تكرار اإلجابة ثم ندونها على السبورة 

  .أنا لیس لي أقالم ملونة

یشرح المعلم تعلمنا منذ قلیل عندما أتكلم عن أشیاء أملكها أقول 

  .لیس لي: ملونة فقال عندي لكن هنا بالل ال یملك أقالم 

  .من یعطني جملة موظفا لي. أنا لیس لي حذاء:مثال آخر

  .وتكرارها.ندون اإلجابات للتشجیع

  .م بعض النشاطات ویطالبهم باتمامهایعطي المعل

  .جمیل فستان..........

  .لعبة......لیس

  .دراجة صغیرة..........

  .مبراة......لیس 

  .من طرف المتعلم نثمن اإلجابات وتكرارها

زة اوح: ات اذة 

  :الفترة المسائیة

أدواتي المدرسیة: عنوان الوحدة

یحاور ویناقش انطالقا من سندات مكتوبة   :ختامیةلاالكفاءة 

في وضعیات تواصلیة دالة 

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

طرح سؤال  د 5

وقفت المعلمة؟ ماذا قالت

المنضدة

تكرار اإلجابة وتسجیلها

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

نعرض الصورة  د 30

ماذا قال أحمد؟ ما رأیكم في كراس أحمد؟

ندون الجملة

عندي كراس جمیل

قراءة الجملة من طرف التالمیذ 

شرحن

عندي محفظة 

ندون الصیغ 

نطال

ماذا قال بالل ؟  تكرار اإلجابة ثم ندونها على السبورة 

أنا لیس لي أقالم ملونة

یشرح المعلم تعلمنا منذ قلیل عندما أتكلم عن أشیاء أملكها أقول 

عندي لكن هنا بالل ال یملك أقالم 

مثال آخر

ندون اإلجابات للتشجیع 

  

ار
ثم

ست
اإل

  

یعطي المعل  د 10

 ..........

لیس

..........

 أنا

نثمن اإلجابات وتكرارها

  

  



 4 .الوادي

          :الفترة الصباحیة                 

   تعبیر شفوي: المیدان                          

  03ح:رقم الحصة          سندات مكتوبة أو مصورة

     د     45:المدة                                            

                                           :المواقف والقیم                                                      

      .حب الوطن .االحترام                                  

                                                 .االستئذان. التعاون مع الغیر          

  مؤشرات الكفاءة

  یجیب عن األسئلة

یصف المشهد 

  بحریة

  ینتج جمال بسیطة

مترجما مضمون 

  .المشهد

  

ینتج نصا من 

خالل الصورة 

  .ویقرأ
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سندات مكتوبة أو مصورة یحاور ویناقش انطالقا من

                                                .في وضعیات تواصلیة دالة

                                               

                                  .یكتسب معطیات یوظفها في التعبیر الكتابي

                                    یتعرف على األسالیب المناسبة للحوار

  وضعیات وأنشطة التعلم

  .لالهتمام بالموضوع طرح أسئلة تحفز المتعلمین

  .من یذكرنا باألدوات التي وضعها أحمد على المنضدة

   ماذا قال بالل؟

  .لنالحظ الصورة أو المشهد الذي أمامنا ونتأمله

  :مقاربة المشهد

  .من كتاب المتعلم37رض المشهد صفحة 

          دعوة المتعلم إلى مالحظة المشهد 

  ماذا تمثل هذه الصورة؟ 

  .إجراء حوار مع المتعلمین حول مكونات وتفاصیل المشهد

  .إثارة دافعیة المتعلم بطرح أسئلة توجیهیة

  .ندون اإلجابات على السبورة و قراءتها

  .إعطاء فرصة للمتعلم لینتج نصا مترجما المشهد

  :من خالل اإلجابات

  .  یدون النص ویقرأ

زة اوح: ات اذة 

                   :یوم االثنین

                                 .الشفويالتعبیر 

یحاور ویناقش انطالقا من :الكفاءة الختامیة

في وضعیات تواصلیة دالة

                                               :الكفاءات العرضیة   

یكتسب معطیات یوظفها في التعبیر الكتابي  

یتعرف على األسالیب المناسبة للحوار  

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

طرح أسئلة تحفز المتعلمین  د 5

من یذكرنا باألدوات التي وضعها أحمد على المنضدة

ماذا قال بالل؟

لنالحظ الصورة أو المشهد الذي أمامنا ونتأمله

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
  

مقاربة المشهد  د 30

رض المشهد صفحة یع

دعوة المتعلم إلى مالحظة المشهد 

ماذا تمثل هذه الصورة؟ 

إجراء حوار مع المتعلمین حول مكونات وتفاصیل المشهد

إثارة دافعیة المتعلم بطرح أسئلة توجیهیة

ندون اإلجابات على السبورة و قراءتها

إعطاء فرصة للمتعلم لینتج نصا مترجما المشهد
ار

ثم
ست

اإل
ا

  

من خالل اإلجابات  د 10

یدون النص ویقرأ

  

  

  



 5 .الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح: ات اذة 

  :الفترة الصباحیة

   .المكتوبفهم : المیدان                                                             .عبر و أقرأأ -

               .04ح:رقم الحصة                     .یقرأ نصوصا بسیطة وقصیرة و یفهمها :لختامیةالكفاءة ا

                                          :المواقف والقیم                                                 :الكفاءات العرضیة   

      .حب الوطن .االحترام                                               .یتحكم في آلیات القراءة األولیة  

                                                 . االستئذان.عاون مع الغیرالت                                .           یتحكم في نطق حرف التاء والدال  

مراحل 

  الحصة

  الكفاءة اتمؤشر   وضعیات وأنشطة التعلم  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  :طرح أسئلة   د 5

  ؟وماذا قالت ؟ المعلمة  ت أین وقف

  .تكرار اإلجابة من طرف المتعلم

  یجیب عن األسئلة

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
  

30 

  د

  .ندون الجمل التالیة على السبورة 

  ،وقفت المعلمة على المصطبة

  ..                    أوالدي أخرجوا أدواتكم یا: وقالت 

  .قراءة فردیة للمتعلم

  .تشویش الكلمات في الجملة و إعادة ترتیبها

   . تقدیم جمل ناقصة إلتمامها بكلمات من رصید معروض علیه

  .........أخرجوا أدواتكم........ وقفت المعلمة

  .نحاول التركیز على الكلمات التي نحتاجها والنطق السلیم

  

  یقرأ الجمل بلغة سلیمة 

  .یرتب ویقرأ جملة

  

  

  

  

  .یتم الجمل ویقرأ

   
ار

ثم
ست

اإل
ا

  

10 

  د
  .عرض بطاقات مدون علیها الكلمات المشكلة للرصید

  .نقوم بتلوین الكلمات وتقرأ. أوالدي، یا، أخرجوا، أدواتكم

  كلمات یمیز  بین ال

  .قرأوی

  

  

  

  



 6 .الوادي

  محفوظات :النشاط                                                

  05ح :رقم الحصة                  

     د 45:المدة                      

  الكفاءة اتمؤشر 

  

  

  یجیب عن األسئلة

  

یقرأ المعلم األبیات بصوت معبر وینصت المتعلم لقراءته متابعا على 

 (  

 . أداء فردي مع التركیز عن النطق السلیم للكلمات

  .یراقب المعلم األداء

یتابع باهتمام ویقرأ 

.  

  

  

  

یحفظ األبیات 

  .بنطق سلیم

  

إنشاد صفا بصف من أجل المنافسة وتشجیع الصف 

  

  .یقرأ ویؤدي

الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح

                                             

                     .یحفظ نصوص شعریة ویفهمها

                                                                                   

  وضعیات وأنشطة التعلم

                           ؟نشید مدرستي هل حفظتم

  .لنؤدیها معا

  .مع لحن ممیز الیوم سننشد أنشودة مدرستي

  42لنفتح الكتاب صفحة 

  .السبورة بخط واضح على دون المعلم األبیات

  
یقرأ المعلم األبیات بصوت معبر وینصت المتعلم لقراءته متابعا على 

) أو عن طریق التسمیع بمسجل أو جهاز كمبیوتر( كتابه 

أداء فردي مع التركیز عن النطق السلیم للكلماتیتم أداء األبیات 

یراقب المعلم األداء. یستظهر كل متعلم األنشودة مع اللحن

  .مشاركة المتعلمین في القراءة واألداء

   .إنشاد جماعي من طرف المتعلمین مع اللحن

إنشاد صفا بصف من أجل المنافسة وتشجیع الصف  -

  . األحسن أداء

زة اوح: ات اذة 

  :ئیة الفترة المسا

        فهم المكتوب: المیدان

یحفظ نصوص شعریة ویفهمها :لكفاءة الختامیةا

                                                             

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

هل حفظتم   د 5   

لنؤدیها معا

الیوم سننشد أنشودة مدرستي

لنفتح الكتاب صفحة  

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

دون المعلم األبیاتی  د 30

یقرأ المعلم األبیات بصوت معبر وینصت المتعلم لقراءته متابعا على 

كتابه 

یتم أداء األبیات 

یستظهر كل متعلم األنشودة مع اللحن

ار
ثم

ست
اإل

  

مشاركة المتعلمین في القراءة واألداء  د 10

إنشاد جماعي من طرف المتعلمین مع اللحن

  

  

  



 7 .الوادي

  :الفترة الصباحیة               یوم الثالثاء                                                                       

  .فھم المكتوب: المیدان                   
  .06ح:رقم الحصة               
                                 .سا1:المدة  .                   
                                         . اقرأ وأكتشف :النشاط                                                                                  

  مؤشرات الكفاءة

یستحضر كلمات من   

الرصید اللغوي المكتسب 

  . في التعبیر

    

حیث نركز على . 

قوم الحرف المستهدف والمناسبة لمستوى المتعلم ن

  المستهدفخیر حتى نصل للحرف 

كذلك نفس 

ونأخذ بطاقة مدون 

نركز على شكل  الشفتین في 

  
مثال یقوم المتعلم بقراءة 

قراءة                        

  جمل 

  .مكتوبة 

  

  

  

  

  بتدرب على قراءة كلمات 

  

  

ینقل الكلمة ویقوم 

  .بالتقطیع

  

یكتشف الحرف ویقرأ مع 

  الحركات القصیرة

  

یعطي كلمات بها حرف 

  .تاءال

الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح

یوم الثالثاء                                                                       

                                             .أدواتي المدرسیة
من عشرة ، یقرأ نصوصا بسیطة وقصیرة ویفھمھا

.                   ط الحواريیغلب علیھا النمإلى عشرین كلمة مشكولة شكال تاما 
                                                                               

  وضعیات وأنشطة التعلم

  . 37صجودة في الكتاب الصفحة الصور المو ،  عرض سند بصري 

   أین وقفت المعلمة؟

  .تكرار اإلجابة

  . من أفواه المتعلمین ندون الجملة على السبورة

  .یقرأ المعلم الجملة بتأني وتركیز

  .لمتعلمین فوجا بفوج قراءة جماعیةقراءة ا

  .ثم نفصل الكلمات

  المصطبة  على  معلمتنا  تقف

. قراءة فردیة من طرف المتعلمین ومرافقة أدائهم بالتوجیه المناسب

  .ونركز على النطق السلیم للكلماتمة المتعلم لصورة الكل

الحرف المستهدف والمناسبة لمستوى المتعلم ننختار الكلمة التي نحتاجها وتشمل 

  . التاء:بتلوین الحرف المستهدف 

  .لة وقرائتها قراءة جیدةو ال ننسى كتابة الكلمة مشك.قف

  .ثم نقوم بتقطیع الكلمة ،ینقل المتعلم الكلمة على لوحه

خیر حتى نصل للحرف نبدأ معا بالمحو التدریجي  من الصوت األ

كذلك نفس .حرف التاء.... ؟.ي حرفنا الیوم هوأحبائ یا.   صوتا ینطقه المتعلم

  .الخطوات مع كلمة المصطبة حتى یتعرف على الشكل الثاني للتاء

ونأخذ بطاقة مدون نرسم الحركات .حصة الصباحیة باألصوات القصیرة

نركز على شكل  الشفتین في .لحرف تحت الحركة والمتعلم یقرأ نثبت ا علیها حرف التاء

 :عرض الصور على السبورة 

مثال یقوم المتعلم بقراءة . وموقعه في الكلمةالتاء دون الكلمات تقرأ ویمیز حرف 

  .الصوت وتسطیره على السبورة

  .تدون وتقرأ.ر المتعلم كلمات تتضمن حرف التاء

 تقف  معلمتنا على المصطبة

زة اوح: ات اذة 

یوم الثالثاء                                                                       

أدواتي المدرسیة: عنوان الوحدة
یقرأ نصوصا بسیطة وقصیرة ویفھمھا :الكفاءة الختامیة

إلى عشرین كلمة مشكولة شكال تاما 
                                                                                                

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

ا
  

عرض سند بصري   د 5

أین وقفت المعلمة؟ -

تكرار اإلجابة

عل
لت
 اا

اء
بن

ت
ما

  

من أفواه المتعلمین ندون الجملة على السبورة -  د 40

  

یقرأ المعلم الجملة بتأني وتركیز -

لمتعلمین فوجا بفوج قراءة جماعیةقراءة اثم  -

ثم نفصل الكلمات -

تقف

قراءة فردیة من طرف المتعلمین ومرافقة أدائهم بالتوجیه المناسب -

المتعلم لصورة الكل تمییز

نختار الكلمة التي نحتاجها وتشمل 

بتلوین الحرف المستهدف 

قفت -

ینقل المتعلم الكلمة على لوحه -

نبدأ معا بالمحو التدریجي  من الصوت األ /ف/ق/ت

ینطقه المتعلم.

الخطوات مع كلمة المصطبة حتى یتعرف على الشكل الثاني للتاء

حصة الصباحیة باألصوات القصیرةنكتفي في ال

علیها حرف التاء

عرض الصور على السبورة .كل حركة

دون الكلمات تقرأ ویمیز حرف ن

الصوت وتسطیره على السبورة

ست
اإل

ا

ار
ثم

  

ر المتعلم كلمات تتضمن حرف التاءیستحض  د15

تقف  معلمتنا على المصطبة



 8 .الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح: ات اذة 

  

  كتابة :النشاط                                                              تعبیر كتابي :المیدان

   06ح :رقم الحصة                            .محترما ضوابط الكتابة یكتب الحروف:الكفاءة الختامیة

  .د 30:المدة                                                                                  

مراحل 

  الحصة

  لكفاءةمؤشرات ا  وضعیات وأنشطة التعلم  المدة

ة 
عی
ض

و

ق
ال
ط
الن

ا
  

  

  د5  

  

  .ن علیها حرف التاءالمعلم بطاقة مدویحمل 

البطاقة تحت الحركة نرسم الحركات على السبورة یثبت المعلم 

  . والمتعلم یقرأ الصوت

یقرأ ممیزا بین 

  .األصوات

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

اللوح یرسم المعلم النموذج على السبورة ویشرح یتدرب على   د 10

  .طریقة رسمه مع التأكید على أبعاد الحرف

   .یحاكي المتعلم المعلم على اللوح ویتفقد المعلم العمل ویوجه -

  .محترما المسافة ،بحیث ینطلق من نقطة  -

   . یكرر العملیة أكثر من مرة و تشجیع اإلنجازات الجیدة -

  . نتدرب مرة ثانیة في الفضاء وعلى الطاولة - 

  

متبعا یرسم الحرف 

  السطر

یكتب محترما أبعاد 

  .الحرف

اال
ار

ثم
ست

  

 .نوزع الكراریس -  د 15

 .نسجل تاریخ الیوم -

 .الكتابة  ناءوضعیة الجلوس أث: نعطي توجیهات  -

ج على السبورة ویساعد المتعلم في ذیرسم المعلم النمو  -

ألول محاكیا ج اجز النموذالتعرف على نقطة البدایة وین

مع إعطاء التوجیهات الخاصة ،المعلم على السبورة 

 .بأبعاد الحرف 

 .المعلم اإلنجاز ویوجهیراقب  -

 .جیواصل المتعلم مع بقیة النماذ -

 .تشجیع اإلنجاز الجید وتثمینه لبث روح المنافسة -

  . نطالبهم بكتابتها مرة أخرى بالبیت -

  

  

یمسك القلم بشكل 

  صحیح

یرسم حرف التاء 

محترما المسافات 

  .تجاهالوا

  

  

  

  

  



 9 .الوادي

    فهم المكتوب: المیدان                             

  07ح :رقم الحصة                                                              

     د 45:المدة                             

  مؤشرات الكفاءة

  .لم  الحرف مع الحركات القصیرة و بشكل مشوش

لحرف ویمیز بین یقرأ ا

   . األصوات

  

  

  

. كتــاب  . وردة

یقرأ المعلم الكلمات ثم قراءة المـتعلم الحظـوا یـا أبنـائي هنـاك حـرف مشـترك 

قـع حـرف التـاء فـي 

  .یقرأ ممیزا الحرف

  

  . یجید القراءة بمفرده

حرف مع یكتب ال

  .صواتاأل

  

  

  

   

  

  

  ینجز التمرین

  .موظفا معارفه السابقة 

الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح

                                                        

                                                           

                          . القا من كلماتانطت الحرف 

  وضعیات وأنشطة التعلم

  .سابقا على السبورة ندون الحرف المكتشف

لم  الحرف مع الحركات القصیرة و بشكل مشوشیدون المع. یقرأ الحرف

  .قراءة فردیة لألصوات

وردة،فراشــة .دراجــة : لمــات تتضــمن الحــرف المكتشــف یــدون المعلــم ك

یقرأ المعلم الكلمات ثم قراءة المـتعلم الحظـوا یـا أبنـائي هنـاك حـرف مشـترك 

  .بین هذه الكلمات ما هو؟ یتوصل للحرف

  ......في آخر الكلمة. یقرأ ویحدد موقع الحرف في أول الكلمة 

  .صوت فقطلى اللوح ال

قـع حـرف التـاء فـي وعلـى المـتعلم أن یمیـز مو كذلك بالنسبة للتنوین نكتب كلمـات 

  .مقلمة، تفاحة : الكلمة مثال

  .قراءة الحرف على لوحة األصوات ممیزا بینها

  .یراقب المعلم العمل ویوجه ویشجع 

  .كتابة الحرف مع األصوات على الكراس أو اللوح

  . نسجل تاریخ الیومافتح كتاب النشاط 

  .یقرأ المعلم السؤال

   .ینجز فردیا ثم التصحیح الجماعي على السبورة

  . في األخیر تشجیع اإلنجازات الجیدة

زة اوح: ات اذة 

          : الفترة المسائیة 

                                                           تطبیقات  :النشاط

ت الحرف تثبی :الكفاءة الختامیة

  

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  

  د5  

  

ندون الحرف المكتشف

یقرأ الحرف

قراءة فردیة لألصوات

  

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
  

یــدون المعلــم ك  د 30

یقرأ المعلم الكلمات ثم قراءة المـتعلم الحظـوا یـا أبنـائي هنـاك حـرف مشـترك .تلمیذ 

بین هذه الكلمات ما هو؟ یتوصل للحرف

یقرأ ویحدد موقع الحرف في أول الكلمة 

لى اللوح الیكتب ع

كذلك بالنسبة للتنوین نكتب كلمـات 

الكلمة مثال

قراءة الحرف على لوحة األصوات ممیزا بینها

یراقب المعلم العمل ویوجه ویشجع 

كتابة الحرف مع األصوات على الكراس أو اللوح

ار
ثم

ست
اإل

  

افتح كتاب النشاط   د 10

یقرأ المعلم السؤال

ینجز فردیا ثم التصحیح الجماعي على السبورة

في األخیر تشجیع اإلنجازات الجیدة

  

  

  



 10 .الوادي

  :الفترة الصباحیة             :                                                                     

  08ح:رقم الحصة                     

                                                                                       سا1:المدة               .                   

  مؤشرات الكفاءة

یستحضر كلمات 

من الرصید اللغوي 

المكتسب في 

  . التعبیر

حیث نركز على . ومرافقة أدائهم بالتوجیه المناسب

نختار الكلمة التي نحتاجها الكتشاف الحرف ندونها بشكل منفصل ونقوم بتلوین الحرف 

قلها على لوحه ثم نقوم بتقطیعها جماعیا على السبورة والمتعلم على 

لوحه نحاول القراءة صوتا صوتا نبدأ بالمحو التدریجي من الصوت األخیر وصوال 

د هو صدیق ئي نرحب بحرف جدی

  .یقرأ ویلون الدال

  

قراءة                        

  جمل 

  مكتوبة 

  

  

  

  

بتدرب على قراءة 

الكلمة ویكتشف 

  . الحرف

  

  

تشمل قراءة كلمات 

وتثبیتها الحرف 

  . بالصور

  

یقرأ الكلمات قراءة 

  . سلیمة

 أخرجوا أدواتكم یا أوالد

الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح

                                                                     :

              من عشرة، یقرأ نصوصا بسیطة وقصیرة ویفهمها

.                   إلى عشرین كلمة مشكولة شكال تاما یغلب علیها النمط الحواري

                                                 

  وضعیات وأنشطة التعلم

  .وقفت المعلمة على المصطبة

  ؟ ماذا طلبت من تالمیذها

  .تكرار اإلجابة

  . من أفواه المتعلمین ندون الجملة على السبورة

                       .یقرأ المعلم الجملة بتأني وتركیز

    بفوج قراءة جماعیة ثم قراءة المتعلمین فوجا

  : ثم نفصل الكلمات

  أوالد  یا  أدواتكم  أخرجوا

ومرافقة أدائهم بالتوجیه المناسبقراءة فردیة من طرف المتعلمین 

  .النطق السلیم للكلماتى ونركز عل تعلم لصورة الكلمةتمییز الم

نختار الكلمة التي نحتاجها الكتشاف الحرف ندونها بشكل منفصل ونقوم بتلوین الحرف 

  .قراءة الكلمة قراءة جیدة وتكون مشكولة  واتكمدأ:   المستهدف

قلها على لوحه ثم نقوم بتقطیعها جماعیا على السبورة والمتعلم على یقوم المتعلم بن

لوحه نحاول القراءة صوتا صوتا نبدأ بالمحو التدریجي من الصوت األخیر وصوال 

ئي نرحب بحرف جدیقراءته من طرف المتعلم إذن یا أحبا: للصوت األول

  .نفس الخطوات مع كلمة أوالد. حرف الدال: الراء وهو 

  .قراءة الحرف مع الحركات القصیرة ورسمه على اللوح

یقرأ ویلون الدال. وكتابة الكلماتعرض الصور :قراءة كلمات وتمییز حرف الباء

  .یستحضر كلمات فیها حرف الدال

  .تدون وتقرأ

أخرجوا أدواتكم یا أوالد

زة اوح: ات اذة 

:                                                                     یوم األربعاء

  فهم المكتوب: المیدان

یقرأ نصوصا بسیطة وقصیرة ویفهمها :الكفاءة الختامیة

إلى عشرین كلمة مشكولة شكال تاما یغلب علیها النمط الحواري 

                     . اقرأ وأكتشف :النشاط

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

وقفت المعلمة على المصطبة  د 5

ماذا طلبت من تالمیذها

تكرار اإلجابة

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

من أفواه المتعلمین ندون الجملة على السبورة -  د40

یقرأ المعلم الجملة بتأني وتركیز -    

  

ثم قراءة المتعلمین فوجا -

ثم نفصل الكلمات -

قراءة فردیة من طرف المتعلمین  -

تمییز الم

نختار الكلمة التي نحتاجها الكتشاف الحرف ندونها بشكل منفصل ونقوم بتلوین الحرف 

المستهدف

یقوم المتعلم بن

لوحه نحاول القراءة صوتا صوتا نبدأ بالمحو التدریجي من الصوت األخیر وصوال 

للصوت األول

الراء وهو 

قراءة الحرف مع الحركات القصیرة ورسمه على اللوح

قراءة كلمات وتمییز حرف الباء

ار
ثم

ست
اإل

ا
  

یستحضر كلمات فیها حرف الدال  د 15

تدون وتقرأ

  



 11 .الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح: ات اذة 

  كتابة :النشاط                                                           تعبیر كتابي: لمیدانا

         0 8ح :رقم الحصة                         یكتب الحرف محترما ضوابط الكتابة  :الكفاءة الختامیة

     د30: المدة                                                                                

مراحل 

  الحصة

  مؤشرات الكفاءة  وضعیات وأنشطة التعلم  المدة

ة 
عی
ض

و

ق
ال
ط
الن

ا
  

  

  د5 

  .لمعلم بطاقة مدون علیها حرف الدالیحمل ا

یثبت المعلم البطاقة تحت  نرسم الحركات على السبورة

  .الحركة والمتعلم یقرأ مع التشویش

  یقرأ الحرف مع الحركات

  

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

یتدرب على اللوح یرسم المعلم النموذج على السبورة   د15

  .ویشرح طریقة رسمه مع التأكید على أبعاد الحرف

یحاكي المتعلم المعلم على اللوح ویتفقد المعلم العمل  -

   .ویوجه

  .محترما المسافة ،بحیث ینطلق من نقطة  -

  .  یكرر العملیة أكثر من مرة و تشجیع اإلنجازات الجیدة -

  . نتدرب مرة ثانیة في الفضاء وعلى الطاولة - 

  

  متبعا السطر یرسم الحرف

  یكتب محترما الضوابط 

ار
ثم

ست
اال

  

 .نوزع الكراریس -  د 10

 .نسجل تاریخ الیوم  -

 .ء الكتابةالجلوس أثناوضعیة : نعطي توجیهات  -

مع ذكر أبعاد  یرسم المعلم النموذج على السبورة  -

ویساعد المتعلم في التعرف على نقطة الحرف 

البدایة وینجز النموذج األول محاكیا المعلم على 

 .السبورة 

 .یراقب المعلم اإلنجاز ویوجه -

 .یواصل المتعلم مع بقیة النماذج -

 .روح المنافسةتشجیع اإلنجاز الجید وتثمینه لبث  -

  .نطالبهم بكتابته في البیت -

  

  

  

  

  یمسك القلم بشكل صحیح

یرسم الحرف محترما 

  .المسافات واالتجاه

  

  

  

  



 12 .الوادي

  تطبیقات  :النشاط                                          

  09ح :رقم الحصة                    

     د 45:المدة                                       

  مؤشرات الكفاءة

  .یدون المعلم  الحرف مع الحركات القصیرة و بشكل مشوش

قراءة  یقرأ الحرف

  .جیدة

  

  

  

في  قراءة الكلمات وتمییز حرف الدال

من طرف المعلم و صاحب 

  

قراءة  یقرأ الكلمات

  جیدة یمیز الحرف

  

یقرأ الحرف مع 

  .الحركات

  

  

  

  

ربط الكلمة ی

  .لصورة المناسبةبا

  

  

  

الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح

                                                   

                  .من جمل وكلماتالقا انطتثبیت الحرف 

                                                                             

  وضعیات وأنشطة التعلم

  .سابقا على السبورة ندون الحرف المكتشف

یدون المعلم  الحرف مع الحركات القصیرة و بشكل مشوش. 

  .قراءة فردیة لألصوات

  .المتعلم  طرفنعود للجملة وتقرأ من 

قراءة الكلمات وتمییز حرف الدال. .دیك..مدیر ..دفتر ..دلو: ندون كلمات 

  .كل كلمة و یقوم بالتسطیر تحته

  .یعطي المعلم كلمات وعلیهم تكملة الصوت الناقص

  .الل...، رس..، ور

من طرف المعلم و صاحب وعند سماع الصوت  نوزع بطاقات على المتعلمین 

.خرج للمصطبة وهكذا حتى نرسخ الحرف مع كل األصوات 

  .األصوات على اللوحكتابة الحرف مع باقي 

  .نطالبهم بكتابة الحرف مرة أخرى على كراس المحاوالت بالبیت

  .من دفتر األنشطة 2ز المتعلم النشاط رقم 

  .ینجز فردیا .المعلم السؤال ویشرحه

  .على السبورةالتصحیح الجماعي 

  .تشجیع اإلنجازات الجیدة

زة اوح: ات اذة 

 :الفترة المسائیة

              فهم المكتوب: المیدان

تثبیت الحرف   :الكفاءة الختامیة

                                        

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  

  د5  

  

ندون الحرف المكتشف 

. یقرأ الحرف

قراءة فردیة لألصوات

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

نعود للجملة وتقرأ من   د 30

ندون كلمات 

كل كلمة و یقوم بالتسطیر تحته

یعطي المعلم كلمات وعلیهم تكملة الصوت الناقص   

ور..م     

نوزع بطاقات على المتعلمین 

خرج للمصطبة وهكذا حتى نرسخ الحرف مع كل األصوات البطاقة ی

كتابة الحرف مع باقي 

نطالبهم بكتابة الحرف مرة أخرى على كراس المحاوالت بالبیت

ار
ثم

ست
اإل

  
ز المتعلم النشاط رقم ینج  د 10

المعلم السؤال ویشرحه یقرأ

التصحیح الجماعي 

تشجیع اإلنجازات الجیدة

  

  

  



 13 .الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح: ات اذة 

  :الفترة الصباحیة                                 :                                 یوم الخمیس

  تطبیقات  :النشاط                                                           .فهم المكتوب: المیدان

  10ح :رقم الحصة                                        .یجند مكتسباته السابقة ویستثمرها :لمؤشرا

     د 45:المدة                                                                                  

مراحل 

  الحصة

  مؤشرات الكفاءة  وضعیات وأنشطة التعلم  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  

  د5   

  .من یذكرنا بحرفي هذا األسبوع  

   .حرف التاء 

 .حرف الدال

  .قراءة الحرف مع الحركات أكثر عدد ممكن من التالمیذ

   یجیب عن األسئلة

  

  

  

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

  :نعرض البطاقات على السبورة  د 30

، دودة ،دجاجة ، تفاح، فراولة، دب ،دیك ، توت، تمر ، دلفین 

  .قراءة الكلمات من طرف المعلم .تین

صنفوا الكلمات التي تشمل حرف التاء في سلة الفاكهة والتي 

  .یرسم المعلم قفص وسلة .تتضمن حرف الدال في القفص

نركز على القراءة عند االنجاز كذلك نشیر لموقع الحرف في كل 

  .كلمة 

  

  

  

  

  .یربط ویقرأ تكرار القراءة من طرف المتعلمین للتدرب أكثر

  :یرتب جملة

  .دمیة –هدى  –جمیلة  –عندي  –قالت 

  .قراءة الجملة مرتبة قراءة فردیة

یصنف ممیزا حرفي 

  .التاء والدال

  

  

  

  

یعطي جمال موظفا 

  .الصیغة

ار
ثم

ست
اإل

  

  :إمالء   د 10

  .تمر –دب  –دار : على اللوح یكتب كلمات

ممیزا حرف  یكتب

  .التاء والدال

  

  

  

  

ر لوت  كر

حةدا تو ة



 14 .الوادي

  محفوظات :النشاط                                                       

  11ح :الحصةم رق            

    د 45 :المدة                                                                              

  مؤشرات الكفاءة

  

األبیات بأداء یستظهر 

  جید

  

  .یتابع باهتمام ویقرأ 

  

یستظهر األبیات بنطق 

  .سلیم ولحن ممیز

  

  

مع لحن  یقرأ و یؤدي

  .ممیز

  

الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح

                                                       

                .       یحفظ األنشودة نصوص شعریة قصیرة

                                                                          

  وضعیات وأنشطة التعلم

  من یذكرنا بعنوان األنشودة الجدیدة؟

  .نراجع األبیات التي تم حفظها 

  .أداء جماعي

  

  

  .على السبورة بخط واضحن المعلم األنشودة دو

   
  . األبیات عن طریق األداء الجماعي التكراري یتم تذكر

فردي مع التركیز عن النطق السلیم  استظهار -

 . للكلمات

  .أداء جماعي مع التلحین

  .أداء جماعي، أداء المقطوعة كاملة

  .إنشاد صفا بصف مع اللحن لبث روح المنافسة

  .یطالبهم بحفظها جیدا في البیت

زة اوح: ات اذة 

  

  :مسائیةالفترة ال

                                                       .فهم المكتوب: المیدان

یحفظ األنشودة نصوص شعریة قصیرة :الختامیةالكفاءة 

                                                                          

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  

  د 5 

من یذكرنا بعنوان األنشودة الجدیدة؟

نراجع األبیات التي تم حفظها 

أداء جماعي

  

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

    د 30

دوی

یتم تذكر

أداء جماعي مع التلحین

ار
ثم

ست
اإل

  

أداء المقطوعة كاملة  د 10

إنشاد صفا بصف مع اللحن لبث روح المنافسة

یطالبهم بحفظها جیدا في البیت

  

  

  



 15 .الوادي

   .أنتج :النشاط                                                   

   12ح :رقم الحصة                         

      د 45:المدة                          

  مؤشرات الكفاءة

  .یسمي األدوات

  

  

  

  
مثال قرد یعیدها 

أكثر من متعلم ركزوا یا أحبائي ینقصها صوت أین نضعه في آخر الكلمة 

فلیكتب كل واحد على دفتره 

ندون الجمل ثم 

  

ممیزا الحرف  یكتب

  .المطلوب

  

  

  

  

یعبر منتجا جمل    

                               .بسیطة

  

  

  .یقرأ الجمل

  

الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح

                                               

                         .  ینتج جمال یغلب علیها النمط الحواري

                                                                           

  وضعیات وأنشطة التعلم

  ؟.األدوات التي أحضرها أحمدمن یذكر لنا بعض 

  ؟.ماذا ینقص بالل

  :أنتج 

  . 18صفحة النشاط نفتح الكتاب 

مثال قرد یعیدها ،السؤال ثم یساعدهم سمي الذي في الصورة یقرأ المعلم 

أكثر من متعلم ركزوا یا أحبائي ینقصها صوت أین نضعه في آخر الكلمة 

فلیكتب كل واحد على دفتره ، یجیبوا ......كیف هي متصلة ؟ لها جناح 

  وهكذا مع باقي الكلمات . ویضع الحركات ال تنسوا ذلك 

  .عي على السبورةثم نقوم بالتصحیح الجما

ندون الجمل ثم  .وات التي اشتراها أحمدما هي األد: یالحظ الصورة ویعبر

 .تقرأ

  .ةأذكر أدوات أخرى موجودة بالمكتب :نطرح سؤال 

  .ثم تقرأ من طرف المتعلمالسبورة ندون اإلجابات على 

زة اوح: ات اذة 

  :الفترة المسائیة

         تعبیر كتابي: المیدان

ینتج جمال یغلب علیها النمط الحواري:الكفاءة الختامیة

                                                    

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  

  د 5 

من یذكر لنا بعض 

ماذا ینقص بالل

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

أنتج   د 30

نفتح الكتاب 

یقرأ المعلم 

أكثر من متعلم ركزوا یا أحبائي ینقصها صوت أین نضعه في آخر الكلمة 

كیف هي متصلة ؟ لها جناح ،

ویضع الحركات ال تنسوا ذلك 

ثم نقوم بالتصحیح الجما

یالحظ الصورة ویعبر

تقرأ

ار
ثم

ست
اإل

  

نطرح سؤال   د 10

ندون اإلجابات على 

  




