
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  )الحي والقریة(لمقطع الثالثا

كلمة مشكولة شكال تاما قراءة  40/60یتواصل مشافھة وكتابة بلغة سلیمةویقرأنصوصا بسیطة یغلب علیھا النمط التوجیھي تتكون من :الكفاءة الشاملة

  .سلیمة وینتجھا كتابة في وضعیات تواصلیة دالة

  مركبات الكفاءة  الكفاءة الختامیة  المیدان

  .یفھم خطابات منطوقة یغلب علیھا النمط التوجیھي ویتجاوب معھا  فھم المنطوق
یتفاعل مع النص .*یرد استجابة لما یسمع*

یحلل معالم الوضعیة التواصلیة.*المنطوق
.مضمون النص المنطوق

  التعبیر الشفوي
تواصلیة یقدم توجیھات انطالقا من سندات متنوعة في وضعیات 

  .دالة
یقدم ذاتھ ویعبر .*یُفھم حدیثھ.*یتواصل مع الغیر*

  .عنھا

  فھم المكتوب
 20/40یقرأ نصوصا بسیطة یغلب علیھا النمط التوجیھي تتكون من 

  .كلمة مشكولة شكال تاما قراءة سلیمة ویفھمھا

یعید بناء المعلومات الواردة في النص .*یفھم مایقرأ*
الواردة في النص  یستعمل المعلومات.*المكتوب

یستعمل استراتیجیة القراءة ویقیم مضمون .*المكتوب
  .النص المكتوب

  التعبیر الكتابي
جمل یغلب علیھا النمط التوجیھي في وضعیات  6/8ینتج كتابات من 

  .تواصلیة دالة

یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط *
یتحكم في مستویات اللغة *للكتابة بالعربیة

ینتج منصوصات حسب وضعیة التواصل

 
  
  
 
  
  



  
  

  

:الموارد المعرفیة  

 التعبیر الكتابي

حـــــاور فھم المنطوق والعبیر الشفوي فھم المكتوب
 الم

طـــــــع
 المقا

سابیــــــع
 األسالیـــــب التراكیــــــب الصــــرف الرصیــــد اللغوي القراءة المحفوظــــات األ

 الكتابة واإلمالء
*

 الحروف
 ض،ث،ي،ن،ل،ر
أنشطة كتابیة 

 متنوعة
ینتج كتابات من 

6 

ي
الد

طبیعة فیب
ال

.
 

 بین المدینة

.والریف  

.الحي والقریة  

 الشارع،بنایة

.رصیف،طریق  

شرطي،طبیب(المھن  

...)تاجر،سائق  

فالح(المزرعة  

 حقل ،بستان،خم

)محراث،فواكھ  

 

 

 

 المخاطب أنت،أنتِ 

 أنتم،أنتم،أنتن

 مع المضارع

الجملة االسمیة*  

 الجار والمجرور

ماذا،نعم*  

الیوم،أمس،غدا،*  

 بعد

القلیل،الكثیر*  

ما،ال،لیس،لم،لن*  

ي والقریــــــة
حـــــ

ال
.

 

ث
طع الثال

المق
.

 

10 

 من خیرات

.الریف  
11 

 في المحالت

.الكبرى  
12 

)إدماج،تقویم،معالجة(  13 

 



.الموارد المنھجیة المتعلقة بكل الوضعیات الجزئیة  

.الموارد المنھجیة  المیدان  

.االتصال البصري.*سالمة وضعیة الجسم* .الوجاھة   

فھم المنطوق والتعبیر 
.الشفوي  

.توظیف المعطیات المكتسبة* .البناء   

.سالمة اللغة من حیث البناء والتألیف* .األنسجام   

.إبداء رأي* .التمیز   

.سالمة وضعیة الجسم* .الوجاھة   

.فھم المكتوب  
.التمییز بین الحركات والمدود* .تمثُل المعنى   

.تحدید روابط بین السند والنص* .المبنى   

.القراءة اإلیقاعیة* .التمیز   

.المحافظة على المسافات عند الكتابة* .الوجاھة   

.التعبیر الكتابي  
.توظیف التراكیب والصیغ* .البناء   

.تكوین جمل.*استغالل سندات* .األنسجام   

.جمالیة الخط* .التمیز   



.القیم الوطنیة والكفاءات العرضیة  

 الوضعیة الجزئیة األولى الوضعیة الجزئیة الثانیة الوضعیة الجزئیة الثالثة
 

  
وتنمیة قیمة  حب الوطن

.المحافظة على البیئة  
.الھویة الوطنیة  

.القیم والمواقف  

.یتحلى بالصدق في تعاملھ   .الضمیر الوطني   

  
یساھم في الحیاة الثقافیة للحي 

.والقریة  
.المواطنة  

  
الحي (التعرف على محیطین 

)والقریة  
.التفتح على العالم  

  
یوظف قدراتھ التعبیریة 

.الشفاھیة والكتابیة  
.طابع فكري  

.الكفاءات العرضیة  

  
یبحث عن المعلومات ویوظفھا 

.التعبیر الشفوي والكتابيفي   
.طابع منھجي  

.یقضي یوما مع الفالح   .طابع تواصلي   

  
یعمل باستقاللیة ویبدي عواطفھ 

.اتجاه اآلخر  
.طابع شخصي واجتماعي  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : المھمات 
  .،وتحدث عن األنشطة التي یمارسھا الناس فیھماصف لزمالئك شفویا وكتابیا مناظر الریف ومناظر المدینة -1

  .في الریف خیرات كثیرة،ھات أمثلة عنھا واقترح الحلول المناسبة للمحافظة علیھا-2

 )الوضعيةاألم( الوضعية املشكلة االنطالقية 

  

.الواجب نحو الوطن  

الجمیع یؤكد لك أن واجبك نحو وطنك یأتي بعد واجب اإلیمان با� 
وعبادتھ،سواء عشنا في المدینة أو عشنا في الریف فإن أرض بالدنا واحدة 

 وعزیزة علینا.

 

 



.الوضعیة الجزئیة األولى  

.لوحــــــــــة القیــــــادة  

)رحلــــة سنونو.(نص منطوق یتناول جانب من جوانب حیاة الحیوان  

.فھم المنطوق والتعبیر الشفوي  

.یعید بناء النص المنطوق  

)بین المدینة والریف(نصبناء الفقرة األولى والثانیة من *  

وتركیبھما مع الحركات والمدود )الضاد والثاء(استغاللھما الستخراج حرفي*
.على السبورة  

.إمالء/خطقراءتھما وكتابتھما وتثبیتھما من خالل *  

.إنجاز نشاطات متنوعة من  استجابة لتعلیمات على دفتر األنشطة*  

.فھم المكتوب  

.الجزء األول)بالديالطبیعة في (المقطوعة الشعریة  

.یصف المدینة والریف).اإلنتاج الكتابي( .التعبیر الكتابي   

.یختار نشاط فالحي ویكتب عنھ .التدبیر المنزلي   

.سورة قریش .تربیة إسالمیة   

.الشجرة صدیقة اإلنسان .تربیة مدنیة   

 



 

 میدان فھم المنطوق والتعبیر الشفوي.

الحصة األولى(45د+45د).

 أ- فھم المنطوق.

:دــــــالسن  

 

.ماذا ترى في الصورة:التعلیمة

 منھجیة التناول:

إشارات بالید،تعابیر الوجھ،النبرات (یُسمع المعلم تالمیذه النص المنطوق مشافھة ویرافقھ بإبداء األنفعال بھ،تصاحبھ *
.إلثارة السامعین وتوجیھ عواطفھم).الصوتیة

.تجزئة النص المنطوق وأجرأة أحداثھ

).یمكن للمعلم إعادة الصیاغة،حذف،إضافة.(54دلیل الكتاب ص .مرافقة للنص المنطوقأسئلة الفھم 

.أكتشاف الجانب القیمي في النص وممارستھ

 

.منھجیة التناول  

:اقـــــــالسی  

حل فصل الشتاء،وھاھي أسراب الطیور تستعد للھجرة إلى المناطق الدافئة،حلقت السنونوة األم مع صغارھا 
....................عالیا في سماء مدینة الجزائر   

.من دلیل الكتاب 54النص المنطوق ص   

:ةــــــــــــالقیم  

 المثابرة ومواصلة العمل.



.التعبیر الشفوي:ب  

.أحاسیسھم وإبداء مشاعیرھم بما یتالءم مع المھمات أدناهالتحاور حول النص المنطوق للوصول إلى دفع المتعلمین للتعبیر عن 

:السیاق  

.ة ابن العمشتریت ھدیة من المحالت الكبرى البن عمك الساكن في الریف،وفي یوم العطلة رافقت أباك لزیار

:السنـــــد  

.الصورة األولى.                                                                                     الصورة الثانیة                               

:المھمات  

.الحظ الصورة األولى.                                                           الحظ الصورة الثانیة

اذا ترى في الصورة؟                                                          ماذا تشاھد في الصورة؟

ھل زرت المدینة یوما؟                                                         ھل زرت الریف یوما؟

ماذا یعجبك في الریف؟              ھل تحب العیش فیھا؟                                            

؟        في أي منھما تفضل العیش؟لماذا

 الحصة الثانیة:التعبیر الشفوي45د

الرصید  (لتثبیت أحداث النص المنطوق والعمل على استعمالاستثمار مخرجات میداني فھم المنطوق والتعبیر الشفوي إعادة 
.في وضعیات تواصلیة دالة ةالمحدد)،صیغ،تراكیب نحویة وصرفیةاللغوي 

:األسالیب والتراكیب المعنیة بالدراسة  

.األمس،الیوم،غدا،ماذا،الجملة اإلسمیة الجار والمجرور  

.52كتاب التلمیذ ص :..........قالت السنونو:الصیغ  

.استخراج الصیغ وتثبیتھا بأمثلة  



 الحصة الثالثة:اإلنتاج الشفوي 45د.

السیاق:العودة إلى النص المنطوق،قصد فھم تسلسل األحداث ،التحاور حول مفھومھ لتمكین المتعلمین من إنتاج نص شفوي شبیھ 

السند:

 كتابة الملخص وقراءتھ.

:مالحظـــــــة

یجب مرافقة المتعلمین في حصة اإلنتاج الشفوي إلكسابھم مھارات تولید األفكار وتنظیمھا في سیاقات مختلفة في 
.أعمال فوجیة وجماعیة

 الصور المھمات

الثة
صور الث

ن ال
ع
التعبیر 

)
ي

ج كل
إدما

(
 

ن
صورتی

ن ال
ع
التعبیر 

)
ي

جزئ
ج 

إدما
(

 

 الصورة1:

 ماسم ھذا العصفور؟

 في أي فصل یھاجر؟إلى أین یھاجر؟

 

 الصورة 2:

 مع من حلقت السنونة األم؟

 فوق ماذا حلقت؟

 ماذا قالت السنونة لصغارھا؟

 الصورة 3:

 إلى أین وصلت السنونة مع صغارھا؟

 صف المناظر التى تراھا؟



 میدان فھم المكتوب والتعبیر الكتابي.

الحصة الرابعة:قراءة45د.

.ذھبت في العطلة إلى الریف لزیارة عمك ھناك:السیـــــاق

ماذا شاھدت في طریقك إلیھ؟

.53ص)النص المقروء+الصورة:(السنــــــد

كیف ھوالریف؟:المھمــــات

اذكر المرافق الموجودة في الریف؟

ھل تحب العیش في الریف؟

تُنَجز المھمات بعد قراءة النص قراءة نموذجیة مشخصة     
.ومعبرة من قبل األستاذ

یبدأ األستاذ بالمتمكنین حتى الیدفع        (تلیھا قراءات فردیة مع مراقبة النطق السلیم لمخارج الحروف واحترام عالمات الوقف
.) المتأخرین ألى ارتكاب األخطاء

م أثناء االنتھاء من قراءة فقرة أو جملة لطرح أسئلة للوقوف على مدى فھم التالمیذ للمعنى العام للنصیوقف األستاذ المتعل

).األسئلة مرفقة بالنص.(ولشرح كلمات جدیدة وتوظیفھا في جمل

 استخراج القیمة والعبرة من النص المقروء.

 

 

 

 

.29مطالبة المتعلمین بإنجاز األنشطة على الدفتر ص

المدینة والریف جزء من وطننا 
.الغالي،یحب المحافظة علیھما  



 میدان فھم المكتوب.

*د45+د45)*5/12الحصتان،:(المحفوظات

الحصة:5.یتم تقدیم القطعة كاملة.

.شرح المعنى اإلجمالي ومحاورة التالمیذ حول معناھا

.تجزئة القطعة إلى مقاطع

.تحفیظ المقطع األول

الحصة:12.

.المقطع األول واستظھارهمسرحة 

 



الحصة السادسة:90د(قراءة وكتابة)

.بین المدینة والریف عن طریق محاورة التالمیذ:بناء الفقرة الثانیة من نص

حلمت سھام بالعیش في الریف.ماذا قالت ألبیھا؟

.................................أھوى منازلھ الجمیلة والمتباعدة عن بعضھا،لتفسح 

استخراج جملة:أھوى منازلھ الجمیلة والمتباعدة عن بعضھا.

.كتابتھا على السبورة وقراءتھا

.تأطیر الكلمة المشتملة على حرف الضاد وتجزئتھا إلى أصوات

 

.تجرید حرف الضاد وتركیبھ مع الحركات والمدود

 َضـ ضُ  ـِض  َضا ـُضو ِضي ًضا ـضٌ  ٍض  اْضـ

.التدرب على كتابتھ في الفضاء،على األلواح،بالعجین وعلى كراسات المحاوالت في وضعیاتھ الثالث

.رسم الحرف بالحركات البسیطة والطویلة على كراس القسم وكتابة كلمة أو كلمتین تشمالنھ

.في األخیر قراءة الفقرة األولى من النص على الكتاب

الحصة السابعة:45د (إمالء).

.إعادة قراءة الفقرة األولى من النص المقروء

.تثبیت حرف الثاء في كلمات انطالقا من صور،تعابیر،الفاظ

  

.ـٌع                                 بَْیــ..عٌ                            َر ـْفدَ 

.مختلفة على كراس القسمإمالء حرف الضاد في وضعیات 

 بَْعـ ـِضـ ـَھا

   



الحصة الثامنة:90د(قراءة وكتابة)

.بین المدینة والریف عن طریق محاورة التالمیذ:بناء الفقرة الثالثة من نص

.أنا أھوى الریف بمنازلھ الجمیلة والمتباعدة:قالت سھام

من التي قاطعتھا؟ماذا قالت؟

.........................................المدینةأما أنا فأحب حینا في :قاطعتھا ثُریا قائلة

استخراج جملة:قاطعتھا ثریا قائلة:أما أنا فأحب حینا في المدینة.

.كتابتھا على السبورة وقراءتھا

.  تأطیر الكلمة المشتملة على حرف الضاد وتجزئتھا إلى أصوات

 

 

.والمدودتجرید حرف الثاء وتركیبھ مع الحركات 

 ثَـ ـثُـ ثِ  ـثَا ثُو ـثِي ثًا ثٌ  ثٍ  اثْـ

 

.التدرب على كتابتھ في الفضاء،على األلواح،بالعجین وعلى كراسات المحاوالت في وضعیاتھ الثالث

.رسم الحرف بالحركات البسیطة والطویلة على كراس القسم وكتابة كلمة أو كلمتین تشمالنھ

التركیز على التالمیذ الذین لم یتمكنوا من القراءة في الحصتین .من النص على الكتاب األولىفي األخیر قراءة الفقرة 

.)4/6(السابقتین

الحصة التاسعة45د(إمالء)

.تثبیت حرف الثاء في كلمات انطالقا من صور،تعابیر،الفاظ

  

ـْعَلبٌ ..                                       ..ِمْحَرا..                                         ـلـَّ..ُمـ      

.إمالء حرف الثاء في وضعیات مختلفة على كراس القسم

.30ص )أسمع وأكتب على دفتر األنشطة(إنجاز نشاط

 ثُـ ـرِ  یَا

  
 



الحصة العاشرة45د(أنشطة إدماجیة)

مع ضرورة إعطاء أھمیة للعمل الثنائي )أثري لغتي،خط،إمالء،أنتج كتابیا(تكملة إنجاز النشاطات المتبقیة في دفتر األنشطة

)30ص(والفوجي

الحصة الحادیة عشر45د(تعبیر كتابي)

:السیــــــاق

:نـــــــد

:المھمــــــة  

لخالتك التي تسكن في تجولت مع أبیك في المدینة وزرت المحالت الكبرى لشراء ھدیة 
.الریف  

.رافقت أسرتك لزیارتھا في العطلة  

 

 اِختر المكان الذي یعجبك العیش فیھ وصف ماتراه مستعمال جمال مثل:

:الریف:                                                   المدینة  

الحقول والبساتین،األشجار المثمرة،المنازل  ......      السیاراتالشوارع مكتضة،العمارات،دخان 
المتباعدة                                                               






