الٌوم األول 6102 ............... :م الموافق لـــ  0343 ............. ....... :هـ
الفترة الصباحٌة من  14:11إلى01:01
المادة

المقطع

لؽة
عربٌة

المقطع 2
األسبوع 3

رٌاض
ٌات

المقطع 2
األسبوع 2

المادة

المقطع

المٌدان

ع  /الدرس

فهم المنطوق العابلة
الجزابرٌة
والتعبٌر
الشفوي(ح )0أٌام الثورة
األعداد إلى
األعداد
والحساب
55

مركبات الكفاءة

مإشرات الكفاءة

* ٌرد استجابة لما ٌسمع و * اإلصغاء(حسن االستماع ،فهم المعنى
ٌتفاعل مع النص المنطوق .العام للمنطوق)ٌ -جٌب عن أسئلة
تستهدف المعنٌٌن الظاهري والضمنً
ٌتعرف على أعداد أصغر
من ألف
(ٌكتبٌ،قارنٌ،رتب)

* ٌعد  09/09حتى ٌ ،99كتب عددا
داخل جدول المراتبٌ،عٌن رقم اآلحاد
ورقم العشرات فً عد معلوم.

الوسابل

الزمن

دلٌل المعلم
كتاب التلمٌذ

 99د

كتاب التلمٌذ

 45د

الفترةالمسابٌة من  06:31إلى01:11
تربٌة
لؽة
عربٌة إسالمٌة
ح0
تربٌة علمٌة
وت ح 0
مالحظات:

المٌدان

المقطع  2تعبٌر شفوي
األسبوع  3ح6

ع  /الدرس

مركبات الكفاءة

هذا ن–
هاتان

*ٌتواصل مع الغٌر و ٌفهم
حدٌثه

المقطع 2
األسبوع 3

األخالق
والسلوك

أحفظ
األمانة

المقطع 2
األسبوع 2

اإلنسان
والمحٌط

الحاجات
الؽذابٌة للنبات
األخضر

مإشرات الكفاءة
ٌ :وظف الروابط والصٌغ المناسبة،
ٌستعمل اسماء اإلشارة

* ابراز مظاهر السلوك الحسن ٌؤدي
* التعرف على سلوكات
األمانة ألهلها ٌحفظ الحدٌث وٌعمل
تتعلق باآلداب ممارسة
سلوكات تتعلق بالمعامالت بموجبه..
الحسنة
* التعرف على مظاهر نمو * ٌحدد الحاجة الغذائٌة للنبات األخضر
النبات االعتناءبها ككائنات
حٌة

الوسابل

الزمن

دفتر األنشطة  45د
كتاب التلمٌذ

 45د

كتاب التلمٌذ

 45د

الٌوم الثانً 6102 ............... :م الموافق لـــ  0343 ............. ....... :هـ
الفترة الصباحٌة من  14:11إلى01:01
المادة

المقطع

لؽة عربٌة

المقطع 2
األسبوع 3

رٌاض
ٌات

المقطع 2
األسبوع 3

المقطع 2
األسبوع 2

المادة

المقطع

المٌدان

ع  /الدرس

مركبات الكفاءة

مإشرات الكفاءة

الوسابل
كتاب التلمٌذ

الزمن

إنتاج شفوي ح عابلتً تحتفل * ٌتواصل مع الغٌرٌ -فهم * فهم تسلسل األحداث فً النص
المنطوق وٌبنً علٌها و ٌنظم أفكاره
حدٌثه.
باالستقالل
4
وٌعبر عنها تعبٌرا سلٌما
(أنتج شفوٌا)
عابلتً تحتفل * ٌفهم ما ٌقرأ وٌعٌد بناء
قراءة
* ٌؤدي أداء منغما مناسبا للمقام ،وٌحترم كتاب التلمٌذ  45د
المعلومات الواردة فً النص .عالمات الوقفٌ .جٌب عن األسئلة وٌحدد
باالستقالل
ح3
و ٌستعمل استراتٌجٌة القراءة فكرة النص
وٌقٌم مضمون النص.
دفتر األنشطة  45د
األعداد إلى ٌتعرف على أعداد أصغر * ٌعد  09/09حتى ٌ ،99كتب عددا
األعداد
من ألف
داخل جدول المراتبٌ،عٌن رقم اآلحاد
والحساب
55
)
ٌكتبٌ،قارنٌ،رتب
(
ورقم العشرات فً عد معلوم.
 45د

الفترةالمسابٌة من  06:31إلى01:11
تربٌة
مدنٌة
لؽة
عربٌة
تربٌة بدنٌة
مالحظات:

المٌدان

المقطع  2الحٌاة
األسبوع  3المدنٌة
المقطع 2
األسبوع 3
المقطع 2
األسبوع 2

محفوظات
ح1
الوضعٌات
والتنقالت

ع  /الدرس

مركبات الكفاءة

مإشرات الكفاءة

الوسابل

الزمن

أنا تلمٌذ
مطٌع

* ٌتصرف بشكل مسؤول

طاعة
الوالدٌن

* ٌقرأ المحفوظة وٌحفظها * استعمال المحفوظة من فً مواقف
سلوكٌة

كتاب التلمٌذ

التحول من
الوقوؾ
للجلوس
والعكس

المشً التدرٌجً والتحول من الدفاع الى
ٌستجٌب لتعلٌمات المعلم
.الٌقظة واالنتباه التحول من الهجوم والعكس
من وضعٌة لوضعٌة
أخرى

منهاج 45 2906د

* ٌمٌز بٌن حقه وواجبه ٌذكر سلوكات
تدل على احترام الكبٌر والتضامن معه.
ٌعرف واجباته وٌنضبط فً معامالته

د-م
د -ن

 45د

 45د

الٌوم الثالث 6102 ............... :م الموافق لـــ  0343 ............. ....... :هـ
الفترة الصباحٌة من  14:11إلى01:01
المادة

المقطع

لؽة
عربٌة

المقطع 2
األسبوع 3

رٌاضٌا
ت

المقطع 2
األسبوع 2

المٌدان

ع  /الدرس

مركبات الكفاءة

فهم المكتوب حرفا الهمزة * ٌستعمل المعلومات
الواردة فً النص
قراءة وكتابة والهاء
المكتوب.
ح2
* ٌتعرف على أعداد
مشكالت
األعداد
أصغر من ألف(ٌكتب،
جمعٌة
والحساب
ٌقارنٌ ،رتب)
وطرحٌة

مإشرات الكفاءة
للنص و

* ٌحدد القرائن اللغوٌة الممٌزة
ٌمٌز بٌن الحروف المتشابهة (كتابة
ونطقا)

* ٌكتب مجموع/فرق عددٌن أفقٌا ٌحسب
مجامٌع وفروق بشكل سلٌم.

الوسابل

الزمن

كتاب التلمٌذ

 99د

كتاب التلمٌذ

 45د

الفترةالمسابٌة من  06:31إلى01:11
المادة
لؽة عربٌة تربٌة إسالمٌة تربٌة علمٌة
وت ح 0
ح6
مالحظات:

المقطع

المٌدان

المقطع  2إمالء ح3

األسبوع 3

ع  /الدرس
الٌوم ننظؾ
بٌتنا (حرفا
الهمزة
والهاء)

المقطع 2
األسبوع 3

األخالق
والسلوك

أحفظ
األمانة

المقطع 2
األسبوع 2

اإلنسان
والمحٌط

الحاجات
الؽذابٌة للنبات
األخضر

مركبات الكفاءة

مإشرات الكفاءة

* ٌحترم قواعد رسم الحروف والكلمات
* ٌتعرف على مختلف
أشكال الحروف والضوابط وتناسقها ٌستعمل عالمات الوقف(المطة
للكتابة بالعربٌة وٌتحكم فً والنقطة كبداٌة) ٌكتب حرفً حرفً
الهمزة والهاء فً وضعٌات مختلفة
مستوٌات اللغة الكتابٌة.
* ابراز مظاهر السلوك الحسن ٌؤدي
* التعرف على سلوكات
األمانة ألهلها ٌحفظ الحدٌث وٌعمل
تتعلق باآلداب ممارسة
سلوكات تتعلق بالمعامالت بموجبه..
الحسنة
* التعرف على مظاهر نمو * ٌحدد الحاجة الغذائٌة للنبات األخضر
النبات االعتناءبها ككائنات
حٌة

الوسابل
دفتر
األنشطة

الزمن
 45د

دفتر
األنشطة

 45د

دفتر
األنشطة

 45د

الٌوم الرابع 6102 ...............:م الموافق لـــ  0343 ............. ....... :هـ
الفترة الصباحٌة من  14:11إلى01:01
المادة

المقطع

المٌدان

ع  /الدرس

لؽة عربٌة

المقطع 2
عابلتً
األسبوع  3فهم المكتوب تحتفل
قراءة وكتابة باالستقالل
خــــــــــــــط
ح2

(حرفا الهمزة
والهاء)

رٌاضٌا
ت

المقطع  2األعداد
األسبوع  2والحساب

مشكالت
جمعٌة
وطرحٌة

مركبات الكفاءة

مإشرات الكفاءة

* ٌستعمل المعلومات الواردة * ٌقرأ النص وٌقف عند الفاصلةٌ،،نتج جمال
بسٌطة موظفا ضمائر المتكلم(أنا،نحن)
فً النص المكتوب.
* ٌسترجع معلومات سابقة
وٌوظفها.

* ٌتعرف على أعداد
أصغر من ألف(ٌكتب،
ٌقارنٌ ،رتب)

الوسابل الزمن
كتاب التلمٌذ  45د

* ٌسترجع معلومات سابقة وٌوظفها فردٌا على دفتر األنشطة  45د

دفتر األنشطة برسم الحرفٌن (الهمزة
والهاء)رسما صحٌحا وفق قواعد الخط العربً

* ٌكتب مجموع/فرق عددٌن أفقٌا ٌحسب
مجامٌع وفروق بشكل سلٌم.

دفتر األنشطة  45د

الفترةالمسابٌة من  06:31إلى01:11
لؽة
عربٌة

المٌدان
المادة المقطع
المقطع  2إمالء ح3
األسبوع 3

ع  /الدرس

مركبات الكفاءة

عابلتً تحتفل * ٌتعرف على مختلف
أشكال الحروف والضوابط
باالستقالل
(حرفا الهمزة للكتابة بالعربٌة وٌتحكم فً
مستوٌات اللغة الكتابٌة
والهاء)

مإشرات الكفاءة
ٌ *.حترم قواعد رسم الحروف والكلمات
وتناسقها ٌستعمل عالمات الوقف(المطة
والنقطة كبداٌة) ٌكتب حرفً الهمزة والهاء
فً وضعٌات وكلمات مختلفة

الوسابل الزمن
 45د
كراس
القسم

رٌاضٌا
ت
معالجة
رٌاضٌات

المقطع  2الفضاء
األسبوع  2الهندسة

التعرؾ على
استقامٌة نقط

* ٌتعرف على تنظٌم
الفضاء واألستقامٌة

* ٌمارس استقامٌة نقط ٌستعمل المسطرة
استعماال سلٌما

كتاب التلمٌذ  45د

المقطع  2األعداد
األسبوع  2والحساب

مشكالت
جمعٌة
وطرحٌة

* ٌتعرف على أعداد
أصغر من ألف(ٌكتب،
ٌقارنٌ ،رتب)

* ٌكتب مجموع/فرق عددٌن أفقٌا ٌحسب
مجامٌع وفروق بشكل سلٌم.

دفتر المعالجة  45د
كراس
المحاوالت

الٌوم الخامس 6102 ............... :م الموافق لـــ  0343 ............. ....... :هـ
الفترة الصباحٌة من  14:11إلى01:01
المادة

المقطع

المٌدان

لؽة عربٌة

المقطع  2إدماج ح01
األسبوع  3أثري لؽتً
إدماج ح00
انتاج كتابً

ع  /الدرس

مركبات الكفاءة

عابلتً تحتفل ٌسترجع معلومات سابقة
وٌوظفها ٌنمً قدراته
باالستقالل
وٌستثمرها.

مإشرات الكفاءة
* ٌسترجع معلومات سابقة وٌوظفها ٌنجز
األنشطة فردٌا على أوراق ٌدمج مكتسباته
فً حل وضعٌات متعلقة بـاللغة العربٌة

عابلتً تحتفل ٌتعرؾ على مختلؾ أشكال
ٌضع الكلمات فً خاناتها المناسبة ٌحترم
الحروؾ والضوابط للكتابة
قواعد رسم الحروف والكلمات ٌحترم
باالستقالل
مستوٌات
فً
وٌتحكم
بالعربٌة
استقامة الخط على السطر

الوسابل الزمن
كتاب التلمٌذ  45د

دفتر األنشطة  45د

اللؽة الكتابٌة

رٌا
ضٌا
ت

المقطع  2المقطع 2
األسبوع  2األسبوع 2

الفضاء
الهندسة

التعرؾ على استقامٌة نقط * ٌتعرف على تنظٌم الفضاء واألستقامٌة

دفتر األنشطة  45د

الفترةالمسابٌة من  06:31إلى01:11
المادة
لؽة
عربٌة
تربة معالجة
فنٌة لؽة
مالحظات:

المقطع

المٌدان

ع  /الدرس

المقطع  2محفوظات
طاعة
األسبوع  3ح 06استظهار الوالدٌن

مركبات الكفاءة
*ٌقرأ المحفوظة و
ٌستظهرها و ٌمسرحها

* استعمال المحفوظة من فً مواقؾ سلوكٌة.
* ٌقرأ المحفوظة وٌحفظها ٌفهم معناها
اإلجمالً وٌدرك القٌم التً تتضمنها

ٌنجز عمال فنٌا بتقنٌة من
تقنٌات خامات الرسم

ٌعبر عن األوان الوطنٌة باستخدام تقنٌات
الرسم والتلوٌن

ومسرحة

المقطع  2فن الرسم
األسبوع  2والتلوٌن
المقطع  2معالجة

األسبوع 3

التعبٌر عن
األوان
الوطنٌة

عابلتً
تحتفل
باالستقالل

مإشرات الكفاءة

ٌتعرؾ على مختلؾ أشكال
ٌضع الكلمات فً خاناتها المناسبة ٌحترم
الحروؾ والضوابط للكتابة
قواعد رسم الحروف والكلمات ٌحترم
بالعربٌة وٌتحكم فً مستوٌات استقامة الخط على السطر
اللؽة الكتابٌة

الوسابل الزمن
كتاب التلمٌذ  45د

دلٌل المعلم

 45د

دفتر المعالجة  45د
كراس
المحاوالت

مذكرات جمٌع
أنشطة األسبوع 4

نص فهم المنطوق األسبوع السابع سنوٌا

الوضعٌة الجزبٌة الثالثة :األسبوع الثالث.
السٌاق :نص فهم المنطوق.
السند :صور الكتاب الموحد(لؽة عربٌة)ص36.
التعلٌمة :ماهً األعمال التً تقوم بها لٌبقى المنزل نظٌفا ومرتبا؟

لوحـــــة القٌـــــادة
فهم المنطوق والتعبٌر الشفوي

نص منطوق ٌتناول جانب من تضامن الشعب الجزابري مع إخوانه
المجاهدٌن أثناءثورة التحرٌر.
ٌعٌد قصة حكتها جدتهٌ/صؾ مجاهد باعتماد صورة.

فهم المكتوب والتعبٌر الكتابً.

بناء الفقرة األخٌرة من نص:الٌوم عابلتً تحتفل باالستقالل.
استؽاللها لمراجعة حرفً الهمزة والهاء وتركٌبهما مع المدود وجمٌع
الحركات على السبورة.
قراءتهما وكتابتهما وتثبٌتهما من خالل(خط/إمالء).
إنجازنشاطات متنوعة(أدمج مكتسباتً)
المقطوعة الشعرٌة (طاعة الوالدٌن)

اإلنتاج الكتابً

ترتٌب جمل لبناءفقرة تامة المعنى.

التدبٌر المنزلً(المشروع)

شجرة العابلة

التربٌة اإلسالمٌة

أحفظ األمانة.

التربٌة المدنٌة

أنا تلمٌذ مطٌع.

المواد العلمٌة(حملة التشجٌر)
األعداد إلى 55
الرٌاضٌات

مشكالت جمعٌة أو طرحٌة.
التعرؾ على استقامٌة نقط.

التربٌة العلمٌة
مواد اإلٌقاظ

الحاجة الؽذابٌة للنبات األخضر

التربٌة البدنٌة

الوضعٌات والتنقالت

التربٌة الفنٌة

جملة موسٌقٌة مؤلوفة+البٌت 3من المقطع ( 2قسما)

المقطع التعلمً:العابلة.
المٌدان :فهم المنطوق والتعبٌر الشفوي
النص المنطوق:العابلة الجزابرٌة أٌام الثورة.
مركبة الكفاءةٌ:رد استجابة لما ٌسمع ٌقٌم مضمون النص المنطوق
مإشرات الكفاءة:اإلصؽاء(حسن االستماع،فهم المعنى العام للمنطوق) ٌصدر أحكاما على النص المنطوقٌ،ثمن القٌم الواردة فٌه
الكفاءة الختامٌةٌ:فهم خطابات منطوقة ٌؽلب علٌها النمط التوجٌهً وٌتجاوب معها
القٌمٌ:عتز بلؽته العربٌة،إحٌاء مناسبات وطنٌة،احترام رموز السٌادة الوطنٌة.
المدة 51:د
الحصة0:

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

فهم المنطــــوق

التدرٌـــب واالستثمـــــــــــــــار

التعبٌـر الشفوي

مرحلة األنطالق

المراحــــــل

الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح

التقوٌـــــــــــــــم

السٌــــاق:نص الوضعٌة المشكلةاألنطالقٌة األم .دلٌل الكتاب ص()66
السند:مشهد
التعلٌمة:محاورة التالمٌذ حول نص المشكلة األم الستخراج المهمات والتركٌز على المهمة
الثانٌة.
المهمة:4علمنا الرسول(ص)تلك الصفات فً أحادٌثه ال ّ
شرٌفة،ماذا تحفظ منها؟

أكمل الحدٌث((.من كان
ٌإمن.............رحمه))

قراء النص المنطوق (العابلة الجزابرٌة أٌام الثورة) من طرؾ المعلم وأثناء ذلك ٌجب
التواصل البصري بٌنه وبٌن متعلمٌه مع األستعانة باآلداء الحس حركً والقرابن اللؽوٌة
والؽٌر لؽوٌة.
فهم المنطوق:
عم ٌتحدث النص؟ماهو عنوانه؟
تجزبة النص المنطوق قراءة واإلجابة عن األسبلة؟
األسبلة مرفقة بالنص المنطوقٌ،مكن للمعلم تعدٌلها
(حذؾ،إضافة،تؽٌٌر الصٌؽة)....
ٌعلق المعلم رزنامة شهر نوفمبر (مكبرة)وٌسؤل:
فً أي ٌوم من شهر نوفمبر نحتفل بعٌد الثورة؟
مطالبة التالمٌذ بفتح الكتاب ص 36ومشاهدةالصورة.
من هإالء الرجال؟عند العجز ٌخبرهم المعلم.
ماذا ٌلبسون؟
ألي دولة هذا العلم؟
ماالنشٌد الذي نسمعه لما نحتفل بعٌد الثورة؟اإلجابة على األلواح.
أتؤمل وأتحدث :تفوٌج التالمٌذ ومطالبة كل فوج بالتعبٌر عن الصورة

الصورة الثانٌة:ماذا تشاهد فً الصورة؟
بماذا زٌنا شوارع المدٌنة؟
اذكر المناسبات التً ُترفع فٌها أعالم

الصورة:0ماذا ترى فً الصورة؟
توجد هذه الصورة فً قطع نقدٌة؟
هل تعرفها؟
الجزابر؟
هل نرفع أعالم الجزابر فقط؟
فً أي مدٌنة ٌوجد هذا البناء؟
أنت تلمٌذ تحب وطنك الجزابر.
ماسمه؟.
ماهوواجبك نحوه؟
صؾ المكان؟
تسجٌل أحسن التعابٌر وقراءتها
تدوٌن أحسن اإلجابات وقراءتها
طرح أسبلة حول الصورتٌن معا وتسجٌل الملخص وقراءته
ٌحتفل الشعب الجزابري بعٌد .......................................

ٌستمع إلى النص وٌبدي
اهتماما
ٌجٌب بجمل بسٌطة تترجم
المعنى العام للنص

بناءأفكار جدٌدة تدعم ماورد
فً النص المنطوق

المقطع التعلمً:العابلة.
النشــــــــــــــــاط:تعبٌر شفوي
مركبة الكفاءةٌ:تواصل مع الؽٌرٌ ،فهم حدٌثه
مإشرات الكفاءةٌ:وظؾ الروابط والصٌػ المناسبةٌ ،ستعمل أسماء اإلشارةٌ .وظؾ ضمابر المتكلم المنفصلة والمتصلة فً الماضً
.
الكفاءة الختامٌةٌ:قدم توجٌهات انطالقا من سندات متنوعة فً وضعٌات تواصلٌة دالة
القٌمٌ:بحث عن المعلومة وٌوظفها فً التعبٌر الشفوي ،إحٌاء مناسبات وطنٌة.
المدة31:د
الحصة6:

التدرٌـــب واالستثمـــــــــــــــار

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

مرحلة األنطالق

المراحــــــل

الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح

التقوٌـــــــــــــــم

ٌتذكر مضمون النص
المنطوق.
ٌجٌب عن األسبلة.

العودة إلى النص المنطوق(العابلة الجزبرٌة أٌام الثورة)
ٌطرح المعلم أسبلة حول المعنى العام للنص المنطوق.
أحسنت العابلة ضٌافة المجاهدٌن.
ماذا قال قابدهم لألب سً لخضر؟
وماذا قال للخالة ذهبٌة؟
بنا ءالجملتٌن المحتوٌتٌن على الصٌػ المستهدفة بطرح األسبلة .
سمع األب طرقا على الباب:سؤل من الطارق؟
أنا أخوك أحمد وهذان إثنان من
أجابه مجاهد بصوت خافت:ماذا قال؟
المجاهدٌن.
كتابة الجملة وقراءتها.تلوٌن اسم اإلشارة(هذان)
ٌطرح المعلم أسبلة أخرى لتثبٌت الصٌؽة(هذان)
هذان التلمٌذان
دخل المدٌر برفقة تلمٌذٌن جدٌدٌن،عرؾ بهما ماذا قال؟
جدٌدان.
هذان قلمان
اكملوا حسب المثال:هذا قلم
.............
هذا مصباح
.............
هذا معلم
ٌجٌب عن األسبلةٌ،كتشؾ
)
هذان
المستهدفة(
الصٌؽة
وتلوٌن
السبورة
على
المتعلمٌن
إجابات
تسجٌل
الصٌػ وٌوظفها.
قدمت األم الطعام للمجاهدٌن وقالت:اكملوا
هذه جفنة من الكسكس،وهاتان قطعتان من اللحم.
تسجٌل الجملة وتلوٌن اسم اإلشارة(هاتان)
هذه قهوة وهاتان خبزتان
لو قدمت لهم قهوة وخبزتٌن ماذا تقول؟
تسجٌل إجابة المتعلمٌن على السبورة وقراءتها،تلوٌن الصٌؽة المستهدفة(هاتان)
هذه مقلمة وهاتان سٌالتان
أمامك مقلمة وسٌالتان تشٌر وتقول:
هاتان بقرتان
أكملوا حسب مثال:هذه بقرة
....................
هذه صورة
هذه نافذة
....................
ٌطرح المعلم أسبلة تستدعً اإلجابة باستعمال الصٌػ المكتشفة
العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرٌنٌن  0ص 64من كتاب األنشطة

ٌتدرب على استعمال
الصٌػ فً وضعٌات
مشابهة وٌستثمرها فً
وضعٌات جدٌدة.

المقطع التعلمً:العــــابلة
النشــــــــــــــــاط:تعبٌر شفوي(إنتاج شفوي)
مركبة الكفاءةٌ:تواصل مع الؽٌر ٌفهم حدٌثه
مإشرات الكفاءة:فهم تسلسل األحداث فً النص المنطوق وٌبنً علٌها ٌنظم أفكاره وٌعبر عنها تعبٌرا سلٌما
الكفاءة الختامٌةٌ:قدم توجٌهات انطالقا من سندات متنوعة فً وضعٌات تواصلٌة دالة
القٌمٌ:بحث عن المعلومة وٌوظفها فً التعبٌر الشفوي،إحٌاء مناسبات وطنٌة.
المدة31:د
الحصة4:

مرحلة
األنطالق

المراحــــــل

الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح

التقوٌـــــــــــــــم

العودة إلى النص المنطوق.
من زار عابلة سً لخضر؟
ماذا قدمت الخالة ذهبٌة للمجاهدٌن؟

ٌتذكر النص.
ٌجٌب عن األسبلة.

التدرٌـــب واالستثمـــــــــــــــار

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

مالحظة الصور كلها قصد التقاط المجال العام لألحداث.

تؤملوا الصور.
ما هو الموضوع الذي تعبر عنه هذه الصور؟كتاب التلمٌذ ص. 34
تركٌز انتباه التالمٌذ على الصورة األولى والتعبٌر عنها
ٌمكن للمعلم مساعدة التالمٌذ بطرح األسبلة التالٌة.
أٌن ٌوجد الولدان؟ماذا ٌفعالن؟
فً أي مناسبة نرفع العلم الجزابري وننشد أناشٌد وطنٌة؟
تسجٌل أجمل التعابٌر على السبورة إلثارة جو التنافس
التعبٌر عن الصورة الثانٌة وتسجٌل أفضل التعابٌر .
الحظوا األوالد.أٌن هم؟ماذا ٌنشدون؟مشٌة من ٌمشون؟
مطالبة التالمٌذ بسرد األحداث فً الصورتٌن(إدماج جزبً)
التعبٌر عن الصورة الثالثة وتسجٌل األحسن
ماذا ٌحًٌ األوالدفً األخٌر؟
مطالبة التالمٌذ بسرد األحداث فً الصور الثالث(إدماج كلً)
ٌحتفل سكان الحً/القرٌة بعٌد الثورة.
كٌؾ ٌتم ذلك؟
ٌنشدون األناشٌد الوطنٌة.
ٌزٌنون الشوارع باألعالم الجزابرٌة.
ٌتبادلون التهانً.
ٌوزعون الحلوى
...............

ٌعبر عن الصور معتمدا على
األسبلة التوجٌهٌة.

ٌنتج نصا شفوٌا أصٌال معتمدا
على الكلمات والجمل المقدمة له
ٌبنً علٌها وٌرتبها فً إنتاجه
الشفوي.

المقطع التعلمً:العابلة.
المٌدان:فهم المكتوب
النشـــــــــــــاط:قراءة (آداء+فهم)عابلتً تحتفل باالستقالل.
مركبة الكفاءةٌ:فهم ماٌقرأ وٌعٌد بناء المعلومات الواردة فً النص ٌستعمل استراتٌجٌة القراءة وٌقٌم مضمون النص المكتوب
مإشرات الكفاءةٌ:إدي آداء منؽما مناسبا للمقام،وٌحترم عالمات الوقؾٌ .جٌب عن األسبلة وٌحدد فكرة النص
الكفاءة الختامٌةٌ:قرأ نصوصا بسٌطة قراءة سلٌمة وٌفهمها ٌؽلب علٌها النمط التوجٌهً
القٌمٌ:تحكم فً اآللٌات األولٌة للقراءة،المساهمة فً حماٌة الوطن ،إحٌاء مناسبات وطنٌة.
المدة31:د
الحصة3:
المراحــــــل

التقوٌـــــــــــــــم

الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح

السٌاقٌ :حتفل الشعب الجزابري بعٌد األستقالل.

مرحلة األنطالق

السند :صورة.
ٌجٌب عن األسبلة.

التعلٌمة :إلى أٌن ٌخرج الشعب فً هذا الٌوم؟
بماذا نزٌن الشوارع؟
ٌخرج الناس إلى الشوارع وٌهتفون قابلٌن.......:
فتح الكتاب ص  33ومالحظة الصورة المصاحبة للنص
مع من تجلس الجدة؟

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

عن ماذا تتحدث الجدة؟
تسجٌل توقعات التالمٌذ عن موضوع النص
قراءة النص قراءة نموذجٌة من طرؾ المعلم مستعمال
اإلٌحاء لتقرٌب المعنى
ترك فسحة للتالمٌذ للقراءة الصامتة.
ماهو عنوان النص؟اذكر شخصٌات النص.
مطالبة التالمٌذ بالتداول على القراءة،فقرة/فقرة(ٌبدأ بالمتمكنٌن حتى
الٌدفع المتؤخرٌن إلى ارتكاب األخطاء)
تذلٌل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجدٌدة
وتوظٌفها فً جمل حسب الجدول
توظٌفها فً جملة
معناها
الكلمة
فرح التلمٌذ بنجاحه
سررنا
فرحنا
مناقشة التالمٌذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسبلة المناسبة.
األسبلة مرافقة للنص
طرح أسبلة أخرى
على ماذا تتدفؤ العابلة؟
وماذا تشعل فً اللٌل؟
إعادة قراءة النص والوقوؾ عند القٌم الواردة فٌه قصد التحلً بها.
(إحٌاء المناسبات،حب الوطن،حماٌته وبناإه)........

التدرٌـــب واالستثمـــــــــــــــار

طرح أسبلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
إنجاز التمارٌن فً دفتر األنشطة،التمرٌن رقم 6ص64

ٌكتشؾ الشخصٌات وٌعبر
عنها
ٌعبر عن الصور
ٌقرأ النص قراءة معبرة
ٌجٌب عن األسبلة
ٌوظؾ الكلمات الجدٌدة فً
جمل
ٌستخرج القٌم وٌتحلى بها

ٌجٌب عن األسبلة
ٌقدم أفكارا أخرى استنادا إلى
تصوراته
ٌنجز النشاط.

المقطع التعلمً:العابلة.
المٌدان:فهم المكتوب
النشـــــــــــــاط:قراءة وكتابة(عابلتً تحتفل باالستقالل)
مركبة الكفاءةٌ:ستعمل المعلومات الواردة فً النص المكتوب
مإشرات الكفاءةٌ:حدد القرابن اللؽوٌة الممٌزة للنص ٌمٌز بٌن الحروؾ المتشابهة (كتابة ونطقا)
الكفاءة الختامٌة ٌ :قرأ نصوصا بسٌطة قراءة سلٌمة وٌفهمها ٌؽلب علٌها النمط التوجٌهً
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ:عتز بلؽته وٌوظؾ قدراته التعبٌرٌة الشفاهٌة والكتابٌة ،إحٌاء مناسبات وطنٌة.
الحصة2:
المدة51:د

التدرٌـــب واالستثمـــــــــــــــار

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

مرحلة
األنطالق

المراحــــــل

الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح

التقوٌـــــــــــــــم

تلخٌص النص المكتوب بؤسبلة موجهة لتحدٌد األفكار األساسٌة.
فً أي فصل حكت الجدة حكاٌتها؟
لماذا خرج الناس إلى الشوارع؟

ٌتذكر أهم أحداث
النص،والمعنى العام له

أراجع وأمٌز.
ٌعتنً النشاط بمعالجة ظاهرة لؽوٌة وهً الحروؾ المتقاربة فً المخرج(م،ب)
اإلدراك وعرض النموذج
أراجع وأمٌز.
بناء الجملة المحتوٌة على الحرفٌن المستهدفٌن بمحاورة التالمٌذ
أوصت الجدة أوالدها فً نهاٌة النص.ماذا قالت لهم؟
كتابة الجملة على السبورة قراءتها وتؤطٌر كلماتها
َ
َ
ْ
ال َوط ِن
َهـذا
سا َهـ َم ُة
ٌَاأَ ْبنابًِ
َوا ِج ُب ُك ْم
فًِ ِب َناءِ
ا ْل ُم َ
استخراج الكلمتٌن المشتملتٌن على الحرفٌن المقصودٌن وتحلٌلهما إلى مقاطع صوتٌة
ُ
ـة
سا هَـ ـ َمـ
ا ْلـ ـ ُمـ ـ َ
َ
ـنا
بِـ
ءِ
تحدٌد الحرفٌن وقراءتهما (.عن طرٌق المحو التدرٌجً)
األستجابة الموجهة
قراءة كلمة(ه َِالل)مع تكرار الصوت هِـ،هِـ.....هالل.
اؾِ ،ا ْنتِ َباه).تلوٌن الحرؾ المقصود لمعرفة كٌفٌة
عرض كلمات أخرى(هَاتِؾُ ،م َن ِّبه،ا ْل ُه َت ُ
رسمه فً وضعٌاته المختلفة.
قراة كلمة(أَ َكلَ)مع تكرار الصوت:أَ،أَ،أَ..........أكل.
سماء).تلوٌن الحرؾ ومالحظته.
،سؤَلٌََ ،إُ ُّمِ ،ذ ْببَ ،
عرض كلمات أخرى(أَ َخ َذ َ
ٌكتب المعلم الحرفٌن على جدول الحروؾ مطالبا التالمٌذ بنطق الحرؾ بحركته كلما كتبه.
كتابة الكلمة( ٌَ ْسؤَلُهُ)ومطالبة التالمٌذ بقراءتها.
اإلتٌان بكلمات جدٌدة تحوي الحرفٌن.
األستجابة المستقلة العودة إلى الجملة وتمٌٌز الحرفٌن.
التطبٌق العودة إلى النص المكتوب(الفقرة األخٌرة) ومطالبة التالمٌذ باستخراج كلمة تحوي
الحرؾ(الهمزة/الهاء)وكتابتها على األلواح
أكتب جٌدا ٌكتب المعلم كلمات تتضمن الحرفٌن وباتباع طرٌقة المناقشة ٌستخرج الحرفٌن
مع مالحظة موقعه فً الكلمة(أول،وسط،آخر الكلمة متصال أو منفردا)
قراءة الحرفٌن وتلوٌنهما.
كتابة الحرفٌن على األلواح بمحاكات آداء المعلم وتشكٌلهما بالعجٌنة إن أمكن
قراءة الحروؾ والكلمات وكتابتها فً دفتر األنشطةتمرٌن  1ص.63
كتابة الحروؾ والكلمات التً تحوٌها على كراس القسم باتباع الخطوات المؤلوفة.
نموذج لكراس القسم أو ماٌراه المعلم مناسبا.

ٌقرأ النص
ٌنطق بالحرفٌن نطقا
سلٌما ممٌزا بٌنهما نطقا
وسماعا ورسما.

ٌقرأ وٌنسخ

المقطع التعلمً:العابلة.
المٌدان :فهم المكتوب
النشـــــــــــــاط:قراءة وكتابة(عابلتً تحتفل باالستقالل)
مركبة الكفاءةٌ:ستعمل المعلومات الواردة فً النص المكتوب
مإشرات الكفاءةٌ:قرأ النص وٌحترم المدودٌ ، ،وظؾ ضمابر المتكلم(أنا،نحن)
الكفاءة الختامٌة ٌ :قرأ نصوصا بسٌطة قراءة سلٌمة وٌفهمها ٌؽلب علٌها النمط التوجٌهً
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ:عتز بلؽته ٌ،تحلى بروح التعاون والتضامن وٌساهم فً الدفاع عن الوطن.
المدة51:د الحصة4:

التدرٌـــب واالستثمـــــــــــــــار

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

مرحلة
األنطالق

المراحــــــل

الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح

التقوٌـــــــــــــــم

سم الشهر الذي نحتفل فٌه بعٌد الثورة؟
فً أي ٌوم منه نحتفل بعٌد الثورة؟

ٌجٌب عن األسبلة

المرحلة األولى
ٌعودالمعلم إلى النص المكتوب وٌقرأه قراءة مسترسلة.
ٌعٌد قراءة الفقرة األولى قراءة جوهرٌة (اإلشارة إلى الفواصل الواردة فً الفقرة)وٌطلب
من التالمٌذ قراءتها قراءة سلٌمة مع احترام الفواصل والمدود والزمن المخصص لها.
ٌثمن قراءة المتفوقٌن وٌصحح أخطاء المتعثرٌن
قراءة الفقرة الموجودة فً كتاب التلمٌذ ص( .31أحسن قراءتً)
ٌتداول بقٌة التالمٌذ على قراءتها محترمٌن الفواصل،ومسترسلٌن فً قراءتهم.
المرحلة الثانٌة:استعمال الظواهر النحوٌة والصرفٌة(أركب)ص34
ٌراجع المعلم رفقة تالمٌذه الجملة الفعلٌة(فعل+فاعل+مفعولبه)
العودة إلى النص المنطوق.
فتح األب الباب
ٌسؤل المعلم:ماذا فتح األب؟
حضرت الخالة طعاما
ماذا حضرت الخالة ذهبٌة؟.
أمثلة أخرى لتثبٌت الظاهرة اللؽوٌة.
ماذا قطؾ الفالح؟
قطؾ الفالح العنب
الدّرس
شرح المعلم
ماذا شرح المعلم؟
َ
تمثٌل األداء الحواري(تلمٌذ ٌطرح سإاال بـ:ماذا واآلخر ٌجٌب بجملة فعلٌةبسٌطة).
أنا أنجزت واجبـً.
أنجز رابد واجبه،أخبر أباه،ماذا قال؟أنا حضرت دروسً.
لو حضر دروسه،ماذا ٌقول؟كتابة الجملتٌن وتلوٌن الضمٌرالمستهدؾ.
نفس العمل مع البنت سعاد.نحن أنجزنا واجبنا.
أخبر رابد وسعاد أباهما بما فعال،ماذا قاال؟
نحن حضرنا دروسنا
وضعٌات أخرى لتثبٌت المقصود.
هاتوا جمال تبدأ بكلمة(أنا،نحن).
إنجازالتمارٌن فً دفتر األنشطة تمرٌن  4ص .64

ٌقرأ الفقرة محترما
الفواصل والمدود.
وكذا فقرة أحسن
قراءتً.
ٌجٌب عن األسبلة.
ٌنتج جمال فعلٌة
بسٌطة(فعل،فاعل،مفعو
ل به).
ٌنتج جمال بسٌطة تبدأ
بالضمٌرٌن:أنا،نحن

ٌوظؾ التراكٌب
والظواهر المستهدفة

المقطع التعلمً:العابلة.
المٌــــدان:تعبٌر كتابً
النشـــــــــــــــاط:إمالء
مركبة الكفاءةٌ:تعرؾ على مختلؾ أشكال الحروؾ والضوابط للكتاب بالعربٌة وٌتحكم فً مستوٌات اللؽة الكتابٌة
مإشرات الكفاءةٌ:حترم قواعد رسم الحروؾ والكلمات وتناسقها ٌستعمل عالمات الوقؾ(المطة والنقطة كبداٌة) ٌكتب كلمات تشمل
الحرفٌن(أ،هـ)فً وضعٌات مختلفة
الكفاءة الختامٌةٌ:نتج كتابة كلمات وجمل
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ:وظؾ قدراته الكتابٌة وٌتحكم فٌها،
المدة31:د31+د
الحصتان5/3:
المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح

مرحلة األنطالق

التقوٌـــــــــــــــم

تمٌٌز الحرفٌن عن
ؼٌرهما سماعا وكتابة

اكتب كلمة تشمل حرؾ الهمزة.
اكتب كلمة تشمل حرؾ الهاء.

التدرٌـــب
واالستثمـــــــــــــــار

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

تثبٌت الحرفٌن.
َ
سدِ ،ذ ْبب) كل كلمتٌن على حدة
ٌ -10كتب المعلم الكلمات(هُدْ هُد،ه ٌِّر)(،أ َ
وٌقول:هناك حرؾ تكرر فً الكلمتٌن (هُدْ هُد،ه ٌِّر).اكتبه على لوحتك.
سدِ ،ذ ْبب).
نفس العمل مع الكلمتٌن (أَ َ
وضعٌات أخرى مشابهة.
ٌ-16عرض المعلم كلمات على السبورة (بصوت ناقص) (االستعانة
بصور)أو
ماٌراه المعلم مناسبا.

َمـ.ذِنُ

سد
.ـالل
َ .
ّ
أكمل كل كلمة بالصوت المناسب(أ،ـ ْهـ،آ،هِـ)
تتم المناقشة جماعٌا على السبورة كلمة/كلمة
ٌتم العمل الفردي على األلواح.......أكمل كتابة الكلمة بالحرؾ المناسب
مراقبة فتصحٌح
ٌملً المعلم كلمات تشمل الحرفٌن وكتابتها على كراسات القسم(ح)3
إنجاز تمرٌن اإلمالء فً دفتر األنشطة تمرٌن  2ص.63
ٌمكن للمعلم استؽالل دفتر األنشطة فً الحصة التاسعة.

ٌثبت الحرؾ عن طرٌق
الذاكرة البصرٌة برإٌته
والذاكرة العضلٌة بكتابته.
ٌكتب الصوت الناقص.

َمـ.ـد

ٌثبت الحرفٌن وٌتعرؾ
على بداٌة ونهاٌة كتابة
الحرؾ داخل الكلمة.
ٌحرص على األبعاد
والمسافة لكل حرؾ

المقطع التعلمً:العابلة
مٌــــدان:التعبٌر الكتابً
النشـــــــــــــــاط:تعبٌر كتابً
مركبة الكفاءة ٌ:تعرؾ على مختلؾ أشكال الحروؾ والضوابط للكتابة بالعربٌة وٌتحكم فً مستوٌات اللؽة الكتابٌة
مإشرات الكفاءةٌ:ضع الكلمات فً خاناتها المناسبة ٌحترم قواعد رسم الحروؾ والكلمات ٌحترم استقامة الخط على السطر
الكفاءة الختامٌة ٌ:نتج كتابة كلمات وجمل
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ :وظؾ قدراته التعبٌرٌة الشفهٌة والكتابٌةٌ،حًٌ مناسبات وطنٌة.
المدة31:د
الحصة00 :

التدرٌـــب واالستثمـــــــــــــــار

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

مرحلة
األنطالق

المراحــــــل

الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح

ٌكتب المعلم الجمل التالٌة.
ت األ ُ ُّم باك ًِرا ُ ،ث ّم َأَ ٌْ َق َظتْ أَفِرا َد ا ْلعابِلَةِ.
اس َت ٌْ َق َظ ِ
باح ْ - ،
طور ال َّ
ض َرتْ َف َ
َح َّ
ص ِ

أتدرب على اإلنتاج الكتابً.
ٌكتب المعلم الجمل .
أَ َك ْلنا ا ْل َح ْلوى َو َ
س َنة ِح ْل َوة))
صٌر
َؼ َّن ٌْنا أ ُ ْؼنِ ٌَ َة(( َ
ش ِر ْبنا ا ْل َع َ
ش َت َر ٌْتُ ا ْل َح ْل َوى َوال ُّ
ِا ْ
موع
صدِقابًِ
ش َ
َدع ِْوتُ أَ ْ
ٌقرأها وٌطلب من بعض التالمٌذ قراءتها.
س َنة ِح ْل َوة))
ٌوجه مالحظة التالمٌذ إلى الجملةَ .ؼ َّن ٌْنا أ ُ ْؼنِ ٌَ َة(( َ
فً عٌد مٌالدي.
ٌسؤل المعلم:فً أي مناسبة نؽنً أؼنٌة ((سنة حلوة))؟
ٌسؤل مرة أخرى:هل الجمل التً كتبتها مرتبة؟كٌؾ هً؟
إذن سنترتب الجمل ونبدأ بجملة:فً عٌد مٌالدي-:
،...................و..........................
،........................... ...ثم.........................................
ٌطلب من التالمٌذ اكتشاؾ التناسق بٌن الجمل وترتٌبها.
مراقبة فتصحٌح.

التقوٌـــــــــــــــم

ٌكتشؾ الترابط بٌن
جمل الفقرة.
ٌرتب وٌقرأ

ٌقرأ المتعلم الجمل.
ٌجرب وٌكتشؾ
الجواب الصحٌح.
ٌستعمل أدوات الربط
ٌقرأ الفقرة.

ٌوزع المعلم كراسات التعبٌر على التالمٌذ.
ٌعود إلى جمل وضعٌة األنطالق وٌكتبها مشوشة.
ٌطلب من التالمٌذ كتابتها مرتبة على الكراسات.

ٌرتب الجمل لٌتحصل
على فقرة تامة
المعنى.

المقطع التعلمً :العابلة.
النشـــــــــــــــاط:محفوظات
مركبة الكفاءةٌ:فهم ماٌقرأ
مإشرات الكفاءةٌ:قرأ المحفوظةوٌحفظها ٌفهم معناها اإلجمالً وٌدرك القٌم التً تتضمنها
الكفاءة الختامٌةٌ:قرأنصوصا بسٌطة وٌفهمها.
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ:وظؾ قدراته الشفوٌة وٌتحكم فٌهاٌ،حترم والدٌه وٌطٌعهما.
المدة31:د31+د
الحصتان06/1:

التدرٌـــب
واالستثمـــــــار

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

مرحلة
األنطالق

المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح

مع من تعٌش فً البٌت؟
من ٌشتري لك المالبس ؟
ومن التً تؽسل لك المالبس وتحضر لك األكل.
هل تطٌع والدٌك؟
مرحلة التقدٌم وشرح المعنى األجمالً
ٌكشؾ األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمٌل وواضح إلضفاء الجانب
الجمالً علٌها.

قراءة المحفوظة من طرؾ األستاذ قراءة واضحة تتخللها اإلٌماءات لتقرٌب المعنى
تقدٌم المعنى اإلجمالً للقطعة تتخللها أسبلة لقٌاس الفهم.
ماذا تدرس فً مدرستك؟
مع من تذهب كل صباح؟
متى تكتب؟
ماالفابدة من الدراسة؟
مرحلة التجزبة والتحفٌظ.
ٌجزئ األستاذ القطعة إلى أربعة أجزاء.
ٌكتب الجزء األول على جانب آخر من السبورة وٌتم تحفٌظه

التقوٌـــــــــــــــم

ذكرنً ٌا.......بؤنشودة أبً وأمً.
ٌكتشؾ المحفوظة

ٌنصت إلى قراءة األستاذ ٌ،درك
المعنى اإلجمالً وٌجٌب عن
األسبلة

ٌحفظ المقطع األول من المحفوظة
آداء المقطع األول من المحفوظة

مالحظة:تحصص الحصة األولى()1للتقدٌم والتحفٌظ
تخصص الحصة الثانٌة()06لإلستظهار والمسرحة
ُتقدم باقً األجزاء على مدار اسابٌع المقطع بنفس الطرٌقة

ٌإدي المقطع األول آداء سلٌما

المقطع التعلمً:الحٌاة المدرسٌة
النشـــــــــــــــاط:إدماج(ح)01
مركبة الكفاءة ٌ:نمً قدراته وٌستثمرها
مإشرات الكفاءةٌ:سترجع معلومات سابقة وٌوظفها ٌنجز األنشطة فردٌا على أوراق
الكفاءة الختامٌةٌ:دمج مكتسباته فً حل وضعٌات متعلقة بـ(اللؽة،التربٌة األسالمٌة،التربٌة المدنٌة)
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ:وظؾ قدراته وٌتحكم فٌها ٌ،تحلى بروح المسإولٌة وٌتقن عملهٌ،ساهم فً العمل الجماعً.
المدة31:د
الحصة01:

مرحلة
األنطالق

المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح

ٌحاور األستاذ التالمٌذ حول مضامٌن الدروس السابقة لقٌاس مدى التذكر لدٌهم
استعمال الرصٌد اللؽوي.
الظواهرالنحوٌة والصرفٌة......

التقوٌـــــــــــــــم

ٌسترجع
المعلومات

ٌوزع األستاذ أوراق الوضعٌة اإلدماجٌة على التالمٌذ وٌشرح لهم األنشطة مرحلٌا .
ٌطلب منهم إنجاز النشاط األول تلٌه المراقبة والتصحٌح الجماعً على السبورة فالفردي ،نفس العمل
مع بقٌة األنشطة.
األنشطة:
اللؽة العربٌة.
ضع نعم أو ال فً الخانة(.االستعانة بالنص المكتوب كخطوة أولى)
ب:فً َذلِ َك ا ْل ٌَ ْو ِم َف ِر ْحنا َف َر ًحا َعظِ ٌ ًما
َقال َ ْاألَ ُ
ت وا ِحدٍَ :ت ْحٌا ا ْل َجزابِ ُرَ ،ت ْحٌا ا ْل َجزابِر
ص ْو ٍ
الرجال ُ وال ِّنسا ُء ِب َ
ؾ ِّ
َه َت َ

التدرٌـــب
واالستثمــــــــار

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

:خ َر ْجنا إِلى ال َ
ت ا ْل َج َّدةُ َ
ِساء
َقالَ ِ
وار ِع ِر َج ًاال َون ً
ش ِ
أعٌد كتابة الجملة وأصحح الخطؤ.
س َبة َعظِ ٌ َمة.
ا ْل َجدَّ ةَُ :ن َع ْم َه ِذ ِه ُم َنا َ
...................................................................
أكتب جٌدا.

التربٌة المدنٌة
ُ
ِّ
ْ
اكمل بالكلمة المناسبة(أطِ ٌ ُع ُه ْمُ ،م َإ َّدب،ال ُم َعلمٌنَ ).
.............جمٌِ ًعا.
،و
ل
ا
دٌر َو
َ
.........وا ْل ُع َّم َ َ
َ
أَ َنا تِ ْلمٌذ،.............أَ ْح َت ِر ُم ا ْل ُم َ
التربٌة اإلسالمٌة.
أضع العالمة  +أمام التصرؾ الصحٌح.
أ ُ ْعطِ ً ْاألَما َن َة لِصاحِبِها.

ٌكتشؾ األنشطة
وٌنصت إلى
شرح المعلم.
ٌنجز النشاط
األول.
ٌراقب عمله
وٌصحح إن
أخطؤ
النشاط الثانً
النشاط الثالث

سلفنً زمٌلً قلما فؤخفٌته عنه
أعطتنً الجارة كٌسا ألمً،فتشته فً الطرٌق
دس عندي أخً حقٌبته ،أرجعتها إلٌه سالمة

اكمل اآلٌةٌ:رفع هللا الذٌن.......................................

مراقبة آداء
المتعلمٌ،ثً على
المجتهدٌن لخلق
جو من التنافس

أنشطة ورقة اإلدماج:
اللؽة العربٌة.
ضع نعم أو ال فً الخانة(.االستعانة بالنص المكتوب كخطوة أولى)

ب:فً َذلِ َك ا ْل ٌَ ْو ِم َف ِر ْحنا َف َر ًحا َعظِ ٌ ًما
َقال َ ْاألَ ُ
ت وا ِحدٍَ :ت ْحٌا ا ْل َجزابِ ُرَ ،ت ْحٌا ا ْل َجزابِر
ص ْو ٍ
الرجال ُ وال ِّنسا ُء بِ َ
ؾ ِّ
َه َت َ
:خ َر ْجنا إِلى ال َ
ت ا ْل َج َّدةُ َ
ِساء
َقالَ ِ
وار ِع ِر َج ًاال َون ً
ش ِ
أعٌد كتابة الجملة وأصحح الخطؤ.
س َبة َعظِ ٌ َمة.
ا ْل َجدَّ ةَُ :ن َع ْم َه ِذ ِه ُم َنا َ
...................................................................
أكتب جٌدا.

التربٌة المدنٌة
اكمل بالكلمة المناسبة(أُطِ ٌ ُع ُه ْمُ ،م َإ َّدب،ا ْل ُم َعلِّمٌنَ ).
.............جمٌِ ًعا.
،و
دٌر َو
َ
.........وا ْل ُع َّمال َ َ
َ
أَ َنا تِ ْلمٌذ،.............أَ ْح َت ِر ُم ا ْل ُم َ
التربٌة اإلسالمٌة.
أضع العالمة  +أمام التصرؾ الصحٌح.
أ ُ ْعطِ ً ْاألَما َن َة لِصاح ِِبها.
سلفنً زمٌلً قلما فؤخفٌته عنه
أعطتنً الجارة كٌسا ألمً،فتشته فً الطرٌق
دس عندي أخً حقٌبته ،أرجعتها إلٌه سالمة

المقطع التعلمً:العابلة.
المٌدان  :األخالق والسلوك
الدرس :أحفظ األمانة.
النشــــــــــــــــاط:تربٌة إسالمٌة
مركبة الكفاءة:التعرؾ على سلوكات تتعلق باآلداب ممارسةسلوكات تتعلق بالمعامالت الحسنة الحمٌدة،والمعامالت الحسنة
مإشرات الكفاءة:ابراز مظاهر السلوك الحسن ٌإدي األمانة ألهلها ٌحفظ الحدٌث وٌعمل بموجبه.
الكفاءة الختامٌةٌ:سلك المتعلم فً حٌاته الٌومٌة سلوكات تدل على األخالق
القٌم:المساهمة اإلٌجابٌة فً تقوٌة عوامل التماسك االجتماعً.

مرحلة األنطالق

المراحــــــل

الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح

التقوٌـــــــــــــــم

السٌاق:زرت خالتك،فؤحسنت ضٌافتك وعندما أردت العودة إلى بٌتكم أعطتك صندوقا مؽلقا
وطلبت منك أن تعطٌه ألمك.

ٌجٌب عن األسبلة.

السند:صورة أو ماٌراه المعلم مناسب.
التعلٌمة:هل تفتح الصندوق فً الطرٌق؟لماذا؟
أقرأ وأالحظٌ:قرأ المعلم النص (ص)33عدة مرات
ٌطلب من بعض التالمٌذ قراءة النص.
أفهــــم.

التدرٌـــب
واالستثمـــــــــــار

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

ٌطرح أسبلة حول معنى النص.
من جاء إلى بٌت الجار؟ماذا أراد أن ٌقدم له؟
هل وجده فً بٌته؟لمن أعطى الرسالة؟
ماذا قال األب لساعً البرٌد؟
أوصى األب ابنه خالدا،ماذا قال له؟
لو أعطاك ساعً البرٌد الرسالة .
هل تفتحها وتقرأ مافٌها؟
تعطٌها للجار عندما ٌعود؟
تحتفظ بها فً محفظتك؟
الذي ٌعطً األمانة لصاحبها نسمٌه:
كاذب
أمٌن
صادق
ٌحاور المعلم متعلمٌه بؤسبلة هادفة للوصول إلى الملخص.
كتابة الملخص على السبورة وقراءته.
استخراج القٌمة منه وتدوٌنها.
ٌوصً المعلم تالمٌذه بآداءاألمانة ألهلها.
اكتب على لوحتك(:أمٌن،لست أمٌنا).
دخلت مبطخ عمتً وفتحت الثالجة فً ؼٌابها.
اشترٌت من عند البقال ر ّد لً نقودا زابدة،أرجعتها له
ترك زمٌلً معطفه عندي،فتشته.
وجد تلمٌذ ورقة نقود فؤعطاها للمعلم لٌبحث عن صاحبها.
وضعٌات أخرى ٌراها المعلم مناسبة.

تخصص الحصة الثانٌة لتحفٌظ الحدٌث بطرٌقة المحو التدرٌجً.وإلنجاز النشاط ص 66

ٌالحظ ٌستمع
وٌجٌب عن األسبلة
ٌستخلص القٌمة
والعبرة من القصة.

مراقبة اإلنجاز
وتقوٌمه

المقطع التعلمً:العابلة.
المٌدان:الحٌاة المدنٌة
الدرس:أنا تلمٌذ مطٌع.
مركبة الكفاءةٌ:تصرؾ بشكل مسإول.
مإشرات الكفاءةٌ:مٌز بٌن حقه وواجبه ٌذكر سلوكات تدل على احترام الكبٌر وطاعته.
الكفاءة الختامٌةٌ :مٌز بٌن الحق والواجب من خالل نظام الحٌاة فً القسم .
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ:إدي واجباته نحو نفسه ونحو اآلخرٌ،حترم الجار وٌتضامن معه.
المراحــــــل

الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح

التقوٌـــــــــــــــم

التدرٌـــب
واالستثمـــــــــــــــار

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

مرحلة األنطالق

السٌــــاق:رجعت من المدرسة وأنت تحس بالتعب،طلبت منك أمك أن تشتري لها كٌس
حلٌب.
السنـــد:صورة أو قصة.
التعلٌمـــة:هل تقول ألمك:أناتعبان؟
إذن ماذا تفعل؟
أقرأ وأالحظ.
مشاهدة المتعلمٌن للصور الموجودة فً الكتاب.
مطالبة التالمٌذ بقراءة النص المصاحب للصورة.
طرح أسبلة حول معنى النص الظاهري.
متى وصل خالد إلى المدرسة؟حٌى الحارس ماذا قال له؟
طلب الحارس من خالد إحضار مفاتٌح األقسام
بم أجابه خالد؟
تؤملوا الصورة األولى .ماذا تشاهد فً الصورة؟
كٌؾ ٌجب أن تكون األلعاب فً الساحة،هادبة أو عنٌفة؟
من ٌوصٌنا باأللعاب الهادبة؟لماذا فً رأٌكم؟
التلمٌذ ٌطٌع المعلم فٌحافظ على سالمة جسمه وثٌابه.
فٌم نطٌعه أٌضا؟عند العجز ٌبسط المعلم السإال.
مثال:طلب منك المعلم إنجاز التمرٌن فً البٌت،ماذا تفعل؟
الصورة الثانٌة.
من دخل إلى القسم؟
عندما ٌدخل زابر إلى القسم،ماذا نفعل؟
اذكر عبارة التحٌة.

ٌطرح المعلم أسبلة هادفة للوصول إلى الملخص.
هل تحترم المدٌر؟
ومن تحترم أٌضا فً المدرسة؟
وهل تطٌعهم؟
انجاز التمرٌن فً دفتر األنشطة.

ٌالحظ ٌ/ستمع وٌجٌب عن
السإال.

ٌستمع إلى قراءة المعلم.
ٌالحظ الصورة وٌجٌب عن
األسبلة.

قراءة الملخص.
تقوٌم اإلنجاز.

المقطع التعلمً:حملة التشجٌر.
المٌدان:اإلنسان والمحٌط.
الدرس:الحاجات الؽذابٌة للنبات األخضر.
مركبة الكفاءة :التعرؾ على مظاهر نمو النبات االعتناءبها ككابنات حٌة.
مإشرات الكفاءةٌ :حدد الحاجة الؽذابٌة للنبات األخضر.
الكفاءة الختامٌة ٌ :حافظ على محٌطه القرٌب بتجنٌد معارفه المتعلقة بالمظاهر الكبرى لحٌاة النبات.
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ:تفاعل بشكل مسإول مع المحٌطٌ،قوم بممارسات ٌدوٌة على عٌنات طبٌعٌةٌ،عتنً بالنبات.

التدرٌـــب
واالستثمـــــــــــــــار

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

مرحلة األنطالق

المراحــــــل

الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح

السٌــــاق:
رافقتم المعلم إلى الرٌؾ بهدؾ ؼرس بعض الشجٌرات.
السنـــد:المشهد:كتاب التلمٌذ ص 44/46
التعلٌمـــة:الحظوا الولد،ماذا ٌحمل؟
فً رأٌكم،ماذا ٌفعل بالماء؟ لماذا ٌسقٌه؟
 اكتشؾ.ٌرافق معم تالمٌذه إلى ساحة المدرسة ومالحظة نباتات خضراء.
المالحظة والبحث.
الحظوا النبات.مالونه؟
من أٌن ٌتحصل على الماء؟
بواسطة ماذا تحصل على الماء من التربة؟
التجرٌب والقٌاس.
خذ أوراقا (سٌقانا)من هذا النباتٌ(.عٌن المعلم نبات أوراقه مشبعة بالماء)
العودة إلى القسم
ضعها على ورقة بٌضاء واطو الورقة.
اضؽط على الورقة البٌضاء بكل قوتك.ماذا تالحظ؟
لماذا تبللت الورقة
ٌمكن للمعلم إحضار مهراس،وضع أوراق نبات أخضر داخل المهراس وسحقها
ٌضع مسحوق األوراق فً قطعة قماش مناسبة لعملٌة عصر ه وجمع ماتحصل
علٌه(ماء) داخل كؤس
ماذا الحظتم؟كٌؾ وصل الماء إلى األوراق؟
الحوصلة(األثر الكتابً).
ٌطرح المعلم أسبلة هادفة للوصول إلى الملخص
ٌطلب من التالمٌذ قراءة الخالصة.
ٌحثهم على رعاٌة النبات بسقٌه وعدم الدوس علٌه.........
ٌكتب المعلم ماٌلً.
ٌحتاج النبات إلى ............الذي ٌمتصه بواسطة ..........وٌوزعه على
جمٌع..............
امأل الفراغ بالكلمة المناسبة(على األلواح).
ٌقرأ المعلم الجملة وكلما توقؾ عند الفراغ ٌكتب التلمٌذ الكلمة الناقصة على لوحته.
بعد المراقبة والتصحٌح ٌطلب من تلمٌذ كتابة الكلمة على السبورة فً مكانها.

تخصص الحصة الثانٌة إلنجازاألنشطة على الدفتر

التقوٌـــــــــــــــم

ٌشاهد الصورة.
ٌجٌب عن السإال.

ٌالحظ وٌجٌب عن السإال.
ٌالحظ نواتج التجربة.
ٌجٌب عن األسبلة.
ٌتوصل إلى األثر الكتابً

تقوٌم األعمال

المقطع التعلمً:حملة التشجٌر.
المٌدان:األعداد والحساب
الدرس:األعداد إلى .55
مركبة الكفاءةٌ :تعرؾ على أعداد أصؽر من ألؾ(ٌكتبٌ،قارنٌ،رتب)
مإشرات الكفاءةٌ:عد  01/01حتى ٌ ،51كتب عددا داخل جدول المراتبٌ،عٌن رقم اآلحاد ورقم العشرات فً عد معلوم.
الكفاءة الختامٌةٌ:حل مشكالت بتجنٌد معارفه المتعلقة باألعداد والحساب
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ:الحظ وٌكتشؾٌ،تحقق من صحة النتابج وٌصادق علٌهاٌ،ستعمل الترمٌز العالمًٌ،تعاون مع أقرانه.
المراحــــــل

الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح

مرحلة األنطالق

السٌـــــــاق:كتب المعلم أعدادا مكونة من رقمٌن على السبورة،قلتم له:نحن نعرؾ
العشرة التً تسبق كل عدد.
39
27
52
السنـــــــد:أعداد مكتوبة داخل بطاقات74.
التعلٌمة:اكتب على لوحتك العشرة التً تسبق العدد .33

التقوٌـــــــــــــــم

ٌنصت إلى المعلم.
ٌنجز المطلوب فً الوقت المحدد.
ٌكتب العدد بالشكل الصحٌح.

ٌتبع األستاذ طرٌقة المارتنٌار.
 مرحلة البحث واألكتشاؾ.عمل باألفواج.ٌ-0وزع المعلم بطاقات األعداد التً حضرها مسبقا(.أكتشؾ).
بعد التؤمل ٌطلب منهم قراءة أعداد البطاقات.
ٌقول المعلم:نرٌد تشكٌل العدد  14بوضع بطاقة وردٌة وأخرى زرقاءتحتها.
اختر البطاقتٌن المناسبتٌن للحصول على العدد 14
اإلجراءات(البحث)ٌ:بحث عن بطاقة العدد ٌ 11ضعها أمامه،ثم بطاقة العدد ٌ 4ضعهاأسفلهاٌ.سحب بطاقة العدد  4ألعلى ٌخفً الرقم  1فً العدد  11فٌتحصل على 14
ٌعتمد على الشرٌط العددي(ٌتخذه كسند)
ٌرسم المعلم جدول المراتب وٌطلب من التالمٌذ كتابة العدد علٌه
المناقشة والتبادلٌ :عرض كل فوج نتابجه على السبورة(المعلم ٌضع المخطط)الحوصلة والتؤسٌس:فً هذه المرحلة ٌتم التصدٌق على النتابج الصحٌحة وابعادالخاطبة.
نفس العمل مع النشاط .6
ٌنقل المتعلمون ماتوصلوا إلٌه على الكتاب ص .36
ٌطلب المعلم من التالمٌذ مالحظة المساواة وكتابة الناقص(على األلواح)مرحلة اإلنجاز(.عمل فردي).
ٌشرح المعلم النشاط األول.كتاب التلمٌذ ص .36
اربط حسب المثال.
ٌتم إنجاز النشاط 6بنفس الطرٌقة.
التصحٌح الجماعً على السبورة فالفردي على الكتاب بلون أخضر.

ٌتؤمل بطاقات األعداد.
ٌقرأ األعداد.
ٌنهً إجراءاته فً الوقت المحدد

التدرٌـب
واالستـار

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

ٌكتشؾ المهمة وٌنجز المطلوب.

ٌمر المعلم بٌن الصفوؾ ٌثمن أعمال المتفوقٌن وٌحصً أخطاء المتعثرٌن
لمعالجتها.
ٌكتب المعلم عددا مكونا من رقمٌن.
من كم رقم ٌتكون العدد؟
اكتب على لوحتك رقم آحاده/عشراته.
عدد مكون من رقمٌن،رقم آحاده 2ورقم عشراته  3اكتب هذا العدد على لوحتك.

ٌقرأ االستنتاج وٌعمل به

تخصص الحصة الثانٌة للتمرن على دفتر األنشطة.

09 29 39 49 5 6 7 8 9
9 9 9 9 9
023456789
09 29 39 49 5 6 7 8 9
9 9 9 9 9
023456789
09 29 39 49 5 6 7 8 9
9 9 9 9 9
023456789

المقطع التعلمً:حملة التشجٌر.
المٌدان:األعداد والحساب
الدرس:مشكالت جمعٌة وطرحٌة.
مركبة الكفاءةٌ :تعرؾ على أعداد أصؽر من ألؾ(ٌكتبٌ،قارنٌ،رتب)
مإشرات الكفاءةٌ :كتب مجموع/فرق عددٌن أفقٌا ٌحسب مجامٌع وفروق بشكل سلٌم.
الكفاءة الختامٌةٌ:حل مشكالت بتجنٌد معارفه المتعلقة باألعداد والحساب.
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ:الحظ وٌكتشؾٌ،تحقق من صحة النتابج وٌصادق علٌهاٌ،ستعمل الترمٌز العالمًٌ،علل إجاباته وٌقارنها بؽٌرها.
المراحــــــل

الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح

مرحلة األنطالق

السٌــــاق:طلب منك المعلم كتابة شرٌط األعداد من  61إلى ، 41أنجزت العمل ولكنك
تركت الورقة فوق الطاولة،جاء أخوك الصؽٌر ومحى لك بعض األعداد،تعٌد كتابتها.
السنــدٌ:رسم المعلم شرٌط األعداد من  61إلى .41
التعلٌمةٌُ :خفً المعلم عددا وٌطلب من التالمٌذ كتابته على ألواحهم.
مراقبة فتصحٌح.

التدرٌـــب
واالستثمـار

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

 مرحلة البحث واألكتشاؾ.عمل ثنابً.ٌ-0كتب المعلم نص المشكل على السبورة على أن ٌكتب األعداد بلون آخر.
ٌقرأ المعلم نص المشكل قراءة نموذجٌة تلٌها قراءة فردٌة من تلمٌذٌن أو ثالثة.ٌسؤل المعلم:كم قرٌصة عند رابد؟كم قرٌصة أعطته أخته؟اكتب العملٌة على لوحتك بدون ناتج.
مثل الوضعٌة بالقرٌصات.اكتب الناتج على لوحتك.
اإلجراءات(البحث)ٌ:كتب العملٌة أفقٌاٌ.ضم قرٌصات رابد مع قرٌصات أخته وٌحسب
الناتجٌ،كتبه على لوحته.
المناقشة والتبادلٌ:عرض المعلم عٌنة من أعمال التالمٌذ على السبورة وٌناقشها
معهم.
الحوصلة والتؤسٌس:فً هذه المرحلة ٌتم التصدٌق على النتابج الصحٌحة وابعاد
الخاطبة.
 -6عمل ثنابً.
تتبع نفس المراحل(البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتؤسٌس)
ٌ-4مسرح المعلم الوضعٌة بؤن ٌطلب من تلمٌذة وتلمٌذ الصعود إلى السبورة.
ٌقدم للتلمٌذة كٌس فٌه 65قرٌصةتعدها أمام زمالبها وتقول:عندي 65قرٌصة
ٌقدم للتلمٌذ كٌس مماثل لكٌس البنت وكٌس آخر به 06قرٌصة
ٌسؤل المعلم:كم قرٌصة ٌملك ........أكثر من ...........
اكتب العملٌة على لوحتك.
لنحسب عدد كل قرٌصات............
اكتب الناتج.
ٌ-3كتب المعلم نص المشكل على السبورة.
ٌحاور التالمٌذ وٌتؤكد من فهم التعلٌمة.
ٌطلب منهم كتابة العملٌة،ثم االستعانة بشرٌط األعداد لكتابة الناتج

التقوٌـــــــــــــــم

ٌتؤمل.
ٌكتشؾ العدد المخفً.
ٌكتبه على لوحته.

ٌقرأ نص المشكل.
ٌجٌب عن األسبلة.
ٌكتب العملٌة أفقٌا.
ٌعد واحد/واحد وٌكتب الناتج.

ٌكتب المتعلم الحلول على كتابه.

ٌملً المعلم عملٌة جمع/طرح.
اكتب العملٌة على لوحتك واحسب الناتج(.الناتج أقل من )61

تقوٌم اإلنجاز

المقطع التعلمً:حملة التشجٌر.
المٌدان:الفضاء الهندسة.
الدرس:التعرؾ على استقامٌة نقط.
مركبة الكفاءةٌ :تعرؾ على تنظٌم الفضاء واألستقامٌة.
مإشرات الكفاءةٌ:تعرؾ على استقامٌة نقط ٌستعمل المسطرة استعماال سلٌما.
الكفاءة الختامٌةٌ :حل مشكالت متعلقة باألستقامٌة وٌستعمل المصطلحات المناسبة.
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ:الحظ وٌكتشؾٌ،نظم عمله،وٌبذل جهدا للقٌام به والمثابرة على إتمامه.
السٌــــاق:وقؾ التالمٌذ صبٌحة الٌوم أمام سارٌة العلم فً صفوؾ لتحٌته وإنشاد
نشٌد قسما.
السنـــد:اصطفاؾ التالمٌذ أمام سارٌة العلم..
التعلٌمـــة:هل ٌقؾ التالمٌذ فً صؾ أعوج؟.
كٌؾ ٌكون الصؾ إذن؟ا
التمهٌد:
ٌضع المعلم قارورتٌن فوق مكتبه ثم ٌستدعً تلمٌذ وٌعطٌه قارورة ثالثة وٌطلب منهوضعها على استقامٌة مع القارورتٌن.
ٌطلب منهم مالحظة أشٌاء(النوافذ مثال) وٌسؤل:هل هً فً استقامٌة؟مرحلة اكتشؾ.عمل فردي
-10مطالبة التالمٌذ بمالحظة النقط.
توجد  4نقط فً استقامٌة،مالونها؟اإلجابة على األلواح.
صل بٌنها باستعمال المسطرة.
ٌوضح المعلم بؤن ٌقول:ضع المسطرة على النقط اضؽط علٌها بٌدك الٌسرى ثم ارسم
خطا مستقٌما بالٌد الٌمنى وباستعمال قلم الرصاص.
اإلجراءات(البحث):سٌرورات مختلفة .
المناقشة والتبادلٌ:عرض كل تلمٌذ عمله على زمٌله.
الحوصلة والتؤسٌس:فً هذه المرحلة ٌتم التصدٌق على النتابج الصحٌحة وابعاد
الخاطبة.
ٌ-16طلب المعلم التالمٌذ بتؤمل نقط الشكل .6
ٌوجد فً الرسم  3نقط فً استقامٌة،حددها ثم مرر اصبعك علٌها.
استعمل المسطرة وقلم الرصاص وصل بٌنها.
مرحلة اإلنجاز:مطالبة التالمٌذ بمالحظة النشاط(أنجز)ص.30
ٌشرح لهم طرٌقة العمل وٌحثهم على إتمامه.

التدرٌـــب
واالستثمــــار

ٌسمع وٌجٌب عن األسبلة.

ٌنفذ المطلوب.

ٌالحظ وٌتؤمل.
ٌكتب لون النقط.
ٌصل بٌنها.
ٌصل بإجرابه إلى نهاٌته.

ٌعٌن عقد المرصوفة بتوجٌهات
من المعلم.
ٌعلم  4نقط على عقد المرصوفة
فً استقامٌة مع النقطتٌن
الحمراوٌن.
ٌصل بٌتها بالمسطرة.

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

مرحلة األنطالق

المراحــــــل

الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح

التقوٌـــــــــــــــم

عن طرٌق أسبلة ٌتم التوصل إلى نص:تعلمت

العقدة هً تقطة تقاطع خط أفقً مع خط عمودي من المرصوفة.

التدرٌب على استعمال المسطرة
للتسطٌر على الكراسات.

.

النشاط:تربٌة بدنٌة
المٌدان:الحركات القاعدٌة.
مركبة الكفاءة :التحول من من وضعٌة لوضعٌة أخرى.
مإشر الكفاءةٌ:ستجٌب لتعلٌمات المعلم.الٌقظة واالنتباه
الكفاءة الختامٌةٌ:نفذ حركات طبٌعٌة بسٌطة فً وضعٌات مختلفة.
القٌم والكفاءات العرضٌة:اإلحساس بنشوة المجهود وبذله،التحلً بروح المبادرة،تجنب العنؾ وإٌذاء اآلخر.

المرحلـــة التحضٌرٌــــة

المهـــــام

وضعٌات التعلــــــم

تكوٌن مجموعات
حسب المطلوب.

الجري فً الساحة فرادي أو ضمن صفوؾ مع القٌام بحركاتإحمابٌة حسب ماٌقترحه المعلم.
تكوٌن مجموعات حسب األرقام المعلن عنها من طرؾ المعلم.
الفابز الفرٌق الذي الٌخطا.
 01دقابق

المراحل

المدة

المرحلــــة التعلمٌــــة

مطاردة ولمسالزمٌل المباشر.
الهروب وتجنباللمس.
اإلنصات إلى المهام
وإنجازها.

لعبة المطاردة(اللٌل والنهار)
 توزٌع التالمٌذ إلى فرق الٌتعدى عددها.2كل فرٌقٌن ٌتنافسان مع بعضهما.
ٌكونان على شكل موجتٌن المسافة بٌنهما  0م.
فرٌق ٌمثل اللٌل وفرٌق ٌمثل النهار.
ٌذكر المعلم قصة وعند ذكر كلمة لٌل مثال ٌهرب الفرٌق الذي
ٌمثل اللٌل وٌطارده الفرٌق الذي ٌمثل النهار محاوال مسك أكبر
عدد من عناصره قبل نهاٌة المسافة المحددة.
كل عنصر من فرٌق النهار ٌحاول مسك العنصر المقابل له من
فرٌق اللٌل.
تؽٌٌر األدوار.
الفرٌق الفابز من ٌمسك أكبر عدد من فرٌق الخصم.
 0متر
الحالة الموضحة(اللٌل ٌطارد النهار)

التوجٌهات
الجري الخفٌؾ.عدم التصادم مع
اآلخرٌن.
القٌام بحركات تلٌٌنعضالت الذراعٌن.
القٌام بحركات تلٌٌنعضالت الفخذٌن.
البحث عن المكانالفارغ.

التركٌز على ماٌصدرعن المعلم.
األنطالقة السرٌعة
سواء لمطاردة الخصم
أو الهروب منه.
الجري على خط
مستقٌم.
الٌقظة واالستجابةلألوامر.
احترام المسافة
المحددة(01م)
 61دقٌقة

 01أمتار

-الٌقظة والحذر.

 01دقٌقة.

المرحلة الختامٌــــة

اإلنصات وتمٌٌزاألوامر.

لعبة قال علً.
ٌقؾ التالمٌذ قبالة المعلم محاولٌن تنفٌذ ماٌصدر عن المعلممن أوامر على أن تكون مسبوقة بـ(قال على).
ٌواصل المعلم سرد القصة وكل تلمٌذ ٌخطا ٌقصى حتى ٌظهر
الفابز.

عدد الحصص.........:

القٌام بالحركاتالمطلوبة.
التركٌز على ماٌصدر
عن المعلم.

