
يقیم مضمون و يرد استجابة لما يسمع
  النص المنطوق

حسن االستماع،فھم المعنى العام 
  للمنطوق

يفھم خطابات منطوقة يغلب علیھا النمط 
 التوجیھي ويتجاوب معھا

 يصدر أحكاما على النص المنطوق
  يثمن القیم الواردة فیه

 التقويم  

شوارع في المدينة :أكمل
واسعة 

  ...........و..........و
في الريف منازل متفرقة 

 ............و............و

  )23(دلیل الكتاب ص

محاورة التالمیذ حول نص المشكلة األم الستخراج المھمات 

  
  ألنشطة التي يمارسھا اإلنسان،عن أي نشاط تتحدث وأين يمارس؟

يستمع إلى النص ويبدي 
  اھتماما

يجیب بجمل بسیطة 
تترجم المعنى العام 

 للنص

من طرف المعلم وأثناء ذلك 
الحس  باألداء

 أفكار جديدة تدعم ما بناء
 ورد في النص المنطوق

  تفويج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة

  

أين توجد الحديقة 

  لماذا يذھب إلیھا الناس؟
  كیف؟ علیھا؟

  اذكر مرافق المدينة المعروضة في الصور؟واذكر واجبك نحوھا؟
 ،......وأسواق

  الحي والقرية

   فھم المنطوق والتعبیر الشفوي
  .جولة في أرجاء المدينة

يعتز بلغته العربیة،حب الوطن،احترام 
  رموز السیادة الوطنیة

  
 مركبة

  الكفاءة
يرد استجابة لما يسمع

النص المنطوق
مؤشرات 

  الكفاءة
حسن االستماع،فھم المعنى العام 

للمنطوق
الكفاءة 

  الختامیة
يفھم خطابات منطوقة يغلب علیھا النمط 

التوجیھي ويتجاوب معھا
يصدر أحكاما على النص المنطوق 
يثمن القیم الواردة فیهو

 الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح
دلیل الكتاب ص.األم االنطالقیة  نص الوضعیة المشكلة

  
محاورة التالمیذ حول نص المشكلة األم الستخراج المھمات 

   .والتركیز على المھمة الثالثة
  سورة قريش تتضمن نشاطا من ا

  
ألنشطة التي يمارسھا اإلنسان،عن أي نشاط تتحدث وأين يمارس؟

من طرف المعلم وأثناء ذلك ) جولة في أرجاء المدينة(قراء النص المنطوق 
باألداء االستعانةيجب التواصل البصري بینه وبین متعلمیه مع 

  .حركي والقرائن اللغوية والغیر لغوية
  :فھم المنطوق

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

األسئلة مرفقة بالنص المنطوق،يمكن 
للمعلم تعديلھا                               

  ....)حذف،إضافة،تغییر الصیغة
  63مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص

  .الصورة
  أين يوجد ھؤالء الناس؟

  ھل يتزاحمون عند ركوبھم الحافلة؟
  كیف يركبون الحافلة إذن؟

سیلة النقل ھي و ما ھل سافرت يوما؟
 التي استعملتھا؟

تفويج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة :أتأمل وأتحدث

    

  سم ھذه البناية؟

 من ھم األشخاص
يعملون في 

  02:الصورة
أين يوجد ھؤالء 

  األشخاص؟
  ماذا يفعلون؟

سم السلع التي تباع 
  في ھذا المكان؟

  03:الصورة
أين توجد الحديقة 

  العامة؟
لماذا يذھب إلیھا الناس؟

علیھا؟ ھل تحافظ

اذكر مرافق المدينة المعروضة في الصور؟واذكر واجبك نحوھا؟
وأسواق والممرضون،في المدينة مستشفیات يعمل فیھا األطباء 

  .يجب المحافظة علیھا
    

الحي والقرية: المقطع التعلیمي   
فھم المنطوق والتعبیر الشفوي  المیدان
النص 

  المنطوق
جولة في أرجاء المدينة

  د90  المدة
  1  الحصة

يعتز بلغته العربیة،حب الوطن،احترام   القیم
رموز السیادة الوطنیة

 

الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح  المراحل
نص الوضعیة المشكلة:السیاق

  مشھد:السند
محاورة التالمیذ حول نص المشكلة األم الستخراج المھمات :التعلیمة

والتركیز على المھمة الثالثة
سورة قريش تتضمن نشاطا من ا:3المھمة

ألنشطة التي يمارسھا اإلنسان،عن أي نشاط تتحدث وأين يمارس؟

مرحلة 
 االنطالق

قراء النص المنطوق 
يجب التواصل البصري بینه وبین متعلمیه مع 

حركي والقرائن اللغوية والغیر لغوية
فھم المنطوق

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

األسئلة مرفقة بالنص المنطوق،يمكن 
للمعلم تعديلھا                               

حذف،إضافة،تغییر الصیغة(
مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص

الصورة ومشاھدة
أين يوجد ھؤالء الناس؟

ھل يتزاحمون عند ركوبھم الحافلة؟
كیف يركبون الحافلة إذن؟

ھل سافرت يوما؟
التي استعملتھا؟

مرحلة بناء 
 التعلمات

فھم 
 المنطوق

أتأمل وأتحدث

  01:الصورة
سم ھذه البناية؟ا ما

  أين توجد؟
من ھم األشخاص

يعملون في الذين 
  المستشفى؟

اذكر مرافق المدينة المعروضة في الصور؟واذكر واجبك نحوھا؟
في المدينة مستشفیات يعمل فیھا األطباء 

يجب المحافظة علیھا

التدريب 
 واالستثمار

التعبیر 
 الشفوي

  



  حديثهيتواصل مع الغیر،يفھم 

، )الظھر( يستخدم األزمنة المناسبة
  )ال،لیس(يستعمل النفي ب

يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

 التقويم  

يتذكر مضمون النص 

  .المنطوق

  .يجیب عن األسئلة

يجیب عن 

األسئلة،يكتشف 

 .الصیغ ويوظفھا

  .بناء الجملتین المحتويتین على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة 

  .الظھربعد 

 .الظھرأصلي صالة 

يتدرب على 

استعمال الصیغ في 

وضعیات مشابھة 

ويستثمرھا في 

  .وضعیات جديدة

 

  يطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفة

 من كتاب األنشطة

 

  الحي والقرية

يعتز بلغته العربیة،حب الوطن،احترام 
  رموز السیادة الوطنیة

  
 مركبة

  الكفاءة
مؤشرات 

  الكفاءة
الكفاءة 

  الختامیة

 الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح
  )المدينة جولة في أرجاء(العودة إلى النص المنطوق

  .يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق

  ماذا قالت؟ سألت وداد أباھا،

  بماذا أجابھا األب؟

 إذن أين يعمل الشرطي؟

بناء الجملتین المحتويتین على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة 

  متى توجه األطفال إلى قاعة السینما؟

  .الظھرتوجه األطفال إلى قاعة السینما بعد 

  أسرع سمیر لدخول قاعة العرض،ماذا قال له عامل الشباك؟

  .قبل أن تشتري التذاكر

  .كتابة الجملتین وتلوين الصیغ المستھدفة

  .تثبیت الصیغ بطرح أسئلة

بعد /أتناول وجبة الغداء قبل  الغذاء؟ متى تتناول وجبة

أصلي صالة   سم الصالة التي نصلیھا بعد صالة الصبح

 .وضعیات أخرى يراھا المعلم مناسبة

  .وأجب عن األسئلة)ال،لیس

      ال،لیس التمرين صعبا  ھل التمرين صعب؟

  .القسم ضیقا ال،لیس  ضیق؟

  التمر مرا ال،لیس.  

  بطیئة ةالسیار تال،لیس  ھل السیارة بطیئة؟

يطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفة

من كتاب األنشطة33ص  1العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرينین 

  

الحي والقرية: المقطع التعلیمي   
  تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
   2  الحصة

يعتز بلغته العربیة،حب الوطن،احترام   القیم
رموز السیادة الوطنیة

 

الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح  المراحل
العودة إلى النص المنطوق

يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق

سألت وداد أباھا،

بماذا أجابھا األب؟

إذن أين يعمل الشرطي؟

مرحلة 
 االنطالق

بناء الجملتین المحتويتین على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة 

متى توجه األطفال إلى قاعة السینما؟

توجه األطفال إلى قاعة السینما بعد 

أسرع سمیر لدخول قاعة العرض،ماذا قال له عامل الشباك؟

قبل أن تشتري التذاكر لیس ،ال

كتابة الجملتین وتلوين الصیغ المستھدفة

تثبیت الصیغ بطرح أسئلة

متى تتناول وجبة

سم الصالة التي نصلیھا بعد صالة الصبح

وضعیات أخرى يراھا المعلم مناسبة

ال،لیس(استعمل

ھل التمرين صعب؟

ضیق؟ھل القسم 

  ھل التمر مر؟

ھل السیارة بطیئة؟

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفة

العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرينین 

التدريب 
واالستثما

 ر

  
 



  يفھم حديثهو مع الغیريتواصل 
فھم تسلسل األحداث في النص 

  المنطوق ويبني علیھا
يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
ينظم  متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

  أفكاره ويعبر عنھا تعبیرا سلیما

 التقويم  

  .يتذكر النص

 .يجیب عن األسئلة

 

 

 

 

 

 .الملخصيقرأ 

  الحي والقرية

  )إنتاج شفوي

يعتز بلغته العربیة،حب الوطن،احترام 
  رموز السیادة الوطنیة

  
يتواصل   الكفاءة مركبة

مؤشرات 
  الكفاءة

فھم تسلسل األحداث في النص 
المنطوق ويبني علیھا

الكفاءة 
  الختامیة

يقدم توجیھات انطالقا من سندات 
متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة

أفكاره ويعبر عنھا تعبیرا سلیما

 الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح
 .العودة إلى النص المنطوق

  بماذا سافرت عائلة سمیر إلى المدينة؟

  بجانب ماذا جلس األطفال داخل الحافلة؟

 ھل فتحوا النوافذ وأخرجوا رؤوسھم؟لماذا؟

  أين توجھت عائلة سمیر؟

  لماذا توجھت إلى محطة الحافالت؟

  األطفال الحافلة،بجانب ماذا جلسوا؟

  تسجیل أحسن التعابیر

  إلى أين وصلت الحافلة؟

  ماذا رأى األوالد وسط الطريق؟

  

مطالبة التالمیذ بالتعبیر عن الصورتین،إدماج 

  .تسجیل أحسن التعابیر

  نزلت العائلة من الحافلة ،أين ھي اآلن؟

مطالبة التالمیذ بالتعبیر عن الصور الثالث،إدماج 

وصلت العائلة إلى بیت العم،استراح األوالد 

  متى توجھوا إلى قاعة السینما؟

مطالبة التالمیذ بالتعبیر عن الصور األربع،إدماج 

  .كتابة الملخص وقراءته

توجھت عائلة سمیر إلى محطة الحافالت لتذھب إلى منزل 

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

    

الحي والقرية: المقطع التعلیمي   
إنتاج شفوي(تعبیر شفوي  النشاط

  د45  المدة
  3  الحصة

يعتز بلغته العربیة،حب الوطن،احترام   القیم
رموز السیادة الوطنیة

  

الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح  المراحل
العودة إلى النص المنطوق

بماذا سافرت عائلة سمیر إلى المدينة؟

بجانب ماذا جلس األطفال داخل الحافلة؟

ھل فتحوا النوافذ وأخرجوا رؤوسھم؟لماذا؟

مرحلة 
 االنطالق

  :01الصورة

أين توجھت عائلة سمیر؟

لماذا توجھت إلى محطة الحافالت؟

األطفال الحافلة،بجانب ماذا جلسوا؟ركب 

تسجیل أحسن التعابیر

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

  :02 الصورة

إلى أين وصلت الحافلة؟

ماذا رأى األوالد وسط الطريق؟

  ماذا كان يفعل؟

مطالبة التالمیذ بالتعبیر عن الصورتین،إدماج 

  .جزئي

تسجیل أحسن التعابیر

  :03 الصورة

نزلت العائلة من الحافلة ،أين ھي اآلن؟

  ماذا رأت؟

مطالبة التالمیذ بالتعبیر عن الصور الثالث،إدماج 

  .جزئي

  :04الصورة

وصلت العائلة إلى بیت العم،استراح األوالد 

  .قلیال 

متى توجھوا إلى قاعة السینما؟

مطالبة التالمیذ بالتعبیر عن الصور األربع،إدماج 

  .كلي

كتابة الملخص وقراءته

توجھت عائلة سمیر إلى محطة الحافالت لتذھب إلى منزل 

.........................العم

  التدريب
  و

 االستثمار

  

  



يقرأ ويعید بناء المعلومات الواردة  يفھم ما
القراءة  إستراتیجیةيستعمل و في النص

  ويقیم مضمون النص المكتوب
منغما مناسبا للمقام،ويحترم  يؤدي آداء

يجیب عن األسئلة ويحدد . عالمات الوقف
  فكرة النص

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
  يغلب علیھا النمط التوجیھي

 التقويم  

 .يجیب عن األسئلة

يكتشف 
الشخصیات ويعبر 

  عنھا
  يعبر عن الصور

يقرأ النص قراءة 
  معبرة

  يجیب عن األسئلة
يوظف الكلمات 

  الجديدة في جمل
يستخرج القیم 

 ويتحلى بھا

  يبدأ بالمتمكنین حتى

 توظیفھا في جملة
اصطحب األب ابنه معه 

 .إلى الحقل
  .مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري له باألسئلة المناسبة

  يجیب عن األسئلة
أخرى يقدم أفكارا 

استنادا إلى 
 تصوراته

 .ينجز النشاط

 

  الحي والقرية

  

   )في المحالت الكبرى

اآللیات األولیة 
للقراءة،المساھمة في حماية 

الوطن والحفاظ على الممتلكات 

  
  مركبة

  الكفاءة
يفھم ما

في النص
ويقیم مضمون النص المكتوب

  مؤشرات
  الكفاءة

يؤدي آداء
عالمات الوقف

فكرة النص
  الكفاءة

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

يغلب علیھا النمط التوجیھي

 الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح
  .تجولت عائلة سمیر في المدينة

  .النص المنطوق،صورة
 ھي المرافق التي شاھدتھا العائلة؟

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 65
  أين ھي العائلة؟

  ماھي السلع التي تراھا في الصورة؟
  تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص

قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم 

  اإليحاء لتقريب المعنى
  .ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة

  .ات النصماھو عنوان النص؟اذكر شخصی
يبدأ بالمتمكنین حتى(فقرة/مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة،فقرة

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

  وتوظیفھا في جمل حسب الجدول
توظیفھا في جملة  معناھا

اصطحب األب ابنه معه 
إلى الحقل

 أخذت

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

  طرح أسئلة أخرى
  مع من عادت سھام إلى المدينة؟

  في أي يوم أخذتھما األم إلى المحالت الكبرى؟
 .إعادة قراءة النص 

  طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 .35ص2إنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين رقم 

    

الحي والقرية: المقطع التعلیمي   
  فھم المكتوب  المیدان

في المحالت الكبرى(قراءة   النشاط

  د45  المدة

  4  الحصة

اآللیات األولیة يتحكم في   القیم
للقراءة،المساھمة في حماية 

الوطن والحفاظ على الممتلكات 
  العامة

 

الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح  المراحل
تجولت عائلة سمیر في المدينة :السیاق

النص المنطوق،صورة :السند
ھي المرافق التي شاھدتھا العائلة؟ ما :التعلیمة مرحلة 

 االنطالق

65الكتاب ص فتح 
أين ھي العائلة؟

ماھي السلع التي تراھا في الصورة؟
تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص

قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم 
  مستعمال

اإليحاء لتقريب المعنى
ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة

ماھو عنوان النص؟اذكر شخصی
مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة،فقرة

اليدفع المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء
تذلیل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجديدة 

وتوظیفھا في جمل حسب الجدول
 الكلمة

 اصطحبت

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

طرح أسئلة أخرى
مع من عادت سھام إلى المدينة؟

في أي يوم أخذتھما األم إلى المحالت الكبرى؟
إعادة قراءة النص 

مرحلة بناء 
 التعلمات

طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
إنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين رقم 

  التدريب
  و

 االستثمار

  



  يستعمل المعلومات الواردة في النص
  المكتوب

يمیز و يحدد القرائن اللغوية الممیزة للنص
  )كتابة ونطقا(بین الحروف المتشابھة 

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
  يغلب علیھا النمط التوجیھي

 التقويم  
يتذكر أھم أحداث 

النص،والمعنى 
 العام له

  .تلخیص النص المنطوق بأسئلة موجھة لتحديد األفكار األساسیة

  يقرأ النص
ينطق بالحرفین 

نطقا سلیما ممیزا 
بینھما نطقا 

 .وسماعا ورسما

  )ر،ل(يعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغوية وھي الحروف المتقاربة في المخرج

  المستھدفین بمحاورة التالمیذ

  ِذيَذةً لَ 
  ِذيَذةً لَ 

  لَ 
  صوتیةاستخراج الكلمتین المشتملتین على الحرفین وتحلیلھما إلى مقاطع 

تلوين الحرف المقصود لمعرفة كیفیة 

  .تلوين الحرف ومالحظته
  .يكتب المعلم الحرفین على جدول الحروف مطالبا التالمیذ بنطق الحرف بحركته

  .لتالمیذ بقراءتھا

ومطالبة التالمیذ باستخراج كلمة تحوي 

طريقة المناقشة يستخرج الحرفین 
  )أول،وسط،آخر الكلمة متصال أو منفردا

  المعلم وتشكیلھما بالعجینة إن أمكن

 يقرأ وينسخ

  .36ص
الخطوات  بإتباع

 

  الحي والقرية

  )في المحالت الكبرى

يعتز بلغته ويوظف قدراته التعبیرية 
  الشفاھیة والكتابیة، حب الوطن

  
 مركبة

  الكفاءة
يستعمل المعلومات الواردة في النص

المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
يحدد القرائن اللغوية الممیزة للنص

بین الحروف المتشابھة 
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

يغلب علیھا النمط التوجیھي

 الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح
تلخیص النص المنطوق بأسئلة موجھة لتحديد األفكار األساسیة

  في أي فصل ھاجرت السنونة؟
 وإلى أين وصلت؟من أين انطلقت 

يعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغوية وھي الحروف المتقاربة في المخرج
  اإلدراك وعرض النموذج

المستھدفین بمحاورة التالمیذبناء الجملة المحتوية على الحرفین 
  ماذا اشترت وداد؟

 كتابة الجملة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھا
  ِويَاتٍ لَ َوحَ   الً َجِمی  ثَْوبًا  ِودادُ   تْ رَ 
          تْ رَ 
          تْ 

استخراج الكلمتین المشتملتین على الحرفین وتحلیلھما إلى مقاطع 
 )عن طريق المحو التدريجي.(تحديد الحرفین وقراءتھما 

  الموجھة
  َربَابُ ....مع تكرار الصوت َر،َر،رَ )َربَابُ 

تلوين الحرف المقصود لمعرفة كیفیة ).رصیف،تمر،عمارة،قطار(عرض كلمات أخرى
  .رسمه في وضعیاته المختلفة

  لَْحمٌ .......َل،َل،لَ :الصوتمع تكرار )لَْحمٌ 
تلوين الحرف ومالحظته).لَِطیٌف،ثَالثٌَة،ُمَثلٌَث،فِیٌل،ُمَعلٌِّم،ِرَمالٌ (عرض كلمات أخرى

يكتب المعلم الحرفین على جدول الحروف مطالبا التالمیذ بنطق الحرف بحركته
اُر اْلُخَضَر بَِثَمٍن َرِخیصٍ  لتالمیذ بقراءتھاومطالبة ا)يَبِیُع اْلَخضَّ

  
  المستقلة

  .العودة إلى الجملة وتمییز الحرفین

ومطالبة التالمیذ باستخراج كلمة تحوي ) الفقرة الثانیة(العودة إلى النص المكتوب
  وكتابتھا على األلواح)الرّاء،الّالم

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

  .قراءة الحرفین وتلوينھما
المعلم وتشكیلھما بالعجینة إن أمكن أداء بمحاكاةكتابة الحرفین على األلواح 

ص 5تمرين  الحروف والكلمات وكتابتھا في دفتر األنشطة
بإتباعكتابة الحروف والكلمات التي تحويھا على كراس القسم 

  .يراه المعلم مناسبا نموذج لكراس القسم أو ما

    

الحي والقرية: المقطع التعلیمي   
  فھم المكتوب  المیدان
في المحالت الكبرى( قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة
  6  الحصة

يعتز بلغته ويوظف قدراته التعبیرية   القیم
الشفاھیة والكتابیة، حب الوطن

 

الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح  المراحل
تلخیص النص المنطوق بأسئلة موجھة لتحديد األفكار األساسیة

في أي فصل ھاجرت السنونة؟
من أين انطلقت 

مرحلة 
 االنطالق

  .أراجع وأمیز
يعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغوية وھي الحروف المتقاربة في المخرج

اإلدراك وعرض النموذج
  .أراجع وأمیز

بناء الجملة المحتوية على الحرفین 
ماذا اشترت وداد؟

كتابة الجملة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھا
رَ اِْشتَ 
رَ اِْشتَ 
تْ رَ 

استخراج الكلمتین المشتملتین على الحرفین وتحلیلھما إلى مقاطع 
تحديد الحرفین وقراءتھما 

الموجھة االستجابة
َربَابُ (قراءة كلمة

عرض كلمات أخرى
رسمه في وضعیاته المختلفة

لَْحمٌ ( ة كلمةءقرا
عرض كلمات أخرى

يكتب المعلم الحرفین على جدول الحروف مطالبا التالمیذ بنطق الحرف بحركته
اُر اْلُخَضَر بَِثَمٍن َرِخیصٍ (كتابة الجملة يَبِیُع اْلَخضَّ

  .تلوين الحرفین
المستقلة االستجابة

العودة إلى الجملة وتمییز الحرفین
  التطبیق

العودة إلى النص المكتوب
الرّاء،الّالم(الحرف

  أكتب جیدا
يكتب المعلم كلمات تتضمن الحرفین 

مع مالحظة موقعه في الكلمة
قراءة الحرفین وتلوينھما

كتابة الحرفین على األلواح 

مرحلة بناء 
 التعلمات

الحروف والكلمات وكتابتھا في دفتر األنشطة قراءة
كتابة الحروف والكلمات التي تحويھا على كراس القسم 

  .المألوفة
نموذج لكراس القسم أو ما

  التدريب
  و

 االستثمار

  



يستعمل المعلومات الواردة في النص 
  المكتوب

 يقرأ الفقرة ويكتشف التنوين،يوظف ضمائر
  مع المضارع)أنتما،أنتم،أنتن( لخطاب

يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 
  يغلب علیھا النمط التوجیھي

 التقويم  

 يجیب عن األسئلة

الفقرة محترما يقرأ 

  .التنوين

وكذا فقرة أحسن 

  .قراءتي

  .يجیب عن األسئلة

يوظف ضمائر 

الخطاب مع 

  ..المضارع

 

ويطلب من 

  .سلیمة مع النطق السلیم للتنوين والزمن المخصص لھا

  )أحسن قراءتي

  .يتداول بقیة التالمیذ على قراءتھا محترمین التنوين،ومسترسلین في قراءتھم

  64ص)أركب

  .مع المضارع

بُّوَرةِ    أَْنَت تَْكُتُب َعلَى السَّ

  .إلى قاعة السینما

 يكتب األستاذ الجمل ويلون في كل مرة الضمیر ويوجه مالحظة التالمیذ إلى ما

يوظف التراكیب 

والظواھر 

 المستھدفة

 

  الحي والقرية

  )في المحالت الكبرى

يعتز بلغته ويوظف قدراته التعبیرية 
  الشفاھیة والكتابیة، حب الوطن

  
 مركبة

  الكفاءة
يستعمل المعلومات الواردة في النص 

المكتوب
مؤشرات 

  الكفاءة
يقرأ الفقرة ويكتشف التنوين،يوظف ضمائر

لخطاب
الكفاءة 

  الختامیة
يقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ويفھمھا 

يغلب علیھا النمط التوجیھي

 الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح
  اذكر مرافق توجد في المدينة؟

 اذكر مرافق توجد في الريف؟

  المرحلة األولى

  .المعلم إلى النص المكتوب ويقرأه قراءة مسترسلة

ويطلب من )التركیز على التنوين(يعید قراءة الفقرة الثانیة قراءة جوھرية 

سلیمة مع النطق السلیم للتنوين والزمن المخصص لھاالتالمیذ قراءتھا قراءة 

  يثمن قراءة المتفوقین ويصحح أخطاء المتعثرين

أحسن قراءتي. (66قراءة الفقرة الموجودة في كتاب التلمیذ ص

يتداول بقیة التالمیذ على قراءتھا محترمین التنوين،ومسترسلین في قراءتھم

أركب(النحوية والصرفیةاستعمال الظواھر :المرحلة الثانیة

مع المضارع) أَْنتَ (يراجع المعلم رفقة تالمیذه توظیف الضمیر

  .يستقدم تلمیذ ويطلب منه الكتابة على السبورة

بُّوَرةِ   يطلب من تلمیذ آخر مخاطبته أَْنَت تَْكُتُب َعلَى السَّ

  .وداد وأخوھا يذھبان إلى قاعة السینما

إلى قاعة السینما انتذھب اأنتم  تخاطبھما األم فتقول

  .لو خاطبت مجموعة من األوالد

 إلى قاعة السینما ونتذھب أنتم.  

  .لو خاطبت مجموعة من البنات

 إلى قاعة السینما نتذھب أنتن.  

يكتب األستاذ الجمل ويلون في كل مرة الضمیر ويوجه مالحظة التالمیذ إلى ما

  ).ن،  ون،  ان(

  .وضعیات أخرى لتثبیت المستھدف

روسَ :كأن يكتب األستاذ الجملة   .أَْنَت تُراِجُع الدُّ

  .الجملة واقرأاستبدل أَْنَت بِ أنتما،أنتم،أنتن 

  .29ص  3التمارين في دفتر األنشطة تمرين 

    

الحي والقرية: المقطع التعلیمي   
  فھم المكتوب  المیدان

في المحالت الكبرى(قراءة وكتابة  النشاط

  د90  المدة

  8  الحصة

يعتز بلغته ويوظف قدراته التعبیرية   القیم
الشفاھیة والكتابیة، حب الوطن

 

الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح  المراحل
اذكر مرافق توجد في المدينة؟

اذكر مرافق توجد في الريف؟
مرحلة 

 االنطالق

المرحلة األولى

المعلم إلى النص المكتوب ويقرأه قراءة مسترسلة يعود

يعید قراءة الفقرة الثانیة قراءة جوھرية 

التالمیذ قراءتھا قراءة 

يثمن قراءة المتفوقین ويصحح أخطاء المتعثرين

قراءة الفقرة الموجودة في كتاب التلمیذ ص

يتداول بقیة التالمیذ على قراءتھا محترمین التنوين،ومسترسلین في قراءتھم

المرحلة الثانیة

يراجع المعلم رفقة تالمیذه توظیف الضمیر

يستقدم تلمیذ ويطلب منه الكتابة على السبورة

يطلب من تلمیذ آخر مخاطبته

وداد وأخوھا يذھبان إلى قاعة السینما

تخاطبھما األم فتقول

لو خاطبت مجموعة من األوالد

 ماذا تقول؟

لو خاطبت مجموعة من البنات

 ماذا تقول؟

يكتب األستاذ الجمل ويلون في كل مرة الضمیر ويوجه مالحظة التالمیذ إلى ما

(يوجد آخر الفعل

وضعیات أخرى لتثبیت المستھدف

كأن يكتب األستاذ الجملة

استبدل أَْنَت بِ أنتما،أنتم،أنتن :ويقول

  .جمل أخرى

مرحلة بناء 
 التعلمات

التمارين في دفتر األنشطة تمرين  إنجاز

  التدريب
  و

 االستثمار

  



يتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط 
مستويات اللغة بالعربیة ويتحكم في 

  
 يحترم قواعد رسم الحروف والكلمات وتناسقھا

 )المطة والنقطة كبداية(يستعمل عالمات الوقف
في )ض،ث(يكتب كلمات تشمل الحرفین

  مختلفة 

 التقويم  
تمییز الحرفین عن 

 وكتابة غیرھما سماعا

يثبت الحرف عن طريق 

الذاكرة البصرية برؤيته 

والذاكرة العضلیة 

  .بكتابته

 .يكتب الصوت الناقص

كل كلمتین على حدة 

  .اكتبه على لوحتك

 أو)االستعانة بصور

  

  .ھال

  أكمل كتابة الكلمة بالحرف المناسب

يثبت الحرفین ويتعرف 

على بداية ونھاية كتابة 

  .الحرف داخل الكلمة

يحرص على األبعاد 

 لكل حرف والمسافة

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

  الحي والقرية

  يوظف قدراته الكتابیة ويتحكم فیھا
   ينتج كتابة كلمات وجمل

  
 مركبة

  الكفاءة
يتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط 

بالعربیة ويتحكم في  للكتابة
  الكتابیة

مؤشرات 
  الكفاءة

يحترم قواعد رسم الحروف والكلمات وتناسقھا
يستعمل عالمات الوقف

يكتب كلمات تشمل الحرفینو
 وضعیات

 الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح
  .اكتب كلمة تشمل حرف الراء

 .اكتب كلمة تشمل حرف الالم

  .تثبیت الحرفین

كل كلمتین على حدة ) قلم،غزال(،)عربة،ِرواقٌ (يكتب المعلم الكلمات

اكتبه على لوحتك).عربة،ِرواقٌ (حرف تكرر في الكلمتین 

  ).قلم،غزال(نفس العمل مع الكلمتین 

  .وضعیات أخرى مشابھة

االستعانة بصور) (بصوت ناقص(يعرض المعلم كلمات على السبورة 

  .يراه المعلم مناسبا

  

  

  

  

  

  

انَةٌ .    َمةٌ .ِمقْ    ھال    مَّ

  ()   الكلمات بما يناسب

  كلمة/تتم المناقشة جماعیا على السبورة كلمة

أكمل كتابة الكلمة بالحرف المناسب.......يتم العمل الفردي على األلواح

 

يملي المعلم كلمات تشمل الحرفین وكتابتھا على كراسات القسم

  .36ص 6إنجاز تمرين اإلمالء في دفتر األنشطة تمرين 

 .يمكن للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعة

    

الحي والقرية: المقطع التعلیمي   
  إمالء  النشاط

  د45+د45  المدة
  7/9  الحصة

يوظف قدراته الكتابیة ويتحكم فیھا  القیم
الكفاءة 

  الختامیة
ينتج كتابة كلمات وجمل

 

الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح  المراحل
اكتب كلمة تشمل حرف الراء

اكتب كلمة تشمل حرف الالم
مرحلة 

 االنطالق

تثبیت الحرفین

يكتب المعلم الكلمات - 01

حرف تكرر في الكلمتین ھناك :ويقول

نفس العمل مع الكلمتین 

وضعیات أخرى مشابھة

يعرض المعلم كلمات على السبورة - 02

يراه المعلم مناسبا ما

  .عْصُفو

  

الكلمات بما يناسب أكمل  

تتم المناقشة جماعیا على السبورة كلمة

يتم العمل الفردي على األلواح

 مراقبة فتصحیح

مرحلة بناء 
 التعلمات

يملي المعلم كلمات تشمل الحرفین وكتابتھا على كراسات القسم

إنجاز تمرين اإلمالء في دفتر األنشطة تمرين 

يمكن للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعة

  التدريب
  و

 االستثمار

  
  



    الحي والقرية: المقطع التعلیمي
  التعبیر الكتابي  میدان

  تعبیر كتابي  النشاط
  د45  المدة

  11  الحصة
يوظف قدراته التعبیرية الشفھیة   القیم

  والكتابیة،حب الوطن
الكفاءة 

  الختامیة
يحترم استقامة  ينتج كتابة كلمات وجمل

  الخط على السطر

  
 مركبة

  الكفاءة
يتعرف على مختلف أشكال الحروف 

بالعربیة ،ينتج  والضوابط للكتابة
  حسب وضعیة التواصل منصوصات

مؤشرات 
  الكفاءة

يحترم وينتج المتعلم جمال استفھامیة 
يحترم و قواعد رسم الحروف والكلمات

  استقامة الخط على السطر
    

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  
يكتشف الترابط بین 

  .كلمات الجملة

 يرتب ويقرأ

  .يكتب المعلم الجمل التالیة

 .وداد ، األروقة ، طافت ، بكل

 .كلمات الجملة مشوشة،اكتبھا مرتبة على لوحتك

مرحلة 
 االنطالق

  .يالحظ المتعلم الصور

يختار المكان الذي 

  .يحب العیش فیه

يكتب فقرة مكونة 

من ثالث إلى أربع 

جمل مستعینا 

  .بالصور

  يستعمل أدوات الربط

 .يقرأ الفقرة

  .أتدرب على اإلنتاج الكتابي

  .العودة إلى النص المقروء

  إلى أين عادت سھام؟

  من التي اصطحبتھا معھا؟

  .أجبتم عن السؤالین السابقین شفويا:يقول األستاذ

  .الیوم سنتعلم كیف نجیب عن األسئلة كتابة

يكتب المعلم السؤال وتحته الجواب ويوضح لمتعلمیه كیفیة كتابة الجواب 

  .على النحو

  ؟أخذت األم األوالد أينإلى 

  .المحالت الكبرىإلى  أخذت األم أوالدھا

  .يوزع المعلم كراسات التعبیر على التالمیذ

  جاءت وداد؟ أينمن .يكتب المعلم السؤال األول

  .يطلب من التالمیذ كتابة السؤال،قراءته،ترك سطر وكتابة الجواب تحته

  يباع في المحالت التي زارتھا؟ ماذا.نفس العمل مع السؤال الثاني

 .األستاذ متعلمیه أثناء اإلنجازيرافق 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يكتب الجمل لیتحصل 

على فقرة تامة 

 .المعنى

  كم عمرك؟:يمكن لألستاذ كتابة السؤال

 .ويطلب من التالمیذ كتابة اإلجابة على اللوحة

  التدريب
  و

 االستثمار

  
    



  يقرأ يفھم ما

يفھم معناھا و ويحفظھا يقرأ المحفوظة
  اإلجمالي ويدرك القیم التي تتضمنھا

  ويفھمھانصوصا بسیطة 

 التقويم  

بأنشودة .......ذكرني يا
 .طاعة الوالدين

  يكتشف المحفوظة
ينصت إلى قراءة 

األستاذ ،يدرك المعنى 
اإلجمالي ويجیب عن 

 األسئلة
يحفظ المقطع األول من 

 المحفوظة

يكشف األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمیل وواضح إلضفاء 

  
قراءة المحفوظة من طرف األستاذ قراءة واضحة تتخللھا اإليماءات لتقريب 

  .المعنى اإلجمالي للقطعة تتخللھا أسئلة لقیاس الفھم

 

يؤدي المقطع األول آداء 
 سلیما

    

  الحي والقرية

يوظف قدراته الشفوية ويتحكم 
  فیھا،يحترم والديه ويطیعھما

  
 مركبة

  الكفاءة
يفھم ما

مؤشرات 
  الكفاءة

يقرأ المحفوظة
اإلجمالي ويدرك القیم التي تتضمنھا

الكفاءة 
  الختامیة

نصوصا بسیطة  يقرأ

 الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح
  في أي فصل تنمو األزھار؟

  اذكر بعض ألوانھا؟
  كیف ھي رائحتھا؟

 ھو واجبك نحو األزھار؟
  اإلجماليمرحلة التقديم وشرح المعنى 

يكشف األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمیل وواضح إلضفاء 
  .الجانب الجمالي علیھا

قراءة المحفوظة من طرف األستاذ قراءة واضحة تتخللھا اإليماءات لتقريب 

المعنى اإلجمالي للقطعة تتخللھا أسئلة لقیاس الفھم
  إلى ماذا طُلب منا النظر؟
  ماذا تفعل أطیارھا؟وأين؟

  لذي يزھى به؟ا وكیف ھو زھرھا؟ما
  كیف ھي أنسامه؟روحه؟
  .مرحلة التجزئة والتحفیظ

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

 المقطع األول من المحفوظة

  للتقديم والتحفیظ)5(الحصة األولى
  والمسرحة لالستظھار)12(

  المقطع بنفس الطريقة  أسابیعتُقدم باقي األجزاء على مدار 

الحي والقرية: المقطع التعلیمي   
  محفوظات  النشاط

  د45+د45  المدة
  5/12  الحصة

يوظف قدراته الشفوية ويتحكم   القیم
فیھا،يحترم والديه ويطیعھما

 

الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح  المراحل
في أي فصل تنمو األزھار؟

اذكر بعض ألوانھا؟
كیف ھي رائحتھا؟

ھو واجبك نحو األزھار؟ ما

مرحلة 
 االنطالق

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

الجانب الجمالي علیھا

قراءة المحفوظة من طرف األستاذ قراءة واضحة تتخللھا اإليماءات لتقريب 
  المعنى
المعنى اإلجمالي للقطعة تتخللھا أسئلة لقیاس الفھمتقديم 

إلى ماذا طُلب منا النظر؟
ماذا تفعل أطیارھا؟وأين؟

وكیف ھو زھرھا؟ما
كیف ھي أنسامه؟روحه؟
مرحلة التجزئة والتحفیظ

يجزئ األستاذ القطعة إلى ثالثة أجزاء
يكتب الجزء األول على

مرحلة بناء 
 التعلمات

المقطع األول من المحفوظة أداء
  التدريب

  و
 االستثمار

الحصة األولى تخصص:مالحظة
(تخصص الحصة الثانیة           
تُقدم باقي األجزاء على مدار           



    الحي والقرية: المقطع التعلیمي
  )10ح( إدماج  النشاط

  د45  المدة
  10  الحصة

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

  الجماعي

مؤشرات 
  الكفاءة

يسترجع معلومات سابقة ويوظفھا 
  ينجز األنشطة فرديا على أوراقو

الكفاءة 
  الختامیة

يدمج مكتسباته في حل وضعیات 
اللغة،التربیة (متعلقة ب
    )،التربیة المدنیةاإلسالمیة

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم  

 يسترجع المعلومات

حول مضامین الدروس السابقة لقیاس مدى التذكر  يحاور األستاذ التالمیذ
  لديھم

  .استعمال الرصید اللغوي
 ......النحوية والصرفیة الظواھر

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف األنشطة 
وينصت إلى شرح 

  .المعلم
  .ينجز النشاط األول

يراقب عمله ويصحح إن 
  أخطأ

  النشاط الثاني
  النشاط الثالث

 

اإلدماجیة على التالمیذ ويشرح لھم األنشطة يوزع األستاذ أوراق الوضعیة 
  .مرحلیا 

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

 إدماج

  اللغة العربیة
 َوأََضُع اْلَعالَمَة   :ضع

ُ
 أَماَم اْلُجْملَِة الصَِّحیَحةِ  أَْقَرأ

  ِسَھاُم إِلَى اْلَمِديَنةِ َعاَدْت  ....    

  ِطَاَفْت وَِداُد بُِكّلِ اْألَْروَِقة  ....  

  َوَِداُد اِْبَنُة خاِل ِسھام    ....      

  .مكان النقط)أنتم، أنتن(اكتب 

َفرِيُق َفرِيُق اْلبََناتِ وَ  فِي ِحصَِّة التَّْربَیَِة اْلبََدنِیَِة َفوََّج األُْسَتاُذ تَالِمیَذُه إِلَى َفرِيَقْیِن،

  .تَْلَعْبَن لُْعبََة اْلَحْبلِ  ..............و تَْلَعبوَن لُْعبََة اْلُمطاَرَدةِ  ............ :اْلبَنیِن َوقال

  

  التربیة اإلسالمیة

  أمام الجملة الصحیحة  ضع العالمة
  

  .اْلُبْرتُقالِیَةِ لَوِّْن بِطاَقاتِ أَْركاِن اِإليماِن َواْربِْطھا بِاْلبِطاَقِة 
  

  اِإليماُن بِالرُُّسلِ     الصََّالةُ     اِإليماُن بِا�ِ 
          

    

  

   

          
ْدُق فِي اْلَقْولِ     اِإليماُن بِاْلُكُتبِ     اِإليماُن بِاْلَمالئَِكةِ    الصِّ

  

  

  التربیة المدنیة

  أَْقَرأُ اْلُجْملََة َوأَْكُتُبھا فِي إِطارَِھا اْلُمناِسب

  ِأَْقِطُف أَْزھاَر اْلَحديَقة.  

  َسلَِّة اْلُمْھَمالتِ أَْرمي النِّفاياتِ في.  

  ِأُحافِظُ َعلَى لَُعبِ اْلَحِديَقة.  

  ِأَْصُرُخ في اْلَحديَقِة اْلعاَمة  

  ُسلوٌك َسیِّئٌ   ُسلوُك َحَسنٌ 

    

    
  
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 المتعلم، أداءمراقبة 
ي على المجتھدين نيث

 لخلق جو من التنافس
 .......................................يرفع هللا الذين:اآلية أكمل

  التدريب
  و

 االستثمار
  ورقة اإلدماج في األسفل

    

أَْركاُن 

 اِإلیمانِ 



 إدماج
  اللغة العربیة

 َوأََضُع اْلَعالَمَة   :ضع
ُ
 أَماَم اْلُجْملَِة الصَِّحیَحةِ  أَْقَرأ

  َِعاَدْت ِسَھاُم إِلَى اْلَمِديَنة  ....    

  ِطَاَفْت ِوَداُد بُِكّلِ اْألَْرِوَقة  ....  

  َِوَداُد اِْبَنُة خاِل ِسھام    ....      

  .مكان النقط)أنتم، أنتن(اكتب 

َفِريُق اْلبََناتِ  فِي ِحصَِّة التَّْربَیَِة اْلبََدنِیَِة َفوََّج األُْسَتاُذ تَالِمیَذُه إِلَى َفِريَقْیِن،

  .تَْلَعْبَن لُْعَبَة اْلَحْبلِ  ..............و تَْلَعبوَن لُْعبََة اْلُمطاَرَدةِ  ............ :َوَفِريُق اْلبَنیِن َوقال

  

  التربیة اإلسالمیة

  أمام الجملة الصحیحة  ضع العالمة
  

  .لَوِّْن بِطاَقاتِ أَْركاِن اِإليماِن َواْربِْطھا بِاْلبِطاَقِة اْلُبْرتُقالِیَةِ 
  

  اِإليماُن بِالرُُّسلِ     الصََّالةُ     اِإليماُن بِا�ِ 

          

    
  

   

          

ْدُق فِي اْلَقْولِ     اِإليماُن بِاْلُكُتبِ     اِإليماُن بِاْلَمالئَِكةِ    الصِّ
  

  

  التربیة المدنیة

 اْلُجْملََة َوأَْكُتُبھا فِي إِطاِرَھا اْلُمناِسب
ُ
  أَْقَرأ

  ِأَْقِطُف أَْزھاَر اْلَحديَقة.  

  َسلَِّة اْلُمْھَمالتِ أَْرمي النِّفاياتِ في.  

  ِحافِظُ َعلَى لَُعبِ اْلَحِديَقة
ُ
  .أ

  ِأَْصُرُخ في اْلَحديَقِة اْلعاَمة  

  ُسلوٌك َسیِّئٌ   ُسلوُك َحَسنٌ 

    

    
  

    

 أَْركاُن اِإلیمانِ 



 التعرف على سلوكات تتعلق باآلداب
سلوكات تتعلق بالمعامالت  ممارسة

  سنةح
 يذكر بشكل سلیم أركان اإليمان

هللا  يستظھر بشكل سلیم لبعض أسماء
  الحسنى

يذكر المتعلم أركان اإليمان وبعض أسماء 
ويدرك حقیقة اإليمان با�  هللا الحسنى

  ومالئكته

 التقويم  

بتالوة .......متعنا يا
 .سورة اإلخالص

  .للصالة

 هللا أكبر،هللا أكبر

  .يالحظ الصور
يجیب عن أسئلة 

  .المعلم
يستنتج نص تعلمت 
باالستعانة بأسئلة 

  .المعلم
 

 .ومشاھدة الصورتین

  

  

  

  .يجیب عن األسئلة
أركان اإليمان  يذكر

ويستظھرھا عند 
  .الحاجة

 

  الحي والقرية

  من أسس العقیدة اإلسالمیة

  تربیة إسالمیة

  2من أركان اإليمان 

باإلسالم واالنتماء الحضاري 
الوطني،نبذ العنف والتعامل بوعي 

 مركبة
  الكفاءة

التعرف على سلوكات تتعلق باآلداب
ممارسةو
حال

مؤشرات 
  الكفاءة

يذكر بشكل سلیم أركان اإليمان
يستظھر بشكل سلیم لبعض أسماءو

الحسنى
الكفاءة 

  الختامیة
يذكر المتعلم أركان اإليمان وبعض أسماء 

هللا الحسنى
ومالئكته   

 الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح
للصالةتسمع كل يوم المؤذن وھو ينادي المسلمین 

  .ألفاظ اآلذان
هللا أكبر،هللا أكبر  ماذا يقول المؤذن في البداية

 أكمل.......................أشھد

  :مراحل تسییر الحصة

ومشاھدة الصورتین 68يطلب األستاذ من متعلمیه فتح الكتاب ص

:1. 
 .اِقرأ الجملة المكتوبة باألحمر

غار حراء موجود في جبل 

يطلب من التالمیذ قراءة الجملة المكتوبة 

للوصول إلى اِسم  يحاور األستاذ متعلمیه
  .الملَك جبريل علیه السالم

:2.  
  ماذا تمثل ھذه الصورة؟

 االسم الحظ أعلى الصورة على الیمین،ما
  المكتوب في الزھرة؟من ھو دمحم؟

رسمنا في األسبوع الماضي شجرة تشبه 
  .ھذه الشجرة،كیف سمیناھا؟

  إذن،كیف نسمي ھذه الشجرة؟
آخرين؟أذكر ) رسل(

:3.  
  أين يوجد ھذا الولد؟

ماذا يمسك في يده؟االستعانة بكتاب 

من أنزل القرآن على نبینا دمحم صلى هللا 

سم الملَك الذي أتى بالقرآن لنبینا 
  .علیه وسلم

  .اذكر ألفاظ الشھادتین
  سم رسولنا؟ھل رأيته؟

 .أذكر أسماء رسل آخرين
  سم الملك الذي أتى بالقرآن للرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟

 )أتعلم(يطلب من بعض التالمیذ قراءة نص 
  .للتحفیظ وإنجاز التمارين

    

الحي والقرية: المقطع التعلیمي   
من أسس العقیدة اإلسالمیة  المیدان

تربیة إسالمیة  النشاط

من أركان اإليمان   الدرس

  د45  المدة

  1  الحصة

باإلسالم واالنتماء الحضاري  االعتزاز  القیم
الوطني،نبذ العنف والتعامل بوعي 

  ومسؤولیة

 

الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح  المراحل
تسمع كل يوم المؤذن وھو ينادي المسلمین :السیاق

ألفاظ اآلذان:السند
ماذا يقول المؤذن في البداية: التعلیمة
أشھد:يقول أيضا

مرحلة 
 االنطالق

مراحل تسییر الحصة
  .أقرأ وأالحظ

يطلب األستاذ من متعلمیه فتح الكتاب ص

مرحلة بناء 
 التعلمات

:الحظ الصورة
اِقرأ الجملة المكتوبة باألحمر

غار حراء موجود في جبل :يقول األستاذ
 .قرب مكة

يطلب من التالمیذ قراءة الجملة المكتوبة 
 .تحت الصورة

يحاور األستاذ متعلمیه
الملَك جبريل علیه السالم

:الحظ الصورة
ماذا تمثل ھذه الصورة؟

الحظ أعلى الصورة على الیمین،ما
المكتوب في الزھرة؟من ھو دمحم؟

رسمنا في األسبوع الماضي شجرة تشبه 
ھذه الشجرة،كیف سمیناھا؟

إذن،كیف نسمي ھذه الشجرة؟
(ھل تعرف أنبیاء

 .أسماءھم
:الحظ الصورة

أين يوجد ھذا الولد؟
ماذا يمسك في يده؟االستعانة بكتاب 

  .القرآن
من أنزل القرآن على نبینا دمحم صلى هللا 

  علیه وسلم؟
سم الملَك الذي أتى بالقرآن لنبینا ا ما

علیه وسلم دمحم صلى هللا
  :يقول المعلم

اذكر ألفاظ الشھادتین
سم رسولنا؟ھل رأيته؟ا ما

أذكر أسماء رسل آخرين
سم الملك الذي أتى بالقرآن للرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟

يطلب من بعض التالمیذ قراءة نص 

  التدريب
  و

 االستثمار

للتحفیظ وإنجاز التمارينتخصص الحصة الثانیة 
  



  حملة التشجیر
 للحیوانات الغذائي السلوك على يتعرف
  .بینھا يمیز

  أكلھاحصول الحیوانات على  كیفیةيذكر 
السلوك الذي تقوم به للحصول على 

  ذلك
يعبر بسلوك إيجابي في محیطه عن 

النظافة والمساھمة في  التزامه بقواعد
  حماية البیئة

 التقويم  
يقوم المتعلم 

اكال ت  :بالجواب

 أكالتو العشب 

 اللحوم

  .من حیث األكل

  

يالحظ المتعلم 

الصور ويجیب عن 

 االسئلة 

على  يتعرف

سلوك مختلف 

الحیوانات للحصول 

 على غذائھا 

 منھا من تفترس

منھا من و

   .تعتشب

 

 اختالف الكتشاف

 ثم غذائه، وراء

  .الغذائي

  
ما نوع الغذاء الذي تجده ھناك؟                                    

  ماذا تفعل ھذه الطیور للحصول على غذائھا؟

  .يشرح األستاذ طريقة العمل ثم يطلب من المتعلمین االنجاز

 

يصحح المتعلم  -

جماعیا  التمرين

ثم فرديا على 

 الدفتر
 

حملة التشجیر:التعلیميالمقطع 
  .المحیط

 .كیف يتحصل الحیوان على غذائه

يكتشف محیطه تدريجیا من القريب 
  .إلى البعید،يعتني بالمساحات الخضراء

 مركبة
  الكفاءة

يتعرف
يمیزو

مؤشرات 
  الكفاءة

يذكر 
السلوك الذي تقوم به للحصول على و

ذلك
الكفاءة 

  الختامیة
يعبر بسلوك إيجابي في محیطه عن 

التزامه بقواعد
حماية البیئة   

 الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح

من حیث األكل نواع الحیواناتأن يذكروا أمن التالمیذ األستاذ 

  كیف نسمي الحیوانات التي تأكل اللحم؟

 و كیف نسمي التي تأكل العشب؟

  )  61(ص   :من التالمیذ مالحظة الصورة األستاذ 

الكتشاف المتعلمین مالحظة ويوجه المرفقة السندات 

وراء للسعي الصور في المذكورة من الحیوانات حیوان

الغذائي حسب سلوكھا للحیوانات اخر تصنیف 

ما نوع الغذاء الذي تجده ھناك؟                                        المراعي يومیا؟  إلى األبقار

ماذا تفعل ھذه الطیور للحصول على غذائھا؟، مالحظة الصورة ثم طرح السؤال

  ماذا ستفعل؟، لم تجد الطیور ما تأكله فوق الشجرة

  ھو الغذاء المفضل للطیور التي تراھا في الصورة؟

  لماذا يراقب األسد قطیع الحمار الوحشي؟

  كیف تتصرف الحیوانات اكالت الحوم للحصول على غذائھا؟

يشرح األستاذ طريقة العمل ثم يطلب من المتعلمین االنجاز

 : نص تعلمت إلىفة للوصول دھا أسئلة

  37تخصص الحصة الثانیة للتطبیق على دفتر النشاطات ص 
    

المحیطو اإلنسان  المیدان
كیف يتحصل الحیوان على غذائه  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يكتشف محیطه تدريجیا من القريب   القیم
إلى البعید،يعتني بالمساحات الخضراء

  

 

الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح  المراحل

األستاذ يطلب  

كیف نسمي الحیوانات التي تأكل اللحم؟

و كیف نسمي التي تأكل العشب؟

مرحلة 
 االنطالق

األستاذ يطلب  -

 األستاذ يناقش

حیوان كل سلوك

 بناء إلى يتوصل

  : اكتشف

األبقارلماذا تخرج 

مالحظة الصورة ثم طرح السؤال

لم تجد الطیور ما تأكله فوق الشجرةان 

ھو الغذاء المفضل للطیور التي تراھا في الصورة؟ ما

لماذا يراقب األسد قطیع الحمار الوحشي؟

كیف تتصرف الحیوانات اكالت الحوم للحصول على غذائھا؟

يشرح األستاذ طريقة العمل ثم يطلب من المتعلمین االنجاز :مرحلة االنجاز

مرحلة بناء 
 التعلمات

أسئلة األستاذيطرح  

  التدريب
  و

 االستثمار

تخصص الحصة الثانیة للتطبیق على دفتر النشاطات ص 
  



  حملة التشجیر
يتعرف على العناصر التي تشكل البیئة 

  يقترح قائمة إجراءات للحفاظ على البیئة

يعتني ويربط بین النظافة وعناصر البیئة 
  بنظافة الحديقة العامة ويذكر فوائدھا

يعبر بسلوك إيجابي في محیطه عن 
النظافة والمساھمة في  التزامه بقواعد

  حماية البیئة

 التقويم  

يستمع /يالحظ 
 .ويجیب عن السؤال

الغابة رفقة عائلتك،عند وصولك وجدت 

يستمع إلى قراءة 
  .المعلم

يالحظ الصورة ويجیب 
  .عن األسئلة

 

 

 

  توجد الحديقة العامة في المدينة

أضع األوساخ في سلة المھمالت ،أعتني 

 
 .تقويم اإلنجاز

  .في الحديقة العامة لعب لألطفال،قدم نصائح لزمالئك للحفاظ علیھا

حملة التشجیر:التعلیميالمقطع 
  الجماعیة
  الحديقة العامة

يكتشف محیطه تدريجیا من القريب 
  .إلى البعید،يعتني بالمساحات الخضراء

 مركبة
  الكفاءة

يتعرف على العناصر التي تشكل البیئة 
يقترح قائمة إجراءات للحفاظ على البیئةو

مؤشرات 
  الكفاءة

يربط بین النظافة وعناصر البیئة 
بنظافة الحديقة العامة ويذكر فوائدھا

الكفاءة 
  الختامیة

يعبر بسلوك إيجابي في محیطه عن 
التزامه بقواعد

حماية البیئة   

 الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح
الغابة رفقة عائلتك،عند وصولك وجدت قررت الذھاب في نزھة إلى 

  .فیھا الفتة،تأملتھا وقرأت ما
  .صورة معبرة

  أين الولد؟
  ماذا يحمل في يده؟لماذا؟

 ماذا يقول؟

 .69ص.للصور الموجودة في الكتاب مشاھدة المتعلمین

  ماذا يوجد في الحديقة؟
  ).اإلشارة إلى اللعب(وماذا يوجد أيضا؟

  لماذا نذھب إلى الحديقة العامة؟
  ھل نقطف أزھارھا؟لماذا؟؟

  .شرب األوالد قارورة ماء،حملھا رائد
  أين يريد وضعھا؟لماذا؟

  مھذب،ھل تحب أن تكون مثله؟
  .اذكر عمال تقوم به لتكون مثل رائد

  .شاھد صديقه أمین
  ماذا يفعل؟لماذا يسقي شجرة الحديقة؟

  ھل يسقي األشجار فقط؟
  ماذا يسقي أيضا؟

توجد الحديقة العامة في المدينة  أين توجد الحديقة العامة؟
  وألعبأذھب إلیھا ألستريح   لماذا تذھب إلیھا؟
أضع األوساخ في سلة المھمالت ،أعتني   كیف تحافظ علیھا؟
 وأزھارھا،أحافظ على لعبھا     .  

في الحديقة العامة لعب لألطفال،قدم نصائح لزمالئك للحفاظ علیھا

    

الجماعیةالحیاة   المیدان
الحديقة العامة  الدرس

  د45  المدة
  1  الحصة

يكتشف محیطه تدريجیا من القريب   القیم
إلى البعید،يعتني بالمساحات الخضراء

  

 

الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح  المراحل
قررت الذھاب في نزھة إلى :السیاق

الفتة،تأملتھا وقرأت ما
صورة معبرة:السند

أين الولد؟:التعلیمة
ماذا يحمل في يده؟لماذا؟

ماذا يقول؟.الولد ينصحنا

مرحلة 
 االنطالق

  .أقرأ وأالحظ
مشاھدة المتعلمین

مرحلة بناء 
 التعلمات

  أين األوالد؟
ماذا يوجد في الحديقة؟

وماذا يوجد أيضا؟
لماذا نذھب إلى الحديقة العامة؟

ھل نقطف أزھارھا؟لماذا؟؟

شرب األوالد قارورة ماء،حملھا رائد
أين يريد وضعھا؟لماذا؟

مھذب،ھل تحب أن تكون مثله؟رائد ولد 
اذكر عمال تقوم به لتكون مثل رائد

شاھد صديقه أمین
ماذا يفعل؟لماذا يسقي شجرة الحديقة؟

ھل يسقي األشجار فقط؟
ماذا يسقي أيضا؟

أين توجد الحديقة العامة؟
لماذا تذھب إلیھا؟
كیف تحافظ علیھا؟

 بأشجارھا

في الحديقة العامة لعب لألطفال،قدم نصائح لزمالئك للحفاظ علیھا.أساھم
  التدريب

  و
 االستثمار

  
  



  حملة التشجیر
يتعرف على أعداد أصغر من 

ويجري علیھا  )يكتب،يقارن،يرتب
  )- ،(+عملیات 

  20يعین ضعف عدد أصغر من 
  30يعین نصف عدد أصغر من 

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة 
 قراءة،( 1000باألعداد الطبیعیة األصغر من 

  علیھا )- ،(+ وعملیات )كتابة،مقارنة وترتیب

 التقويم  

يتأمل الرسم ،يعد 
 .ويكتب الناتج

  27وفي الثالثة  23زھرة وفي الثانیة 

  .اكتب عدد كل األزھار في الباقة األولى

قبل الشروع في إنجاز المھمة الثالثة يعود المعلم إلى المھمة األولى يضیف عشرة 
يطلب منھم حساب الناتج 

 .يتبع التعلیمات
يحسب ويكتب 

 .لنتائجا

  .يرفع المعلم أصابع يده الیمنى ويطلب من التالمیذ كتابة عدد األصابع
  .يرفع أصابع يديه الیمنى والیسرى ويطلب من التالمیذ كتابة العدد الكلي

  .يحسب ذھنیا ويكتب الناتج،يكتب العملیة أفقیا ويحسب الناتج

  .الخاطئة وإبعاد

سأرسم نصف :قريصة وبجانبھا مجموعتین فارغتین ويقول
  .نیة

يشطب المعلم على قريصة ويرسمھا في المجموعة األولى ثم قريصة ويرسمھا في 
  .الثانیة فقريصة ثالثة ويرسمھا في المجموعة األولى ورابعة في الثانیة وھكذا

  یة؟ھل عدد القريصات في المجموعة األولى ھو نفسه في المجموعة الثان

يقرأ المعلم نص الوضعیة الثانیة من أكتشف ويتدرج مع تالمیذه للوصول إلى معرفة 
  ).مرحلة البحث،العرض والمناقشة،الحوصلة والتأسیس

  

  

يقرأ االستنتاج 
 ويعمل به

    

حملة التشجیر:التعلیميالمقطع 

  األعداد والحساب

  ضعف العدد ونصف العدد

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

  .العالمي،يعلل إجاباته ويقارنھا بغیرھا

 مركبة
  الكفاءة

يتعرف على أعداد أصغر من 
يكتب،يقارن،يرتب(ألف

عملیات 
مؤشرات 

  الكفاءة
يعین ضعف عدد أصغر من 
يعین نصف عدد أصغر من 

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة 
باألعداد الطبیعیة األصغر من 

كتابة،مقارنة وترتیب   

 الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح
زھرة وفي الثانیة  17لديك ثالث باقات من األزھار في األولى 

  .يرسم المعلم الوضعیة
اكتب عدد كل األزھار في الباقة األولى أزھار للباقة األولى، 9أضفت 

 .المعلم  إلى المھمة الثانیةبعد المراقبة والتصحیح ينتقل 
قبل الشروع في إنجاز المھمة الثالثة يعود المعلم إلى المھمة األولى يضیف عشرة 

يطلب منھم حساب الناتج .ويطرح من الناتج وحدة واحدة لیوضح للتالمیذ سھولة العمل 
 . في الوضعیة الثالثة بنفس العمل

يرفع المعلم أصابع يده الیمنى ويطلب من التالمیذ كتابة عدد األصابع
يرفع أصابع يديه الیمنى والیسرى ويطلب من التالمیذ كتابة العدد الكلي

  5+5=10 أي 5ضعف العدد  ھو 10 إذن العدد 
 .عمل فردي.مرحلة البحث واالكتشاف

  .الوضعیة األولى من أكتشف ويسأليقرأ المعلم نص 
  ماذا قال أيمن؟ بماذا أجابه أمین؟

    كم من صورة يملك أمین؟  
  .اكتب عدد صور أمین على لوحتك

يحسب ذھنیا ويكتب الناتج،يكتب العملیة أفقیا ويحسب الناتج):البحث
  يعرض المعلم عینة من النتائج : المناقشة والتبادل

وإبعادفي ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة 
  .توصلوا إلیه على كتبھم يكتب التالمیذ ما

قريصة وبجانبھا مجموعتین فارغتین ويقول 12يرسم المعلم على السبورة 
نیةالقريصات في المجموعة األولى والنصف اآلخر في المجموعة الثا

يشطب المعلم على قريصة ويرسمھا في المجموعة األولى ثم قريصة ويرسمھا في 
الثانیة فقريصة ثالثة ويرسمھا في المجموعة األولى ورابعة في الثانیة وھكذا

  الثانیة؟/كم قريصة في المجموعة األولى
ھل عدد القريصات في المجموعة األولى ھو نفسه في المجموعة الثان

  ؟12ھو نصف العدد 
يقرأ المعلم نص الوضعیة الثانیة من أكتشف ويتدرج مع تالمیذه للوصول إلى معرفة 

مرحلة البحث،العرض والمناقشة،الحوصلة والتأسیس
  .ينقل المتعلمون النتیجة على كتبھم

  
  .يتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد

 العمل مع النشاط الثاني

 :يحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى
59. 

  .خصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة

  
األعداد والحساب  المیدان

ضعف العدد ونصف العدد  النشاط

  د45  المدة

  2و1  الحصة

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

العالمي،يعلل إجاباته ويقارنھا بغیرھا

 

الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح  المراحل
لديك ثالث باقات من األزھار في األولى :السیاق

يرسم المعلم الوضعیة:السند
أضفت :التعلیمة

بعد المراقبة والتصحیح ينتقل 
قبل الشروع في إنجاز المھمة الثالثة يعود المعلم إلى المھمة األولى يضیف عشرة 

ويطرح من الناتج وحدة واحدة لیوضح للتالمیذ سھولة العمل 
في الوضعیة الثالثة بنفس العمل

مرحلة 
 االنطالق

  .ضعف العدد
يرفع المعلم أصابع يده الیمنى ويطلب من التالمیذ كتابة عدد األصابع

يرفع أصابع يديه الیمنى والیسرى ويطلب من التالمیذ كتابة العدد الكلي
إذن العدد :يقول المعلم

مرحلة البحث واالكتشاف-
يقرأ المعلم نص -1

ماذا قال أيمن؟ بماذا أجابه أمین؟
  ھو المطلوب؟ ما

اكتب عدد صور أمین على لوحتك
البحث(اإلجراءات-
المناقشة والتبادل-
في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة :الحوصلة-
يكتب التالمیذ ما-

  .نصف العدد
يرسم المعلم على السبورة 

القريصات في المجموعة األولى والنصف اآلخر في المجموعة الثا
يشطب المعلم على قريصة ويرسمھا في المجموعة األولى ثم قريصة ويرسمھا في 

الثانیة فقريصة ثالثة ويرسمھا في المجموعة األولى ورابعة في الثانیة وھكذا
كم قريصة في المجموعة األولى:يسأل المعلم

ھل عدد القريصات في المجموعة األولى ھو نفسه في المجموعة الثان
ھو نصف العدد  ما
يقرأ المعلم نص الوضعیة الثانیة من أكتشف ويتدرج مع تالمیذه للوصول إلى معرفة  -2

مرحلة البحث،العرض والمناقشة،الحوصلة والتأسیس.(20 نصف العدد
ينقل المتعلمون النتیجة على كتبھم

  :مرحلة اإلنجاز
يتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد

العمل مع النشاط الثاني نفس

مرحلة بناء 
 التعلمات

يحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى
59نص تعلمت ص 

  و التدريب
 االستثمار

خصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطةت



  حملة التشجیر

 يقارن، يكتب،( يتعرف على أعداد أصغر من ألف
  ،الطرحويجري علیھا عملیات الجمع

يرتب بوضع الوحدات .يكتب عملیة الجمع عموديا
 العشرات، الوحدات والعشرات تحت

  يحسب الناتج ويكتبه مراعیا الترتیب
يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باألعداد 

قراءة،كتابة،مقارنة ( 1000الطبیعیة األصغر من 
  علیھا *)،-،(+ وعملیات 

 التقويم  

يمثل العدد 
 .ببطاقاته

أعمدة العشرات ومربعات 

                 .أمامك

يرسم جدول 
المراتب على 

  .لوحته
يكتب العددين 
داخل الجدول 
  .مراعیا الترتیب
يكمل حساب 

  .الناتج
ينجز العملیة على 
لوحته وينقل الناتج 

 .على كتابه
 

  .ھو في كتاب التلمیذ

45+53    
  .تحت اآلخر 

ينتبه المعلم إلى 

علم عینة من أعمال التالمیذ على أن يشرح 

في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة 

 
 )التصحیح يكون بقلم ملون أخضر

 تقويم اإلنجاز
32  

حملة التشجیر:التعلیميالمقطع 

  األعداد والحساب
  )وضع العملیة(الجمع دون احتفاظ

يالحظ ويكتشف،يتحقق من صحة 
النتائج ويصادق علیھا،يستعمل 

الترمیز العالمي،يعلل إجاباته 
  

  
 مركبة

  الكفاءة
يتعرف على أعداد أصغر من ألف

ويجري علیھا عملیات الجمع )يرتب
مؤشرات 

  الكفاءة
يكتب عملیة الجمع عموديا

الوحدات والعشرات تحت تحت
يحسب الناتج ويكتبه مراعیا الترتیب

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة باألعداد 
الطبیعیة األصغر من 

 )وترتیب

 الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح
أعمدة العشرات ومربعات (طلب منكم المعلم تمثیل األعداد بالبطاقات

  .بطاقات األعداد الفردية
  

أمامكببطاقات األعداد التي  23/35/42/58مثل العدد 
                                        

ھو في كتاب التلمیذ المراتب على السبورة حسب ما يرسم المعلم جدول
 .عمل فردي على اللوحة.واالكتشاف

  :يقرأ المعلم نص الوضعیة من أكتشف ثم يقول 
45أراد رائد حساب ماذا؟               أراد رائد حساب المجموع 
 انقل الجدول على لوحتك واكتب العددين أحدھما

  .ينتقل المعلم بین الصفوف للمالحظة والتوجیه
  حسابات رائد في الجدول 
ينتبه المعلم إلى .سیرورات مختلفة لحساب المجموع):البحث
  .إجراءات التالمیذ

  )ھناك من يجمع رقمي العشرات قبل رقمي الوحدات
علم عینة من أعمال التالمیذ على أن يشرح يعرض الم:المناقشة والتبادل

  التلمیذ كیف أنجز الحساب
في ھذه المرحلة يتم التصديق على النتائج الصحیحة :الحوصلة والتأسیس

  
  .توصلوا إلیه على كتبھم ينقل التالمیذ ما

  
  .يتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد 

التصحیح يكون بقلم ملون أخضر(ثم مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا 

32+25.        ........= يكتب المعلم عملیة الجمع التالیة أفقیا
 .يطلب من التالمیذ كتابة العملیة عموديا وحساب الناتج

    

  
األعداد والحساب  المیدان
الجمع دون احتفاظ  الدرس

  د45  المدة
  4و3  الحصة

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

الترمیز العالمي،يعلل إجاباته 
  .ويقارنھا بغیرھا

 
الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح  المراحل

طلب منكم المعلم تمثیل األعداد بالبطاقات:السیاق
  )الوحدات
بطاقات األعداد الفردية:السند

 
مثل العدد :التعلیمة 

                                       

مرحلة 
 االنطالق

يرسم المعلم جدول-
واالكتشافمرحلة البحث -
يقرأ المعلم نص الوضعیة من أكتشف ثم يقول -1
أراد رائد حساب ماذا؟               أراد رائد حساب المجموع  

انقل الجدول على لوحتك واكتب العددين أحدھما 1:التعلیمة
ينتقل المعلم بین الصفوف للمالحظة والتوجیه          
 أكمل 2          

البحث(اإلجراءات
إجراءات التالمیذ

ھناك من يجمع رقمي العشرات قبل رقمي الوحدات(
المناقشة والتبادل

التلمیذ كیف أنجز الحساب
الحوصلة والتأسیس

  الخاطئة وإبعاد
ينقل التالمیذ ما -2

  :مرحلة اإلنجاز
يتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد 

ثم مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يكتب المعلم عملیة الجمع التالیة أفقیا
يطلب من التالمیذ كتابة العملیة عموديا وحساب الناتج

  التدريب
  و

 االستثمار
  

  



  التشجیر

 يكتب،( يتعرف على أعداد أصغر من ألف
داخل جدول يكتب عدد و )يرتب يقارن،

  .المراتب
والتعرف  200قراءة وكتابة أعداد أصغر من 
  على التفكیك النموذجي لھا

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة 
  باألعداد والحساب

 التقويم  

يجیب المتعلم على 
 .اللوحة

يطلب منھم عشرتین 

يكتب عدد االقالم في  
  كل من الحالتین

يالحظ الجدول ثم يحوط 
في الجزء الثاني  االقالم

 على حسب كل عدد
  

يوضح لھم  62
  ثم يطلب منھم إنجاز العمل

يجیب  كتابیا في 

  
  ُيعرض العمل وينتبه التالمیذ إلى طريقة العمل

  

تتم 
 )التصحیح يكون بقلم ملون أخضر

 يقرأ االستنتاج ويعمل به

يطرح األستاذ على المتعلمین مجموعة من األسئلة الھادفة للوصول 
 99كان العدد اكبر من 

 

التشجیرحملة :التعلیميالمقطع 

  األعداد والحساب
  199 إلى

يكتشف،يتحقق من صحة 
يقارنھا بغیره و يصادق علیھا

  ،يستعمل الترمیز العالمي

  
 مركبة

  الكفاءة
يتعرف على أعداد أصغر من ألف

يقارن،
المراتب

مؤشرات 
  الكفاءة

قراءة وكتابة أعداد أصغر من 
على التفكیك النموذجي لھا

الكفاءة 
  الختامیة

يحل مشكالت بتجنید معارفه المتعلقة 
باألعداد والحساب

 الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح
يطلب منھم عشرتین و ، األعداديملى على المتعلمین مجموعة من 

  قريبتین منه مثال
  80و 90العشرتین القريبتین ھما  

 25، 63، 77.  31التالیة 
  عمل جماعي.مرحلة البحث واالكتشاف

62جدوال مشابھا للموجود في كتاب التلمیذ ص
ثم يطلب منھم إنجاز العمل.أعمدة  العشرات ويشرح لھم طريقة العمل

يجیب  كتابیا في و في كل حالة األقالميحسب التلمیذ عدد 

  103ثم العدد  133الموافقة للعدد   األقالميحوط المتعلم 

ُيعرض العمل وينتبه التالمیذ إلى طريقة العمل:العرض والمناقشة
  62أكتشف ص :يتم العمل الفردي على الكتب

  
 .يتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد

التصحیح يكون بقلم ملون أخضر(مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا 
يطرح األستاذ على المتعلمین مجموعة من األسئلة الھادفة للوصول 

كان العدد اكبر من  إذاو العشرات ؟و اآلحادتكون مرتبة  
  ؟تهئايكتب رقم م

  على دفتر األنشطة للتطبیق

  
األعداد والحساب  المیدان
إلى األعدادمتتالیة   الدرس

  د45  المدة
  6و5  الحصة

يكتشف،يتحقق من صحة و يالحظ  القیم
يصادق علیھاو النتائج

،يستعمل الترمیز العالمي
 

الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح  المراحل
يملى على المتعلمین مجموعة من 

قريبتین منه مثال
العشرتین القريبتین ھما   89

التالیة  اإلعداد إمالء

مرحلة 
 االنطالق

مرحلة البحث واالكتشاف -
جدوال مشابھا للموجود في كتاب التلمیذ ص األستاذيرسم 

أعمدة  العشرات ويشرح لھم طريقة العمل
يحسب التلمیذ عدد | 1:اإلجراءات-

  الجدول 
يحوط المتعلم | 2

العرض والمناقشة-
يتم العمل الفردي على الكتب:العمل الفردي
  :مرحلة اإلنجاز

يتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد

مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يطرح األستاذ على المتعلمین مجموعة من األسئلة الھادفة للوصول 
 أين تعلمت:إلى
يكتب رقم م أين

  التدريب
  و

 االستثمار

للتطبیق تخصص الحصة الثانیة




