
  ھـ 1437ذي الحجة 23: الموافق لـــم 2016سبتمبر   25األحد   :یوم 

  15:10إلى  00:08الفترة الصباحیة من 

  الزمن  الوسائل  المقطع  الكفاءة )مؤشرات + مركبات (  الدرس/ ع   المیدان  المادة

ة 
لغ

یة
رب

ع
  

فھم المنطوق 
والتعبیر 
 )1ح(الشفوي

موعداالسترا
  حة

  .یتفاعل مع النص المنطوقو  یرد استجابة لما یسمع *
  )حسناالستماع،فھمالمعنىالعامللمنطوق(اإلصغاء* 
  یجیبعنأسئلةتستھدفالمعنیینالظاھریوالضمني -

 1  المقطع
  2األسبوع

  دلیل المعلم
  كتاب التلمیذ

  د 90

ت
یا
ض

یا
ر

  

الجدولذوالمد تنظیممعطیات
  خلین

 *
یحددالمھمةویستخرجمعلوماتمنسندمعطىیعدسیرورةشخصیةال

  .معلوماتواستعمالھاستخراج
  یمیزبینالمعطیاتوالمطلوب،یختارأدواتالحاللمناسبة* 

 1  المقطع
  2األسبوع

  

  د 45  كتاب التلمیذ

  00:15إلى  12:45الفترةالمسائیة  من 

  الزمن  الوسائل  المقطع  الكفاءة )مؤشرات + مركبات (  الدرس/ ع   المیدان  المادة

ة 
لغ

یة
رب

ع
  

تعبیر 
 2شفوي ح

  )یا(،)اآلن(
  األلوان+

 *یتواصل مع الغیر و یفھم حدیثھ *
یوظفالروابطوالصیغالمناسبة ، یستعمالأللفاظ الدلة على 

  األلوان

 1  المقطع
 2األسبوع

دفتراألنشط
 ة

  د 45

ة 
بی
تر

یة
الم

س
إ

  
ح 

1
  

تھذیبالسلو
 ك

  .التعرفعلىسلوكاتتتعلقبحبالتعلمواحترامالمعلم*  فضاللعلم
 *

باآلیاتالقرآنیةوالحدیثالنبویالشابرازمظاھرالسلوكالحسنوربطھا
  ریف

 1  المقطع
 2األسبوع

  د 45 كتاب التلمیذ

ة 
بی
تر

یة
لم

ع
  

ت
و

 
ح 

1
  

االنسان 
  والصحة

أناأنمووجسمي 
  یتطور

  . یتعرفعلىالنمومنخاللمظاھرھالخارجیة* 
یعبرعننموھمنخاللتغییراتوتطورالجسم،یحددالقواعدالصحیةل*

  لنمو

 1  المقطع
  2األسبوع

  د 45 كتاب التلمیذ

  

.................................................................................................................................................................................................................................................مالحظات



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

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

  

  ھـ 1437ذي الحجة24: الموافق لـــم 2016سبتمبر26االثنین:یوم 

  15:10إلى  08:00الفترة الصباحیة من 

  الزمن  الوسائل  المقطع  الكفاءة )مؤشرات + مركبات (  الدرس/ ع   المیدان  المادة

یة
رب

ع
ة 

لغ
  

إنتاجشفوي 
  3 ح
  )أنتج شفویا(

  .یفھمحدیثھ - یتواصلمعالغیر*  موعداالستراحة
 تسلسالألحداثفیالنصالمنطوقویبنیعلیھافھم* 
  ینظمأفكارھویعبرعنھاتعبیراسلیماو

 1  المقطع
  2 األسبوع

  د 45 كتاب التلمیذ

  قراءة
 4ح
  

  .یفھممایقرأویعیدبناءالمعلوماتالواردةفیالنص*  فیساحةالمدرسة
  .یستعمالستراتیجیةالقراءةویقیممضمونالنصو 
. عالماتالوقفیؤدیأداءمنغمامناسباللمقام،ویحترم* 

  یجیبعناألسئلةویحددفكرةالنص

 1  المقطع
  2األسبوع

  د 45 كتاب التلمیذ

ت
یا
ض

یا
ر

  

الجدولذوالمدخ تنظیممعطیات
  لین

 *
یحددالمھمةویستخرجمعلوماتمنسندمعطىیعدسیرورةشخصیةالست

  .خراجمعلوماتواستعمالھا
  یمیزبینالمعطیاتوالمطلوب،یختارأدواتالحاللمناسبة* 

 1  المقطع
  2األسبوع

  

  د 45  كتاب التلمیذ

  00:15إلى  12:45الفترةالمسائیة  من 

  الزمن  الوسائل  المقطع  الكفاءة )مؤشرات + مركبات (  الدرس/ ع   المیدان  المادة

رب
ت

مد
یة

یة
ن

  

  أتقن عملي  الحیاةالمدنیة
  

  .یصنفالحقوقوالواجباتعلىأساسسندمعطى* 
  .یمیزبینحقھوواجبھیعرفواجباتھویتقنعملھ* 

 1لمقطع  ا
 2األسبوع 

  م  -د 
 ن -د  

  د 45

ة 
لغ

رب
ع یة

  

محفوظات 
  5ح

  یقرأالمحفوظةویحفظھا*  مدرستي
  استعمال المحفوظة من في مواقف سلوكیة* 

 1لمقطع  ا
 2األسبوع 

  د 45 كتاب التلمیذ

ت ر ب   د 45  2016منھاج 1لمقطع  ا  التحول من الوقوف الى الجلوس والعكسالوضعیات الوضعیات ی



  التدریجي والتحول من الدفاع الى الھجومالمشي   والتنقالت  والتنقالت
  والعكس

 2األسبوع 

  

.................................................................................................................................................................................................................................................مالحظات

.......... 

  ھـ 1437ذي الحجة25: الموافق لـــم 2016سبتمبر27الثالثاء:یوم 

  15:10إلى  08:00الفترة الصباحیة من 

  الزمن  الوسائل  المقطع  الكفاءة )مؤشرات + مركبات (  الدرس/ ع   المیدان  المادة

ة 
لغ

یة
رب

ع
  

فھمالمكتوب 
قراءةوكتابةح

6  

حرفا التاء 
  والطاء

  .المكتوبیستعماللمعلوماتالواردةفیالنص* 
 یمیزبینالحروفالمتشابھةو   یحدد القرائن اللغویة الممیزة للنص* 
  )كتابةونطقا(

 1لمقطع  ا
 2األسبوع 

  د 90  كتاب التلمیذ

ت
یا
ض

یا
ر

  

الفضاءوالھند
  سة

تعیینمواقعفیال
  فضاء

 *
یستعماللمصطلحاتوالتعابیرالمناسبةلتحدیدموقعشيءفیالفضاءأوع

  .لىمخطط
 *

أوإلىشيءآخریستعماللتعابیرالدالةعلىالمیحددموقعشيءبالنسبةإلیھ
  كان

 1لمقطع  ا
 2األسبوع 

دفتر 
  األنشطة

  د 45

  00:15إلى  12:45الفترةالمسائیة  من 

  الزمن  الوسائل  المقطع  الكفاءة )مؤشرات + مركبات (  الدرس/ ع   المیدان  المادة

یة
رب

ع
ة 

لغ
  

فیساحةالمدر  7إمالء ح
سة 

حرفاالتاءوال(
  )طاء

 *
أشكااللحروفوالضوابطللكتابةبالعربیةویتحكمفیمستیتعرفعلىمختلف

  .ویاتاللغةالكتابیة
 *

المط(یحترمقواعدرسمالحروفوالكلماتوتناسقھایستعملعالماتالوقف
  یكتبحرفیالسینوالزایفیوضعیاتمختلفة) ةوالنقطةكبدایة

 1لمقطع  ا
 2األسبوع 

دفتر 
 األنشطة

  د 45



ة 
بی
تر

یة
الم

س
إ

  
2ح 

  

  .التعرفعلىسلوكاتتتعلقبحبالتعلمواحترامالمعلم*  فضاللعلم تھذیبالسلوك
 *

ابرازمظاھرالسلوكالحسنوربطھاباآلیاتالقرآنیةوالحدیثالنبویالشری
  ف

 1لمقطع  ا
 2األسبوع 

دفتر 
 األنشطة

  د 45

ة 
بی
تر

یة
لم

ع
  

ت
و

 
1ح 

  

االنسان 
  والصحة

أناأنمووجس
  مي یتطور

  . یتعرفعلىالنمومنخاللمظاھرھالخارجیة* 
تغییراتوتطورالجسم،یحددالقواعدالصحیةللنمیعبرعننموھمنخالل*
  و

 1لمقطع  ا
 2األسبوع 

دفتر 
  األنشطة

  د 45

  

.................................................................................................................................................................................................................................................مالحظات

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

  ھـ 1437ذي الحجة26: الموافق لـــم 2016سبتمبر28األربعاء:یوم 

  15:10إلى  08:00الفترة الصباحیة من 

  الزمن  الوسائل  المقطع  الكفاءة )مؤشرات + مركبات (  الدرس/ ع   المیدان  المادة

یة
رب

ع
ة 

لغ
  

فھمالمكتوب 
قراءةوكتابةح

6  

فیساحةالمدر
  سة

  .المكتوبیستعماللمعلوماتالواردةفیالنص* 
 *

یقرأالنصویقفعندالفاصلة،،ینتججمالبسیطةموظفاضمائرالخطابمعالما
  ضیوالمضارع

 1لمقطع  ا
 2األسبوع 

  كتاب التلمیذ

  د 90
  خــــــــــــــط

حرفاالتاءوال(
  )طاء

  .یسترجعمعلوماتسابقةویوظفھا* 
یسترجعمعلوماتسابقةویوظفھافردیاعلىدفتر األنشطة برسم الحرفین * 
  رسما صحیحا وفق قواعد الخط العربي)التاءوالطاءحرفا(

 1لمقطع  ا
 2األسبوع 

دفتر 
  األنشطة

ت
یا
ض

یا
ر

  

الفضاءوالھند
  سة

تعیینمواقعفیال
  فضاء

 *
یستعماللمصطلحاتوالتعابیرالمناسبةلتحدیدموقعشيءفیالفضاءأوعلىمخ

* .طط
  یحددموقعشيءبالنسبةإلیھأوإلىشيءآخریستعماللتعابیرالدالةعلىالمكان

 1لمقطع  ا
 2األسبوع 

دفتر 
  األنشطة

  د 45

  00:15إلى  12:45الفترةالمسائیة  من 



  الزمن  الوسائل  المقطع  الكفاءة )مؤشرات + مركبات (  الدرس/ ع   المیدان  المادة

غة
ل

  
 

یة
رب

ع
  

فیساحةالمدرسة   7إمالء ح
حرفاالتاءوالطا(
  )ء

 *
فیمستویاتالیتعرفعلىمختلفأشكااللحروفوالضوابطللكتابةبالعربیةویتحكم

.* لغةالكتابیة
المطةوال(یحترمقواعدرسمالحروفوالكلماتوتناسقھایستعملعالماتالوقف

  یكتبحرفیالسینوالزایفیوضعیاتمختلفة) نقطةكبدایة

 1لمقطع  ا
 2األسبوع 

كراس 
 القسم

  د 45

ض
یا
ر

ت
یا

  

األعداد و 
  الحساب

مقارنةاألعداد
  29 إلى 0 من

) یرتبیكتب،یقارن،(یتعرفعلىأعدادأصغرمنألف* 
.* یجریعلیھاعملیاتالجمع،الطرح،الضرب

  >،<:یحلمشكالتبتجنیدمعارفھالمتعلقةباألعدادیستعماللرمزین

 1لمقطع  ا
 2األسبوع 

  د 45 كتاب التلمیذ

جة
عال

م
یا
ض

یا
ر

ت
  

األعداد و 
  الحساب

مقارنةاألعداد
  29 إلى 0 من

) یكتب،یقارن،یرتب(یتعرفعلىأعدادأصغرمنألف* 
  .،الطرح،الضربیجریعلیھاعملیاتالجمع

  >،<:یحلمشكالتبتجنیدمعارفھالمتعلقةباألعدادیستعماللرمزین* 

 1لمقطع  ا
 2األسبوع 

دفتر المعالجة 
كراس 

  المحاوالت 

  د 45

  

.................................................................................................................................................................................................................................................مالحظات

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

  ھـ 1437ذي الحجة27: الموافق لـــم 2016سبتمبر29الخمیس:یوم 

  15:10إلى  08:00الفترة الصباحیة من 

  الزمن  الوسائل  المقطع  الكفاءة )مؤشرات + مركبات (  الدرس/ ع   المیدان  المادة

یة
رب

ع
ة 

لغ
  

 10إدماجح
  أثریلغتي

فیساحةالمدر
  سة

  .یسترجعمعلوماتسابقةویوظفھا
 *

سابقةویوظفھاینجزاألنشطةفردیاعلىأوراقییسترجعمعلومات
  دمجمكتسباتھفیحلوضعیاتمتعلقةبـاللغة العربیة

 1لمقطع  ا
 2األسبوع 

  د 90  كتاب التلمیذ

ة 
لغ

یة
رب

ع
  

انتا11إدماجح
  ج كتابي

فیساحةالمدر
  سة

  یرد استجابة لما یسمع 
  یتفاعل مع النص المنطوق

 1لمقطع  ا
 2األسبوع 

دفتر 
  األنشطة

  

یا
ر

یا
ض ت

  

) یكتب،یقارن،یرتب(یتعرفعلىأعدادأصغرمنألف*  مقارنةاألعدادمناألعداد و 
  .یجریعلیھاعملیاتالجمع،الطرح،الضرب

 1لمقطع  ا
 2األسبوع 

دفتر 
  األنشطة

  د 45



*   29 إلى 0  الحساب
<:یحلمشكالتبتجنیدمعارفھالمتعلقةباألعدادیستعماللرمزین

،<  

  00:15إلى  12:45الفترةالمسائیة  من 

  الزمن  الوسائل  المقطع  الكفاءة )مؤشرات + مركبات (  الدرس/ ع   المیدان  المادة

غة
ل

  
 

یة
رب

ع
  

 12محفوظاتح
استظھارومسر

  حة

  مدرستي
  

  یقرأالمحفوظةو یستظھرھا و یمسرحھا* 
  .استعمال المحفوظة من في مواقف سلوكیة* 
یقرأالمحفوظة * 

  ویحفظھایفھممعناھااإلجمالیویدركالقیمالتیتتضمنھا

 1لمقطع  ا
 2األسبوع 

  د 45 كتاب التلمیذ

بة
تر

  
یة

فن
  

فن الرسم 
  والتلوین

خامات الرسم 
  والتلوین

ینجز عمال فنیا بتقنیة من تقنیات خامات الرسم والتلوین 
  ویعبر فیھ عن األلوان الوطنیة

 1لمقطع  ا
 2األسبوع 

  دلیل المعلم
 كتاب التلمیذ

  د 45

جة
عال

م
  

غة
ل

  

فیساحةالمدر  معالجة
  سة

  یرد استجابة لما یسمع 
  یتفاعل مع النص المنطوق

 1لمقطع  ا
 2األسبوع 

دفتر المعالجة 
كراس 

  المحاوالت

  د 45

  .........................................................................................................................................................................................................................................مالحظات  

  



االمذكراتجمیعأنشطة

  2 سبوع
  

  

  

  

  

  



  

  د 90:المدةالحیاة المدرسیة           :المقطع التعلمي
  1:الحصةفھم المنطوق والتعبیر الشفوي    :المیدان

  موعد االستراحة:النص المنطوق
  وجیھي ویتجاوب معھا     خطابات منطوقة یغلب علیھا النمط الت یفھم:الكفاءة الختامیة

  یعتز بلغتھ العربیة،ینمي قیمھ الخلقیة والدینیة والمدنیة:القیم
  یرد استجابة لما یسمعیتفاعل مع النص المنطوق:مركبة الكفاءة

  )ة تستھدف المعنیین الظاھري والضمنيیجیب عن أسئل(الفھم)حسن االستماع،فھم المعنى العام للمنطوق(اإلصغاء:مؤشرات الكفاءة

  
  

  

  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

ماذا تتعلم في 
  المدرسة؟

  
ھل تحل واجباتك 

  في المنزل؟
  

وھل تحضر 
 الدروس أیضا؟

  نص الوضعیة المشكلةاألنطالقیة األم:السیــــاق
  مشھد:السند

محاورة التالمیذ حول نص المشكلة األم الستخراج المھمات والتركیز على المھمة :التعلیمة
  الثانیة
  ذكر زمالءك بالواجبات التي تحقق لكم النجاح في المدرسة:20المھمة

ق
ال
ط
حلة األن

مر
 

یستمع إلى النص 
  ویبدي اھتماما

  
  

ینتج جمال بسیطة 
تترجم المعنى العام 

 للنص

من طرف المعلم وأثناء ذلك یجب التواصل البصري ) موعد االستراحة( قراء النص المنطوق
  .بینھ وبین متعلمیھ مع األستعانةباآلداء الحس حركي والقرائن اللغویة والغیر لغویة

  :فھم المنطوق
  عم یتحدث النص؟ماھو عنوانھ؟

  ومشاھدة الصورة 15فتح الكتاب ص
  ماذا تشاھد في الصورة؟
  لون؟أین ھم التالمیذ؟ماذایفع

  تجزئة النص المنطوق قراءة واإلجابة عن األسئلة؟
  ....)حذف،إضافة،تغییر الصیغة(األسئلة مرفقة بالنص المنطوق،یمكن للمعلم تعدیلھا

  ؟ھل ترمي قشور الفواكھ في الساحة:طرح السؤال
 اإلجابة عن األلواح إن أمكن

ق
طــــو

فھم المن
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

بناءأفكار جدیدة تدعم 
ماورد في النص 

 المنطوق

  تفویج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة:أتأمل وأتحدث
  
  
  
  
  
  

  اإلشارة إلى العلم الوطني؟ماھذا:ماذا ترى في الصورة؟             الصورة الثانیة:1الصورة
  ؟متي یرفع العلم الوطني،وإلى أین یذھب التالمیذ؟ماذا یفعل التالمیذ في ساحة المدرسة

  تدوین أحسن اإلجابات وقراءتھا               تسجیل أحسن التعابیر وقراءتھا
  

  طرح أسئلة حول الصورتین معا وتسجیل الملخص وقراءتھ

ي
شفو

التعبیـر ال
 

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

التدریـــ
 

 
 



  
  د45:المدةالحیاة المدرسیة               :المقطع التعلمي

  د45:المدةتعبیر شفوي                 :النشــــــــــــــــاط
  2:الحصةیقدم توجیھات انطالقا من سندات متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة      :الكفاءة الختامیة

  جماعي ویساھم في الحیاة الثقافیة للمدرسةیبحث عن المعلومة ویوظفھا في التعبیر الشفوي،یساھم في العمل ال:القیم
  ،یفھم حدیثھیتواصل مع الغیر:مركبة الكفاءة

  .األلوان الدالة علىیوظف الروابط والصیغ المناسبة،یستعمل األلفاظ :مؤشرات الكفاءة
  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

مالون المئزر الذي 
  تلبسھ؟تلبسینھ؟

 .اذكر ألوانا تعرفھا

  )موعد االستراحة(العودة إلى النص المنطوق
 )األلوان(طرح أسئلة التي تعني اكتشاف الصیغ

حلة 
مر

ق
ال
ط
األن

 

یجیب عن األسئلة،یكتشف الصیغ 
 ویوظفھا

   16كتاب التلمیذ ص)استعمل الصیغ(یقرأ المعلم الفقرة
  ماذا قال المعلم؟

  )یا(،)اآلن(تسجیل إإجابة المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوین الصیغة المستھدفة
  توظیفھا في وضعیات مختلفة عن طریق طرح أسئلة أو توظیفھا مباشرة

  ؟طلب منكم المعلم إخراج كتب القراءة في ھذا الوقت،ماذا قال
 )آلنا(تسجیل إجابات المتعلمین على السبورة وتلوین الصیغة المستھدفة

 توظیفھا في وضعیات مختلفة عن طریق طرح أسئلة أو توظیفھا مباشرة
 ؟نادتك أمك لتشتري لھا،ماذا قالت لك

 )یا(تسجیل إإجابة المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوین الصیغة المستھدفة
  .توظیفھا في وضعیات مختلفة عن طریق طرح أسئلة أو توظیفھا مباشرة

 الساحة،من یعید ذكرھا؟ذكر المعلم ألوان ورود 
المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوین الصیغ  اتتسجیل إجاب
  )األحمر،األصفر،البنفسجي(المستھدفة

 ماھي األلوان التي لونتھا بھا؟....رسمت زھرة،ماھو اللون الذي لونتھا بھ؟
 .توظیفھا في وضعیات مختلفة عن طریق طرح أسئلة أو توظیفھا مباشرة

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

یتدرب على استعمال الصیغ في 
وضعیات مشابھة ویستثمرھا في 

 وضعیات جدیدة

  یطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفة
ستثمـــــــــــــــار من كتاب األنشطة8ص  1رین العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التم

ب واال
التدریـــ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  د45:المدةالحیاة المدرسیة       :المقطع التعلمي
  3:الحصة)       إنتاج شفوي(تعبیر شفوي:النشــــــــــــــــاط
  یقدم توجیھات انطالقا من سندات متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة                          :الكفاءة الختامیة

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

  .ینبذ العنف والعنصریة بكل أشكالھا
  یفھم حدیثھویبني علیھاو  یتواصل مع الغیر:مركبة الكفاءة

  ینظم أفكاره ویعبر عنھا تعبیرا سلیماالكفاءة مؤشرات 
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

  .لعبت مع زمالئك لعبة الغمیضة وقت االستراحة .یجیب عن السؤال
  .عن مراحل اللعبة.......حدثنا یا 

 

حلة 
مر

ق
ال
ط
األن

 

یعبر عن الصور مستعمال الصیغ 
 .السابقة

ما كان یسمى سابقا بالتعبیر (التقاط المجال العام لألحداثمالحظة الصور كلھا قصد 
 )التلقائي

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 

  . 16ماھو الموضوع الذي تعبر عنھ ھذه الصور؟كتاب التلمیذ ص
  تركیز انتباه التالمیذ على الصورة األولى والتعبیر عنھا
  تسجیل أجمل التعابیر على السبورة إلثارة جو التنافس

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

  )كليإدماج (مطالبة التالمیذ بسرد األحداث في الصور الثالث
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

تب فیھ ینتج نصا شفویا أصیال یر
 أفكاره

استعن بأحداث الصور السابقة وتحدث عما تفعلھ مع زمالئك في مدرستنا أثناء 
  .األستراحة إلى أن یدق الجرس معلنا وقت الدخول إلى القسم

  ھل تتشاجر مع زمالئك وقت االستراحة؟:یمكن للمعلم طرح السؤال
 لماذا؟

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

التدریـــ
 

  

  

  

  

 



  
  د45:المدةالحیاة المدرسیة            :التعلميالمقطع 
  4:الحصةفھم المكتوب                        :المیدان

                               4ح)   في ساحة المدرسة(قراءة إجمالیة:النشـــــــــــــاط
  نمط التوجیھي             یقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ویفھمھا یغلب علیھا ال:الكفاءة الختامیة

  یتحكم في اآللیات األولیة للقراءةوینضبط مع الزمن المخصص للنشاط:القیم
  یفھم مایقرأ ویعید بناء المعلومات الواردة في النصیستعمل استراتیجیة القراءة ویقیممضمون النص المكتوب:مركبة الكفاءة

  یجیب عن األسئلة ویحدد فكرة النص .عالمات الوقفم تریؤدي آداء منغما مناسبا   للمقام،ویح:مؤشرات الكفاءة
  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 ھل تعطي لزمیلك منھا؟

وضعت لك أمك قطعة خبز وحبة جبن داخل المحفظة،وطلبت منك الذھاب إلى :السیاق
  المدرسة

  المعلم مناسبا مایراه:السند
  :التعلیمة

 متى تتناول قطعة الخبز؟

ق
ال
ط
حلة األن

مر
 

یكتشف الشخصیات ویعبر 
  عنھا

  یعبر عن الصور
  یقرأ النص قراءة معبرة

  یجیب عن األسئلة
یوظف الكلمات الجدیدة في 

  جمل
 یستخرج القیم ویتحلى بھا

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 17فتح الكتاب ص 
الصورة؟ ماذا ترى في 

  ،سم اللعبة)اإلشارة الیھا(أین ھم التالمیذ؟الحظ البنت
  التي تلعبھا؟ھل تلعبون ألعابا عنیفة في الساحة؟

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

  اإلیحاء لتقریب المعنى
  ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة

  یبدأ بالمتمكنین حتى(المیذ بالتداول على القراءةمطالبة الت
  الیدفع المتأخرین إلى ارتكاب األخطاء

  تذلیل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجدیدة 
  حسب الجدول وتوظیفھا في جمل

 الكلمة معناھا توظیفھا في جملة
   

  
  .المناسبةمناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة 

  األسئلة مرافقة للنص
  طرح أسئلة أخرى

  توقفت الحركة والنشاط؟ متى
  كیف وقف التالمیذ؟وعلى ماذا عزم التالمیذ؟

  .إعادة قراءة النص والوقوف عند القیم الواردة فیھ قصد التحلي بھا
 )..........أللعاب الھادئة،األنضباط،العزم على الجد في الدراسة(

 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

  یجیب عن األسئلة
یقدم أفكارا أخرى استنادا إلى 

 تصوراتھ

  طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 8ص2،التمرین رقم إنجاز التمارین في دفتر األنشطة

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

التدریـــ
 

  

  

  

 



  

  د90:المدةالحیاة المدرسیة      :المقطع التعلمي
  6:الحصةفھم المكتوب               :المیدان

                                              6ح)    في ساحة المدرسة(قراءة وكتابة:النشـــــــــــــاط
 لتوجیھي              یقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ویفھمھا یغلب علیھا النمط ا: الكفاءة الختامیة

  .یعتز بلغتھ ویوظف قدراتھ التعبیریة الشفاھیة والكتابیة:ت العرضیةالقیم والكفاءا
  یستعمل المعلومات الواردة فیالنصالمكتوب:مركبة الكفاءة

  )كتابةونطقا(یحدد القرائن اللغویة الممیزة للنصیمیز بین الحروف المتشابھة :مؤشرات الكفاءة
  

 المراحــــــل المقتـــــــــــــرحالوضعیات التعلمیة والنشاط  التقویـــــــــــــــم

یتذكر أھم أحداث 
النص،والمعنى 

 العام لھ

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

  ماذا قال المعلم للتالمیذ؟
 بماذا أوصاھم؟

ق
ال
ط
حلة األن

مر
 

  یقرأ النص
ینطق بالحرفین 

ممیزا نطقا سلیما 
 بینھما

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

  اإلدراك وعرض النموذج
  18كتاب التلمیذ ص.الفقرة من طرف المعلم وبعض متعلمیھقراءة 

  .لة الصیفیةـطـالع تھذا یسلم على رفاقھ،وذاك یقص حكایا
  قراءتھا وتأطیر كلماتھاكتابة الجملة على السبورة 

  
 وذاك یقص تحكایا لةطالع الصیفیة

  استخراج الكلمتین المشتملتین على الحرفین المقصودین وتحلیلھما إلى مقاطع صوتیة
 ِحـ ـكا ـیا تِ 
 الـ ـطــعـ ـلَـ ـة

 . تحدید الحرفین وقراءتھما
  األستجابة الموجھة

  ِمتْـ،ِمتْـمع تكرار الصوت )ِمتْــرٌ (قراءة كلمة
َط،َط                                                     مع تكرار الصوت )َمـَطـرٌ (قراءة كلمة

،حبذا  ،مع جمیع الحركات والمدود)ت أو ط(ردد المتعلمون الصوت الذي ینطق بھ المعلم ی
  .لو خطط المعلم جدول الحروف

  تا،تا،ِاختارثم النطق بكلمة كأن یقول 
  طا،طا،إفطارٌ .الطاءنفس العمل مع حرف 

  متر،مطر:قراءة الكلمتین معا
  اإلتیان بكلمات جدیدة تحوي الحرفین

  األستجابة المستقلة
  مطالبة التالمیذ باإلتیان بكلمات تحوي الحرفین

  التطبیق
  العودة إلى النص واستخراج كلمات تحوي الحرفین والتمییز بینھما

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

  نقراءة الحرفی
  كتابة الحرفین على األلواح وتشكیلھما بالعجینة إن أمكن

  

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

ب  9ص 5تمرین الكلمات وكتابتھا في دفتر األنشطةالحروف وقراءة  یقرأ وینسخ
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
واال

 

  



  

  8:الحصةالحیاة المدرسیة          :المقطع التعلمي
  د90:المدةفھم المكتوب  :المیدان

 )   في ساحة المدرسة(قراءة وكتابة:النشـــــــــــــاط
 یقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ویفھمھا یغلب علیھا النمط التوجیھي                   : الكفاءة الختامیة

  یعتز بلغتھ ،یتحلى بروح التعاون والتضامنویساھم في العمل الجماعي  :القیم والكفاءات العرضیة
  یستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب:مركبة الكفاءة

  ضمائر الخطابمع الماضي والمضارعف عند الفاصلة،،ینتج جمال بسیطة موظفا یقرأ النص ویق:مؤشرات الكفاءة
  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

یجیب عن 
 األسئلة

  أین توجھ التالمیذ عندما دق الجرس؟
 وعلى ماذا عزموا؟

 
   

 

ق
ال
ط
حلة األن

مر
 

ینطق المتعلم 
بحرفي السین 
والزاي نطقا 

  .سلیما
  

یقرأ الفقرة 
الثانیة قراءة 

سلیمة وكذا فقرة 
  أحسن قراءتي

  
  

یجیب عن 
  األسئلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

یوظف ضمائر 
المخاطب مع 

الماضي 
والمضارع في 

 جمل بسیطة

  المرحلة األولى
  .یعودالمعلم إلى النص المكتوب ویقرأه قراءة مسترسلة

  .قراءة جوھریة ویطلب من التالمیذ قراءتھا قراءة سلیمةیعید قراءة الفقرة األولى 
  یثمن قراءة المتفوقین ویصحح أخطاء المتعثرین

  )أحسن قراءتي( 18قراءة الفقرة الموجودة في كتاب التلمیذ ص
  

  16ص)أركب(استعمال الظواھر النحویة والصرفیة:المرحلة الثانیة
  .ى یمین سعاد وأنَت تجلس وراء لیلىأنِت تجلسین عل:قالتالمعلمة:یكتب المعلم العبارة

  .یقرأھا قراءة جوھریة-
  .مطالبة التالمیذ بالتدول على قراءتھا

  ماذا قالت المعلمة للیلى؟:یطرح السؤال
  .كتابة الجملة على السبورة

  .اختیار تلمیذة.خاطب زمیلتك بنفس الجملة
  .وماذا قالت لمصطفى

  .اختیار تلمیذ.خاطب زمیلك بنفس العبارة
  .المعلم في أذن تلمیذ بأن یصعد إلى السبورة ویرسم زھرة یھمس

  .أنت ترسم زھرة........یطلب من تلمیذ أن یخاطبھ ویخبره عما یفعلھ
  .أنِت تمسحین السبورة............استبدال التلمیذ بتلمیذة وتغییر المھمة

للوصول إلى استعمال )تلمیذین،تلمیذتین،تالمیذ ،تلمیذات(نفس العمل مع 
  .أنتما،أنتم،أنتن:الضمائر

  .تغییر زمن الفعل من المضارع إلى الماضي بنفس الطریقة
كأن یطلب من تلمیذ كأن یطلب من تلمیذ القراءة في الكتاب وبعد مدة یطلب من تلمیذ آخر 

  .أنت قرأت في الكتاب ثم تغییر الضمائر:مخاطبتھ بالجملة المناسبة
  
  
  

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

یوظف التراكیب 
والظواھر 
 المستھدفة

ب  8ص  3إنجازالتمارین في دفتر األنشطة تمرین 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
واال

 

  



  
 الحیاة المدرسیة        :المقطع التعلمي

 إمالء                          :النشـــــــــــــــاط
  كتابة كلمات وجمل                                             ینتج:الكفاءة الختامیة

 ایوظف قدراتھ الكتابیة ویتحكم فیھ:القیم والكفاءات العرضیة
  یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط للكتابةبالعربیة ویتحكم في مستویات اللغة الكتابیة:مركبة الكفاءة

یكتب حرفي السین والزاي في ) المطة والنقطة كبدایة(ف والكلمات وتناسقھا یستعمل عالمات الوقفیحترم قواعد رسم الحرو:مؤشرات الكفاءة
  وضعیات مختلفة

  د45+د45:المدة
  7/9:الحصتان

  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

تمییز الحرفین عن غیرھما 
 سماعا وكتابة

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

 الطاءفي الكلمات التي تشملھ،نفس العمل مع حرف التاءحرف  لونـــ 

ق
ال
ط
حلة األن

مر
 

یثبت الحرف عن طریق 
الذاكرة البصریة برؤیتھ 
  .والذاكرة العضلیة بكتابتھ

 .یكتب الصوت الناقص

  .تثبیت الحرفین
كل كلمتین على حدة ) تفاح،سكت(،)طعام،بطل(یكتب المعلم الكلمات -01

  .اكتبھ على لوحتك).طعام،بطل(ھناك حرف تكرر في الكلمتین :ویقول
  ).تفاح،سكت(نفس العمل مع الكلمتین 
  .وضعیات أخرى مشابھة

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

  .مایراه المعلم مناسبا
  
 
 
 
 
 
  ئَِرةٌ .             . ـفَّاَحـ.ٌت                   . ـَرةٌ               . ِمْسـ   

  )تو،ـَطـ،تُـ،طا،ـةٌ (أكمل كل كلمة بالصوت المناسب
  كلمة/تتم المناقشة جماعیا على السبورة كلمة

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

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

یثبت الحرفین ویتعرف على 
 بدایة ونھایة كتابة الحرف

  .داخل الكلمة
یحرص على األبعاد 
 والمسافة لكل حرف

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

  .9ص 6تمرین  إنجاز تمرین اإلمالء في دفتر األنشطة
 .یمكن للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعة

  

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
واال

 

  

  

  

  

 

 
  



  
  استعد للعودة إلى المدرسة                                    :المقطع التعلمي

  تنظیم معطیات :المیدان
  ذو المدخلین  الجدول:الدرس

  ..باستعمال معلومات منظمة في قوائم أو جداولیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة
  یالحظویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة

  معلومات واستعمالھا یحدد المھمة ویستخرج معلومات من سند معطىیعد سیرورة شخصیة الستخراج:مركبة الكفاءة
  یمیز بین المعطیات والمطلوب ،یختار أدوات الحاللمناسبة:مؤشرات الكفاءة

  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 .یكتشف لون الطاولة

أخرى،عندما دخلت القسم طلب منك المعلم الجلوس انتقلت إلى مدرسة :السیـــــــاق
  في 

  الصف الثاني الطاولة الرابعة
  تصمیم قاعة الدرس:السنـــــــد

  
اذكر لون الطاولة التي تجلس علیھا:التعلیمـــة    

ق
ال
ط
حلة األن

مر
 

  .یالحظ الجداول ویسمي األشیاء
  .یعین الخانة بوضع الرمز

  جماعيعمل .واالكتشافمرحلة البحث  -
یوضح لھم األسطر  18یرسم األستاذجدوال مشابھا للموجود في كتاب التلمیذ ص

  ثم یطلب منھم إنجاز العمل.واألعمدة ویشرح لھم طریقة العمل
الصورة وأصبعھ الثاني على /یمرر التلمیذ أصبعھ على سطر اإلشارة:اإلجراءات-

  عمود الیوم
  +وعند التقاطع یضع إشارة

  یُعرض العمل وینتبھ التالمیذ إلى طریقة العمل:ض والمناقشةالعر-
  18أكتشف ص :یتم العمل الفردي على الكتب:العمل الفردي

  .أكمل ملء جدول األحوال الجویة في أسبوع
  :مرحلة اإلنجاز

 .یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

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

 لتعیین خانة في الجدول أالحظ تقاطع السطر والعمود

التدریـ
ب 

س
تواال
ـار

 

  .تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة

 

1        2         3  

  

 



  

  استعد للعودة إلى المدرسة                         :التعلميالمقطع 
  .الفضاء والھندسة:المیدان
  تعیین مواقع في الفضاء                      :الدرس

  بتحدید موقع شيء على مخططیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة
  الترمیز العالمي المصطلحات و یستعملیالحظویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،:القیم والكفاءات العرضیة

  .یستعمل المصطلحات والتعابیر المناسبة لتحدید موقعشيء في الفضاء أو على مخطط :مركبة الكفاءة
  یحدد موقع شيء بالنسبة إلیھ أو إلى شيء آخریستعمل التعابیر الدالة على المكان :مؤشرات الكفاءة

  
 المراحــــــل والنشاط المقتـــــــــــــرح الوضعیات التعلمیة التقویـــــــــــــــم

  .المعلم والتالمیذ داخل القسم:یقوالألستاذ:السیــــاق یحدد الموقع ویجیب
  حجرة الدرس:السنــد

 على یمین من یجلس فالن؟:التعلیمـــة
 أین تجلس؟.وأنت

ق
ال
ط
حلة األن

مر
 

یعین تموقع أشیاء 
ویستعمل المصطلحات 

  .المناسبة
 .عن السؤالیلون ویجیب 

  .عمل داخل القسم جماعیا.مرحلة البحث واألكتشاف -
  یطرح األستاذ أسئلة حول تموقع األشیاء الموجودة داخل القسم مطالبا التالمیذ اإلجابة -

  على األلواح...............)أمام،وراء،یمین،یسار،تحت،فوق(باستعمال التعابیر
  .رحلیایتم العمل الفردي على الكتاب م:العمل الفردي

  
  

  :مرحلة اإلنجاز
 .یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

یشیر األستاذ إلى شيء في 
  الساحة
أین توجد :ویسأل

 ؟....المطعم/الشجرة

  :تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلىیحاور األستاذ 
 .19نص تعلمت كتاب التلمیذ ص

ا
ب 

لتدریـــ
ستثم

واال
ـار

 

 



  

  استعد للعودة إلى المدرسة                          :المقطع التعلمي
  األعداد والحساب                                                          :المیدان
  30یقارن و یرتب أعدادا أصغر من 29إلى  0األعداد من  مقارنة:الدرس

  یالحظویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة
  یجري علیھا عملیات الجمع،الطرح،الضرب)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف:مركبة الكفاءة

  >،<:یستعمل الرمزینحل مشكالت بتجنید معارفھ المتعلقةباألعدادی:الكفاءة الختامیة
  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 عدد معلوم الحقیذكر 

  .القریصات واحدة بعد األخرىنضیفقریصة،وبدأنا 29لدینا علبة بھا :السیــــاق
  

  قریصة 29بھا  علبة:السنـــد
  

  في كل مرة الموجودة داخل العلبةلنذكرالقریصات:التعلیمـــة
  

واحدة وممن یلیھ  یضیف،في الزیادةیطلب من تلمیذ ذكر عدد القریصات قبل األنطالق
 ذكر العدد وھكذا

ق
ال
ط
حلة األن

مر
 

  .یعد مایوجد داخل العلبتین
  یرتب ویضع الرمز المناسب

 ینجزاألنشطة

  باألفواج عمل.واألكتشافمرحلة البحث  -
  .30یوزع المعلم علبتین على كل فوج بكل علبة أشیاء عددھا أصغر من -
ضع العلبة التي أشیاؤھا أكبر على الیمین واألخرى على .عد عدد أشیاء كل علبة-

  .الیسار
  .في العلبة الیمنى عدد أكبر من العلبة الیسرى:یقول المعلم-
  ضع الرمز المناسب-
  ویرتب العلبتین.یعد عدد األشیاء:اإلجراءات -

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

  .على السبورة
الفوج  >  

  
  21أكتشف على الكتاب ص :مطالبة التالمیذ بإنجاز نشاط

  :مرحلة اإلنجاز
 .یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد

  21یتم إنجازاألنشطة من كتاب التلمیذ ص 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

وضع  15....13العددي اكتب 
 >،<الرمز المناسب،

ب  تعلمت:عن طریق أسئلة یتم التوصل إلى نص
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
واال
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  الحیاة المدرسیة                                                  :المقطع التعلمي
  تھذیب السلوك                                                                                                  :المیدان
  .فضل العلم:الدرس

  تربیة إسالمیة                                                                       :النشــــــــــــــــاط
  یسلك المتعلم في حیاتھ الیومیة سلوكات تدل على األخالق الحمیدة ،والمعامالت الحسنة ،وحب االطالع                     :الكفاءة الختامیة

  .،االحترام ي الوطني،نبذ العنف والتعامل بوعي ومسؤولیةاالعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضار:القیم
  التعرف على سلوكات تتعلق بحب التعلمواحترام المعلم:مركبة الكفاءة

  ابراز مظاھر السلوك الحسن وربطھا باآلیات القرآنیة والحدیث النبوي الشریف :مؤشرات الكفاءة
 المراحــــــل تـــــــــــــرحالوضعیات التعلمیة والنشاط المق التقویـــــــــــــــم

متعنا 
بتالوة .......یا

 سورة الفاتحة

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

 لماذا تتعلم في المدرسة:التعلیمة  
 

ق
ال
ط
حلة األن

مر
 

یالحظ یستمع 
ویجیب عن 

  األسئلة
 

  .المعلم اآلیة بخط واضح على السبورة ویقرأھا عدة مرات یكتب:أقرأ وأالحظ
  .یقدم معنى مبسط لآلیة ویحاور التالمیذ حول المعنى

  من الذي یحبھ هللا ویرفع درجتھ؟لماذا؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .والحظة الصور 19مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص 
  أین یوجد التلمیذان؟ماذا یفعالن؟:1الصورة 
  ماسم ھذا الشیئ؟فیم نستعملھ؟2الصورة 
  ماذا یفعل ھذا الرجل؟أین یوجد؟ 3الصورة 

  .یطرح المعلم األسئلة التالیة
  ھل یمكنك القراءة إذا لم تتعلم الحروف؟

  وھل تستطیع الحساب إذا لم تتعلم األعداد؟
  إذن ماھي فائدة التعلم في المدرسة؟

 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

مراقبة اإلنجاز 
 وتقویمھ

  ھل تسعى إلى طلب العلم؟
  لماذا؟

  یكتب المعلم الملخص وقراءتھ
 10إنجاز النشاط على دفتر األنشطة ص 

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
واال

 

  اآلیة بالمحو التدریجيتخصص الحصة الثانیة لتحفیظ 

 



  

  د45+د45:المدةالحیاة المدرسیة :المقطع التعلمي
 5/11:الحصتان)     5/11ح (محفوظات :النشـــــــــــــــاط
 ینتج كتابة كلمات وجمل                                             :الكفاءة الختامیة

  یوظف قدراتھ الشفویة ویتحكم فیھ  :القیم والكفاءات العرضیة
  یفھممایقرأ:مركبة الكفاءة

  یفھم معناھا اإلجمالي ویدرك القیم التي تتضمنھا    یقرأالمحفوظةویحفظھا:مؤشرات الكفاءة
  
  
  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 یجیب عن األسئلة
  أین تتعلم القراءة والكتابة؟

  
 ھل اشتقت إلى مدرستك أثناء العطلة؟

حلة 
مر

ق
ال
ط
األن

 

  یكتشف المحفوظة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ینصت إلى قراءة األستاذ ،یدرك 
المعنى اإلجمالي ویجیب عن 

 األسئلة
 
 
 
 
 

 یحفظ المقطع األول من المحفوظة

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

  .الجمالي علیھا
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

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

  ماذا تدرس في مدرستك؟
  مع من تذھب كل صباح؟

  متى تكتب؟
  ماالفائدة من الدراسة؟

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

 یكتب الجزء األول على جانب آخر من السبورة ویتم تحفیظھ

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

 آداء المقطع األول من المحفوظة یؤدي المقطع األول آداء سلیما

ب 
التدریـــ

ستثم
واال

ـــــــار
 

  

  للتقدیم والتحفیظ)5(تحصص الحصة األولى:مالحظة

  لإلستظھار والمسرحة)11(تخصص الحصة الثانیة           

  تُقدم باقي األجزاء على مدار اسابیع المقطع بنفس الطریقة



  

  الحیاة المدرسیة                                                                      :المقطع التعلمي
                                                               )               10ح(إدماج:النشـــــــــــــــاط
  )               تربیة المدنیةاللغة،التربیةاألسالمیة،ال(یدمج مكتسباتھ في حل وضعیات متعلقة بـ:الكفاءة الختامیة

  یوظف قدراتھ ویتحكم فیھا :القیم والكفاءات العرضیة
  معلومات سابقة ویوظفھا ینجز األنشطة فردیا على أوراق                                                         یسترجع:مؤشرات الكفاءة

  د45:المدة

  10:الحصة

  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 یسترجع المعلومات

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

 ......الظواھرالنحویة والصرفیة

حلة 
مر

ق
ال
ط
األن

 

یكتشف األنشطة وینصت إلى 
  .شرح المعلم

  
  .ینجز النشاط األول

یراقب عملھ ویصحح إن 
  أخطأ

  النشاط الثاني
  النشاط الثالث

 

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

  فالفردي 
  :األنشطة

  .اللغة العربیة
  .الحظ الجملة

  دروسكما....................أَْنَت تراجع دروسك                              أنتما
  دروسكن....................أنتن.................                            .أَْنتِ 

 
  .الحظ الجملة وأكمل

 ..............................أنتما رسمتما زھرة                            أَْنتَ 
  ...............................أنتن....................                         أنتم

  التربیة اإلسالمیة

 أمام الجملة الصحیحة              ضع العالمة     
 

  .أراجع دروسي وأحل التمارین
  

  .أرمي المحفظة والعب كثیرا
  

  .أنصت إلى شرح المعلم
  

  .أتفرج على التلفاز وال أفتح محفظتي
  .التربیة المدنیة

  )واضح،یتجنب،نظافة.(مناسبةامأل الفراغ بالكلمة ال
التشطیب ویحافظ على ............و.............التلمیذ المھذب ھو الذي یكتب بخط

  .الورقة...........
  
  
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

مراقبة آداءالمتعلم،یثي على 
 المجتھدین لخلق جو من التنافس

 .......................................هللا الذین یرفع:اكمل اآلیة

ب 
التدریـــ

ستثمـــ
واال

ـــــار
 

  

  

  



  ورقة اإلدماج في األسفل

  

  :األنشطة

  .اللغة العربیة

  .الحظ الجملة

  دروسكما....................أَْنَت تراجع دروسك                              أنتما

  دروسكن....................أنتن                            ..................أَْنتِ 

  .الحظ الجملة وأكمل

  ..............................أنتما رسمتما زھرة                            أَْنتَ 

  ...............................أنتن....................                         أنتم

  سالمیةالتربیة اإل

 أمام الجملة الصحیحة              ضع العالمة     

  .أراجع دروسي وأحل التمارین

  .أرمي المحفظة والعب كثیرا

  .أنصت إلى شرح المعلم

  .أتفرج على التلفاز وال أفتح محفظتي

  .التربیة المدنیة

  )واضح،یتجنب،نظافة.(امأل الفراغ بالكلمة المناسبة

  .الورقة...........التشطیب ویحافظ على ............و.............تب بخطالتلمیذ المھذب ھو الذي یك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  استعد للعودة إلى المدرسة                          :المقطع التعلمي
  جسم اإلنسان والصحة                                                                    :المیدان
  أنمو وجسمي یتطور أنا:الدرس

  یحافظ على صحة جسمھ بتجنید معارفھ حول التغیرات الجسمیة                            :الكفاءة الختامیة
  بنظم مھامھ وأعمالھ المختلفة،یرسخ اللغة الوطنیة لالتصال والتعبیر العلمي:القیم والكفاءات العرضیة

  ه الخارجیةیتعرف على النمو من خالل مظاھر :مركبة الكفاءة
  یعبر عن نموه من خالل تغییرات وتطورالجسم، یحدد القواعد الصحیة للنمو: مؤشرات الكفاءة

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

  .یشاھد الصورة
 یجیب عن السؤال

  فتحت خزانة مالبسك ولبست سروال:السیــــاق
  العام الماضي

  المشھد:السنـــد
  

  لماذا صار السروال قصیرا وضیقا؟:التعلیمـــة
  
 

ق
ال
ط
حلة األن

مر
 

یالحظ الصورة ویجیب عن 
  .السؤال

یالحظ التغیرات التي طرأت على 
  .الولد

  .یجیب عن األسئلة
  

 یتوصل إلى األثر الكتابي

  .المالحظة والبحثمرحلة  -
  .ومالحظة الصورة 20الكتاب ص یطلب األستاذ من التالمیذ فتح 

  .یرتدي أحمد معطفا اشتراه السنة الماضیة
  ماذا یقول ألمھ؟

  .الحظ الصورة الثانیة
  ھل یستطیع ھذا الولد األكل لوحده؟

  لماذا؟
  من یطعمھ؟

  متى یستطیع األكل بمفرده؟
  .مرحلة التجریب والقیاس

  .أحد تالمیذه.....)مئزر،حذاء،معطف(یحاول المعلم لبس
  .یحاور تالمیذه في سبب عدم تمكنھ من ذلك

  .األثر الكتابي
  .یطرح المعلم األسئلة التالیة

  ھل ینمو جسمك؟ھل یزداد وزنك وطولك؟
  ؟............ھل تلبس ثیابك لوحدك؟تأكل لوحدك

  .كتابة الملخص وقراءتھ
 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

ب إنجازالنشاط تقویم األعمال
التدریـــ

 
ستثمـــــــــــــــار

واال
 

  

  تخصص الحصة الثانیة إلنجازاألنشطة على الدفتر

  

  

 



  
  الحیاة المدرسیة                                                               :المقطع التعلمي

  المدنیة                                                                         الحیاة:المیدان
  أتقن عملي:الدرس

  ویؤدي عملھ بإتقانیمیز بین الحق والواجب : الكفاءة الختامیة
  .یؤدي واجباتھ نحو نفسھ ونحو اآلخر ینظم عملھ الشخصي:القیم والكفاءات العرضیة

  والواجبات علىأساس سند معطى،یصنف الحقوق :مركبة الكفاءة
  .واجباتھ ویتقن عملھیمیز بین حقھ وواجبھیعرف :مؤشرات الكفاءة

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 .یالحظ ویجیب عن السؤال

  انتھائك من مراجعة دروسك وضعت أدواتك داخل المحفظة  بعد:السیــــاق
  

  محفظة منظمة ومرتبة:السنـــد
  

  ماذا تقول عن صاحب المحفظة؟:التعلیمـــة
  
 

ق
ال
ط
حلة األن

مر
 

  .یستمع إلى قراءة المعلم
یالحظ الصور ویجیب عن 

 .األسئلة

  .أقرأ وأالحظ
  .یقرأ المعلم النص عدة مرات ویشرحھ

  
  .المعنى العام یطرح أسئلة حول 

  
  .20مطالبة التالمیذ بمالحظة الصورة من كتاب التلمیذ ص

  
  ماھي البطاقة التي تفضلھا ؟ولماذا؟:یطرح السؤال

  
  .الحظ البطاقتین ثم اخبر زمالءك عن الشيء الناقص في البطاقة الثانیة

  
 ھل تعمل مثلما عملت منى أو لیلى؟لماذا؟

 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

ب   یطرح المعلم أسئلة ھادفة للوصول إلى الملخص تقویم األعمال
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
واال

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  تربیة بدنیة :النشاط   

  الوضعیاتوالتنقالت:    المیدان 

  انجاز حركات قاعدیة سلیمة ویحافظ على ترابطھا*: الكفاءة الختامیة

  تنمیة حب االنتماء الى مجموعة لتحقیق ھدف :القیم والكفاءات العرضیة

  التحول من الوقوف الى الجلوس والعكسالمشي التدریجي والتحول من الدفاع الى الھجوموالعكس:مركبة الكفاءة

  أن یجري المتعلم على مستقیم بسرعة قصوى دون فقدان التوازن :مؤشرات الكفاءة

 إنجــــــــاز الحصــــة 

 

المعارف 

 المستھدفة

 أنشطة التعلم  مؤشر الكفاءة  النشاط المقترح 

 

  

ــ استعداد التلمیذ 

  لتنفیذ وجباتھ 

ــ یؤدى بالمشي والجري الخفیف وبعض حركات الوثب والتمرینات البدنیة 

  .الخاصة بالمرونة 

ــ المشي على المشطین وعلى كعب القدم وعلى الجانب الخارجي للقدم ــ 

المشي مع ثني الركبتین ــ المشي بخطوات طویلة ــ المشي مع محاولة لمس 

الصدر بالركبة ــ المشي بخطوات سریعة مع حركات دائریة للذراعین ــ 

مشي على المشي مع ثني الجذع أماما وإلى الخلف ولمس األرض بالیدین ــ ال

ساق واحدة مع مسك مفصل الساق الثانیة بالیدین ــ الجري الخفیف مع ثني 

الركبتین إلى الخلف ــ الوثب إلى األمام والخلف ــ الجري في اتجاه معكوس 

لمسافة معینة ثم عكس االتجاه عند إشارة المدرب ــ الجري من وضعیة 

الوقوف   مباشرة  جلوس أو رقود عند إشارة المدرب ــ الجري السریع ثم

عند إشارة المدرب ــ الجري السریع ثم تبدیل االتجاه عند إشارة المدرب ــ 

  الجري ثم الوثب بقدم واحدة عند إشارة المدرب 

العمیق مع ثني )  شھیق ، زفیر(یفصل كل تمرین عن سابقھ بعملیة التنفس

  الجسم إلى األمام  

 

 

 

 

 

 

 

ـ تنظیم األجھزة 

الداخلیة وإعدادھا 

لتقبل المجھود 

  المطلوب 

  

 

 : المرحلة التحضیریة 1

  

  مرحلة اإلحماء العام 

 ()دقیقة 10

 

ــ تحدید المحتوى 

) وضعیات التعلم (

لكل ھدف وتوزیعھا 

  على المدى الزمني 

  ) لعبة اللیل والنھار(

  

 

ــ بعد تحضیر وإعداد الحصة یتحول دور المعلم إلى تنشیط القسم وتسییر 

  :مراحل الدرس میدانیا ، وھذا یستوجب تطبیق مبادىء 

  .ــ یشرح ،ویقوم بالعرض بنفسھ أو عن طریق تلمیذ

  ــ یعلن عن بدایة ونھایة العمل ، بواسطة إشارات مفھومة 

  .ذ ــ یصحح فردیا وجماعیا ویقوم أعمال التالمی

  ــ یثیر ، یشوق ، یطمئن ، ویساعد المتعلمین 

  لعبة اللیل والنھار : اللعبة 

واحدة تمثل ) مستطیل(یقف التالمیذ موجتان متقابلتان في منتصف الملعب 

  اللیل واألخرى تمثل النھار عند إشارة المعلم تھرب إحداھا واألخرى تطاردھا 

  : لتوجیھات ا

  ــ ترك مسافات بین التالمیذ ـ 

  .ــ حثھم على الجري بسرعة على خط مستقیم 

 

  

ـ الجري السریع 

على خط مستقیم 

دون فقدات 

 التوازن 

المرحلة الرئیسیة  ـ  2

 : 

  

بناء الوحدة التعلمیة 

  وتطبیقھا 

  ()دقیقة 40

  

 

 

  

 ـ العودة إلى الھدوء 

  .ــ قد تكون بلعبة ھادئة أو بحوصلة ما جاء في الحصة 

  ــ تعلن فیھا النتائج إن كانت ھناك ألعاب تنافسیة 

  ــ تحضر فیھا الحصة القادمة 

  ــ المشي في الساحة و تقدیم أنشودة 

  

 

 

  

ـ أن یستعید 

المتعلم حالتھ 

  الطبیعیة الھادئة 

 المرحلة الختامیة  ـ  3

  

مرحلة العودة إلى 

  الھدوء

 ()دقائق 10

 

  

  




