
یرد استجابة لما یسمع:مركبة الكفاءة                                                 .        العائلة:المقطع التعلمي  
یقیم مضمون النص المنطوق                 فھم المنطوق والتعبیر الشفوي                                           :المیدان  

)حسن االستماع،فھم المعنى العام للمنطوق(اإلصغاء:مؤشرات الكفاءة                              .  العائلة الجزائریة أیام الثورة:النص المنطوق  
یھف ةیصدر أحكاما على النص المنطوق،یثمن القیم الوارد ي ویتجاوب معھا        یفھم خطابات منطوقة یغلب علیھا النمط التوجیھ:الكفاءة الختامیة  

.احترام رموز السیادة الوطنیة،إحیاء مناسبات وطنیةیعتز بلغتھ العربیة،:القیم  
د 90:المدة  

 
1:الحصة  

 
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

من كان .((أكمل الحدیث
))رحمھ.............یؤمن  

)22(دلیل الكتاب ص. المشكلةاألنطالقیة األمنص الوضعیة :السیــــاق  
مشھد:السند  

ھمات والتركیز على المھمة حول نص المشكلة األم الستخراج الممحاورة التالمیذ :التعلیمة
.الثانیة  

 المھمة3:علمنا الرسول(ص)تلك الصفات في أحادیثھ الّشریفة،ماذا تحفظ منھا؟

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

اھتمامایستمع إلى النص ویبدي   
 
 

بسیطة تترجم المعنى  یجیب بجمل
 العام للنص

من طرف المعلم وأثناء ذلك یجب ) العائلة الجزائریة أیام الثورة(قراء النص المنطوق 
التواصل البصري بینھ وبین متعلمیھ مع األستعانة باآلداء الحس حركي والقرائن اللغویة 

.والغیر لغویة  
 فھم المنطوق:

النص؟ماھو عنوانھ؟عم یتحدث   
 تجزئة النص المنطوق قراءة واإلجابة عن األسئلة؟
                               األسئلة مرفقة بالنص المنطوق،یمكن للمعلم تعدیلھا

....)حذف،إضافة،تغییر الصیغة(  
:ویسأل)مكبرة(یعلق المعلم رزنامة شھر نوفمبر   

بعید الثورة؟ في أي یوم من شھر نوفمبر نحتفل  
.ومشاھدةالصورة  42الكتاب ص مطالبة التالمیذ بفتح  

.عند العجز یخبرھم المعلم؟من ھؤالء الرجال  
 ماذا یلبسون؟

 ألي دولة ھذا العلم؟
.ماالنشید الذي نسمعھ لما نحتفل بعید الثورة؟اإلجابة على األلواح  

ق
طــــو

 فھم المن

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

بناءأفكار جدیدة تدعم ماورد في 
 النص المنطوق

 أتأمل وأتحدث: تفویج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة
 

 
 
 
 
 

ماذا تشاھد في الصورة؟:الصورة الثانیة    ماذا ترى في الصورة؟            :1الصورة  
شوارع المدینة؟ بماذا زینا    ؟           توجد ھذه الصورة في قطع نقدیة  

      اذكر المناسبات التي تُرفع فیھا أعالم                ھل تعرفھا؟                          
   الجزائر؟                                                      

  ھل نرفع أعالم الجزائر فقط؟                    ؟في أي مدینة یوجد ھذا البناء
.أنت تلمیذ تحب وطنك الجزائر                                             .؟ماسمھ  

؟ماھوواجبك نحوه                                       ؟صف المكان  
تسجیل أحسن التعابیر وقراءتھا     تدوین أحسن اإلجابات وقراءتھا               

الملخص وقراءتھ طرح أسئلة حول الصورتین معا وتسجیل  
.......................................یحتفل الشعب الجزائري بعید   

ي
شفو

 التعبیـر ال

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
                                      ،یفھم حدیثھیتواصل مع الغیر:مركبة الكفاءة                                             .              لعائلةا:المقطع التعلمي

.أسماء اإلشارةیوظف الروابط والصیغ المناسبة،یستعمل :مؤشرات الكفاءةتعبیر شفوي                                                    :النشــــــــــــــــاط  
    .یوظف ضمائر المتكلم المنفصلة والمتصلة في الماضي في وضعیات تواصلیة دالة        یقدم توجیھات انطالقا من سندات متنوعة :الكفاءة الختامیة

           
.إحیاء مناسبات وطنیة یبحث عن المعلومة ویوظفھا في التعبیر الشفوي،:القیم  

د45:المدة  
2:الحصة  

  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یتذكر مضمون النص المنطوق  
.یجیب عن األسئلة  

)العائلة الجزئریة أیام الثورة(العودة إلى النص المنطوق  
.یطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق  

.أحسنت العائلة ضیافة المجاھدین  
 ماذا قال قائدھم لألب سي لخضر؟

 وماذا قال للخالة ذھبیة؟

حلة 
مر

ق
ال
ط
األن

 

یجیب عن األسئلة،یكتشف الصیغ 
.ویوظفھا  

.على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة  تینالمحتوی الجملتینبنا ء  
 سمع األب طرقا على الباب:سأل من الطارق؟

إثنان من  ھذانماذا قال؟                  أنا أخوك أحمد و:أجابھ مجاھد بصوت خافت
.المجاھدین  

)ھذان(تلوین اسم اإلشارة.وقراءتھا الجملةكتابة   
)ھذان(أسئلة أخرى لتثبیت الصیغةیطرح المعلم   

تلمیذان ال ھذاندخل المدیر برفقة تلمیذین جدیدین،عرف بھما ماذا قال؟                 
.جدیدان  

قلمان ھذانھذا قلم                   :اكملوا حسب المثال  
............. ھذا مصباح                        
.............ھذا معلم                            

)ھذان(تسجیل إجابات المتعلمین على السبورة وتلوین الصیغة المستھدفة  
 قدمت األم الطعام للمجاھدین وقالت:اكملوا

.قطعتان من اللحم ھاتانھذه جفنة من الكسكس،و  
)ھاتان(تسجیل الجملة وتلوین اسم اإلشارة  

خبزتان ھاتانلو قدمت لھم قھوة وخبزتین ماذا تقول؟                     ھذه قھوة و  
) ھاتان(تسجیل إجابة المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوین الصیغة المستھدفة  

ھذه مقلمة وھاتان سیالتان:                    أمامك مقلمة وسیالتان تشیر وتقول  
ھاتان بقرتان                        ھذه بقرة:أكملوا حسب مثال  
....................   ھذه صورة                                          

                    .................... ھذه نافذة                        
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

یتدرب على استعمال الصیغ في 
مشابھة ویستثمرھا في وضعیات 

.وضعیات جدیدة  
 

 یطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفة
من كتاب األنشطة23ص  1 ینرینالعودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التم  

 

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 

 

 



یتواصل مع الغیر:مركبة الكفاءة                                                     العــــائلة       :المقطع التعلمي  
یفھم حدیثھ                                                                                                              

فھم تسلسل األحداث في النص المنطوق ویبني علیھا:مؤشرات الكفاءة                             )         إنتاج شفوي(تعبیر شفوي:النشــــــــــــــــاط  
یقدم توجیھات انطالقا من سندات متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة                          ینظم أفكاره ویعبر عنھا تعبیرا سلیما:الكفاءة الختامیة  

.مناسبات وطنیة إحیاءھا في التعبیر الشفوي،یبحث عن المعلومة ویوظف:القیم  
د45:المدة  

3:الحصة  
 
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یتذكر النص  
.یجیب عن األسئلة  

.العودة إلى النص المنطوق  
 من زار عائلة سي لخضر؟

 ماذا قدمت الخالة ذھبیة للمجاھدین؟

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

یعبر عن الصور معتمدا على 
.األسئلة التوجیھیة  

.مالحظة الصور كلھا قصد التقاط المجال العام لألحداث  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.تأملوا الصور  
. 43ماھو الموضوع الذي تعبر عنھ ھذه الصور؟كتاب التلمیذ ص  

 تركیز انتباه التالمیذ على الصورة األولى والتعبیر عنھا
.یمكن للمعلم مساعدة التالمیذ بطرح األسئلة التالیة  

                                                               أین یوجد الولدان؟ماذا یفعالن؟
 في أي مناسبة نرفع العلم الجزائري وننشد أناشید وطنیة؟

 تسجیل أجمل التعابیر على السبورة إلثارة جو التنافس
.التعبیر عن الصورة الثانیة وتسجیل أفضل التعابیر   

أین ھم؟ماذا ینشدون؟مشیة من یمشون؟.األوالدالحظوا   
)إدماج جزئي(مطالبة التالمیذ بسرد األحداث في الصورتین  
 التعبیر عن الصورة الثالثة وتسجیل األحسن

؟في األخیرماذا یحیي األوالد  
)كليإدماج (مطالبة التالمیذ بسرد األحداث في الصور الثالث  

 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

ینتج نصا شفویا أصیال معتمدا على 
المقدمة لھ یبني  الكلمات والجمل

.ویرتبھا في إنتاجھ الشفوي علیھا  

.القریة بعید الثورة/یحتفل سكان الحي  
 كیف یتم ذلك؟

.الوطنیةینشدون األناشید   
.یزینون الشوارع باألعالم الجزائریة  

.یتبادلون التھاني  
 یوزعون الحلوى
............... 

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 



ویعید بناء المعلومات الواردة في النص یفھم مایقرأ:مركبة الكفاءة                                                          .            العائلة:المقطع التعلمي  
یستعمل استراتیجیة القراءة ویقیم مضمون النص المكتوب                   فھم المكتوب                                                                :المیدان  

عالمات م یؤدي آداء منغما مناسبا للمقام،ویحتر:مؤشرات الكفاءة                           .  عائلتي تحتفل باالستقالل)فھم+آداء(قراءة :النشـــــــــــــاط  
یجیب عن األسئلة ویحدد فكرة النص .الوقف  نمط التوجیھي             یقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ویفھمھا یغلب علیھا ال:الكفاءة الختامیة  

.إحیاء مناسبات وطنیة المساھمة في حمایة الوطن،للقراءة،یتحكم في اآللیات األولیة :القیم  
د45:المدة  

4:الحصة  
 
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یجیب عن األسئلة  

 السیاق: یحتفل الشعب الجزائري بعید األستقالل.
 

 السند: صورة.
  

 التعلیمة: إلى أین یخرج الشعب في ھذا الیوم؟
بماذا نزین الشوارع؟             
:.......یخرج الناس إلى الشوارع ویھتفون قائلین            

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 44فتح الكتاب ص   
؟مع من تجلس الجدة   

؟ماذا تتحدث الجدة نع  
 تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص

 قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم مستعمال
 اإلیحاء لتقریب المعنى

.ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة  
.عنوان النص؟اذكر شخصیات النص ماھو  

یبدأ بالمتمكنین حتى(فقرة/،فقرةمطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة  
)الیدفع المتأخرین إلى ارتكاب األخطاء  

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

 الكلمة معناھا توظیفھا في جملة
بنجاحھفرح التلمیذ   فرحنا سررنا 

 
.مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة  

 األسئلة مرافقة للنص
 طرح أسئلة أخرى

؟على ماذا تتدفأ العائلة  
 وماذا تشعل في اللیل؟

.إعادة قراءة النص والوقوف عند القیم الواردة فیھ قصد التحلي بھا  
)........حمایتھ وبناؤه،حب الوطنإحیاء المناسبات،(  

 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

 یجیب عن األسئلة
یقدم أفكارا أخرى استنادا إلى 

 تصوراتھ
.ینجز النشاط  

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
23ص2،التمرین رقم إنجاز التمارین في دفتر األنشطة  

 

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 

 



         یستعمل المعلومات الواردة في النص :مركبة الكفاءة                                                                      .        العائلة:المقطع التعلمي
         المكتوب                                                                                                                           

فھم المكتوب                                                                                                :المیدان  
یحدد القرائن اللغویة الممیزة للنص:مؤشرات الكفاءة                                     )    عائلتي تحتفل باالستقالل(قراءة وكتابة:النشـــــــــــــاط  

     كتابة(یقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ویفھمھا یغلب علیھا النمط التوجیھي                          یمیز بین الحروف المتشابھة : الكفاءة الختامیة
   )ونطقا                                                                                                                                                                   

.إحیاء مناسبات وطنیة ،یعتز بلغتھ ویوظف قدراتھ التعبیریة الشفاھیة والكتابیة:القیم والكفاءات العرضیة  
د90:المدة  

6:الحصة  
التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح الوضعیات التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

یتذكر أھم أحداث النص،والمعنى 
 العام لھ

.بأسئلة موجھة لتحدید األفكار األساسیة المكتوبتلخیص النص   
؟فصل حكت الجدة حكایتھافي أي   

؟لماذا خرج الناس إلى الشوارع  

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

 یقرأ النص
بالحرفین نطقا سلیما ممیزا  ینطق

.ورسما نطقا وسماعا بینھما  

.أراجع وأمیز  
)م،ب(المخرجیعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغویة وھي الحروف المتقاربة في   

 اإلدراك وعرض النموذج
 أراجع وأمیز.

 بناء الجملة المحتویة على الحرفین المستھدفین بمحاورة التالمیذ
ماذا قالت لھم؟.نھایة النصأوصت الجدة أوالدھا في   

 كتابة الجملة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھا
ـذَاھَ  اْلَوَطنِ  ءِ فِي بِنَا  ـَمةُ ھَ اْلُمَسا  ئِيْبناأَ یَا   َواِجبُكُمْ  

 استخراج الكلمتین المشتملتین على الحرفین المقصودین وتحلیلھما إلى مقاطع صوتیة
 اْلـ ـُمـ ـَسا َھـ ـَمـ ـةُ 

 بِـ ـنَا  ءِ 
)عن طریق المحو التدریجي(. تحدید الحرفین وقراءتھما  

 األستجابة الموجھة
.ھالل.....ِھـ،ِھـمع تكرار الصوت )ِھَاللٌ (قراءة كلمة  

تلوین الحرف المقصود لمعرفة كیفیة .)َھاتٌِف،ُمنَبِّھٌ،اْلُھتَاُف،اِْنتِبَاهٌ (عرض كلمات أخرى
.رسمھ في وضعیاتھ المختلفة  

.أكل..........أَ،أَ،أَ :مع تكرار الصوت)أََكلَ (قراة كلمة  
.تلوین الحرف ومالحظتھ.)أََخذَ،َسأََل،َیُؤمُّ،ِذئٌْب،َسماءٌ (عرض كلمات أخرى  

.یكتب المعلم الحرفین على جدول الحروف مطالبا التالمیذ بنطق الحرف بحركتھ كلما كتبھ  
.بقراءتھاومطالبة التالمیذ )یَْسأَلُھُ (ةكتابة الكلم  

.ان بكلمات جدیدة تحوي الحرفیناإلتی  
 األستجابة المستقلة

.العودة إلى الجملة وتمییز الحرفین  
 التطبیق

تحوي  ةومطالبة التالمیذ باستخراج كلم )الفقرة األخیرة(العودة إلى النص المكتوب
وكتابتھا على األلواح)الھاء/الھمزة(الحرف  

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

)أول،وسط،آخر الكلمة متصال أو منفردا(موقعھ في الكلمة  
.وتلوینھما نقراءة الحرفی  

وتشكیلھما بالعجینة إن أمكن المعلم ءبمحاكات آدا كتابة الحرفین على األلواح  
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

.24ص 5تمرین الكلمات وكتابتھا في دفتر األنشطةالحروف وقراءة  یقرأ وینسخ  
.كتابة الحروف والكلمات التي تحویھا على كراس القسم باتباع الخطوات المألوفة  

.نموذج لكراس القسم أو مایراه المعلم مناسبا  

 

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 



یستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب:مركبة الكفاءة                                                                 .           العائلة:المقطع التعلمي  
فھم المكتوب                                                                                                :المیدان  

ضمائریوظف ،  ،ویحترم المدودیقرأ النص :مؤشرات الكفاءة             )                          باالستقاللعائلتي تحتفل (قراءة وكتابة:النشـــــــــــــاط  
)أنا،نحن(المتكلم  یقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ویفھمھا یغلب علیھا النمط التوجیھي                   : الكفاءة الختامیة  

                  .في الدفاع عن الوطنویساھم  یعتز بلغتھ ،یتحلى بروح التعاون والتضامن:والكفاءات العرضیةالقیم 
د90:المدة  

8:الحصة  
 

                     
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

؟نحتفل فیھ بعید الثورة سم الشھر الذي یجیب عن األسئلة  
؟في أي یوم منھ نحتفل بعید الثورة  

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

 یقرأ الفقرة محترما الفواصل
.والمدود  

 
.وكذا فقرة أحسن قراءتي  

 
.یجیب عن األسئلة  

 
ینتج جمال فعلیة 

).فعل،فاعل،مفعول بھ(بسیطة  
 

ینتج جمال بسیطة تبدأ 
أنا،نحن:ینبالضمیر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة األولى
.یعودالمعلم إلى النص المكتوب ویقرأه قراءة مسترسلة  

ویطلب )اإلشارة إلى الفواصل الواردة في الفقرة(قراءة جوھریة  األولىیعید قراءة الفقرة 
.والزمن المخصص لھا والمدود مع احترام الفواصل من التالمیذ قراءتھا قراءة سلیمة  

المتعثرینیثمن قراءة المتفوقین ویصحح أخطاء   
)أحسن قراءتي( .45قراءة الفقرة الموجودة في كتاب التلمیذ ص  

.تھمءیتداول بقیة التالمیذ على قراءتھا محترمین الفواصل،ومسترسلین في قرا  
 المرحلة الثانیة:استعمال الظواھر النحویة والصرفیة(أركب)ص43

 یراجع المعلم رفقة تالمیذه الجملة الفعلیة(فعل+فاعل+مفعولبھ)
.العودة إلى النص المنطوق  

الباب األب فتحفتح األب؟                              ماذا:یسأل المعلم  
طعاما الخالة حضرت                            .؟حضرت الخالة ذھبیة ماذا  

.أمثلة أخرى لتثبیت الظاھرة اللغویة  
العنبقطف الفالح   ؟               قطف الفالحماذا    

الدّرسَ شرح المعلم  رح المعلم؟                     شماذا   
).بسیطةماذا واآلخر یجیب بجملة فعلیة:تلمیذ یطرح سؤاال بـ(تمثیل األداء الحواري  

.يواجبـ تأنجز أناأنجز رائد واجبھ،أخبر أباه،ماذا قال؟                         -  
.يدروس تحضر أنا                                  لو حضر دروسھ،ماذا یقول؟-  

.كتابة الجملتین وتلوین الضمیرالمستھدف  
.البنت سعادنفس العمل مع -  

.ناواجب ناأنجز نحن                    أخبر رائد وسعاد أباھما بما فعال،ماذا قاال؟  
  نادروس ناحضر نحن                                                                    

.وضعیات أخرى لتثبیت المقصود  
).أنا،نحن(ھاتوا جمال تبدأ بكلمة  

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

یوظف التراكیب والظواھر 
 المستھدفة

.23ص  3إنجازالتمارین في دفتر األنشطة تمرین   
 

 
 
 

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 



 

 

یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط للكتابة :مركبة الكفاءة                                                          .        العائلة:التعلميالمقطع   
بیةبالعربیة ویتحكم في مستویات اللغة الكتا                                                                            تعبیر كتابي:المیــــدان    

یحترم قواعد رسم الحروف والكلمات وتناسقھا:مؤشرات الكفاءة                                          إمالء                          :النشـــــــــــــــاط  
)المطة والنقطة كبدایة(یستعمل عالمات الوقف                          ینتج كتابة كلمات وجمل                                     :الكفاءة الختامیة  

في وضعیات مختلفة)أ،ھـ(كلمات تشمل الحرفینیكتب                                          ،ایوظف قدراتھ الكتابیة ویتحكم فیھ:القیم والكفاءات العرضیة  
د45+د45:المدة  

7/9:الحصتان  
 
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

تمییز الحرفین عن غیرھما 
 سماعا وكتابة

.اكتب كلمة تشمل حرف الھمزة  
.اكتب كلمة تشمل حرف الھاء  

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

یثبت الحرف عن طریق الذاكرة 
البصریة برؤیتھ والذاكرة 

.بكتابتھالعضلیة   
.یكتب الصوت الناقص  

.تثبیت الحرفین  
كل كلمتین على حدة ) ِذئْبٌ أََسدٌ،(،)ھُْدھُدٌ،ِھرٌّ (یكتب المعلم الكلمات -01

.اكتبھ على لوحتك).ھُْدھُدٌ،ِھرٌّ (ھناك حرف تكرر في الكلمتین :ویقول  
).أََسدٌ،ِذئْبٌ (نفس العمل مع الكلمتین   
.وضعیات أخرى مشابھة  

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

 
 
 
 
 
   

ـدٌ .ِذُن                 َمـ.َسدٌ                َمـ. ـالٌل                  .       
)ـْھـ،آ،ِھـأّ،(أكمل كل كلمة بالصوت المناسب  

كلمة/السبورة كلمةتتم المناقشة جماعیا على   
أكمل كتابة الكلمة بالحرف المناسب.......یتم العمل الفردي على األلواح  

 مراقبة فتصحیح

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

یثبت الحرفین ویتعرف على 
 بدایة ونھایة كتابة الحرف

.داخل الكلمة  
یحرص على األبعاد والمسافة 

 لكل حرف

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

.24ص 6تمرین  إنجاز تمرین اإلمالء في دفتر األنشطة  
.یمكن للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعة  

  

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

 

 

 

 

 

  
 

 



 

 

یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط للكتابة :مركبة الكفاءة                                                          العائلة        :المقطع التعلمي
الكتابیة بالعربیة ویتحكم في مستویات اللغة                                                                               التعبیر الكتابي  :میــــدان  

یضع الكلمات في خاناتھا المناسبة:مؤشرات الكفاءة                                                             تعبیر كتابي:النشـــــــــــــــاط  
                  یحترم قواعد رسم الحروف والكلمات               ینتج كتابة كلمات وجمل                                                    :الكفاءة الختامیة

یحترم استقامة الخط على السطر                                                                                                                   
                                              .وطنیةیحیي مناسبات ،یوظف قدراتھ التعبیریة الشفھیة والكتابیة :القیم والكفاءات العرضیة

د45:المدة  
       11: ةالحص                                                                                 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یكتشف الترابط بین جمل الفقرة  
 یرتب ویقرأ

.یكتب المعلم الجمل التالیة  
.اْستَْیقََظِت األُمُّ باِكًرا ، ثُّم َأَْیقََظْت أَفِرادَ اْلعائِلَةِ -َحضََّرْت فَطوَر الصَّباحِ ،   

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

.الجملیقرأ المتعلم   
.یجرب ویكتشف الجواب الصحیح  

 یستعمل أدوات الربط
.الفقرة یقرأ  

 أتدرب على اإلنتاج الكتابي.
.یكتب المعلم الجمل   

))َسنَة ِحْلَوة((أََكْلنا اْلَحْلوى َوَشِرْبنا اْلعَصیَر                    َغنَّْینا أُْغنِیَةَ   
 دَِعْوُت أَْصِدقائِي                                  اِْشتََرْیُت اْلَحْلَوى َوالشُّموعَ 

.من بعض التالمیذ قراءتھایقرأھا ویطلب   
))َسنَة ِحْلَوة((َغنَّْینا أُْغنِیَةَ . یوجھ مالحظة التالمیذ إلى الجملة  

.؟                   في عید میالدي))سنة حلوة((في أي مناسبة نغني أغنیة :یسأل المعلم  
ھل الجمل التي كتبتھا مرتبة؟كیف ھي؟:یسأل مرة أخرى  

..........................و،...................- :في عید میالدي:ونبدأ بجملة إذن سنترتب الجمل  
.........................................ثم،..............................  

.اكتشاف التناسق بین الجمل وترتیبھایطلب من التالمیذ   
.مراقبة فتصحیح  

 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

یرتب الجمل لیتحصل على فقرة تامة 
.المعنى  

.یوزع المعلم كراسات التعبیر على التالمیذ  
 

.یعود إلى جمل وضعیة األنطالق ویكتبھا مشوشة  
 

.یطلب من التالمیذ كتابتھا مرتبة على الكراسات  

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             یفھم مایقرأ:مركبة الكفاءة                                                                     .         العائلة:المقطع التعلمي
یقرأ المحفوظةویحفظھا:مؤشرات الكفاءة                                                                         محفوظات :النشـــــــــــــــاط  

یفھم معناھا اإلجمالي ویدرك القیم التي تتضمنھا                                                             .یقرأنصوصا بسیطة ویفھمھا:الختامیةالكفاءة   
       .ا،یحترم والدیھ ویطیعھمایوظف قدراتھ الشفویة ویتحكم فیھ:القیم والكفاءات العرضیة

د45+د45:المدة  
5/12:الحصتان  

 
                                                   

 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.بأنشودة أبي وأمي.......ذكرني یا  

 مع من تعیش في البیت؟
 من یشتري لك المالبس ؟

.ومن التي تغسل لك المالبس وتحضر لك األكل  
یك؟دتطیع وال ھل  

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
الجانب الجمالي یكشف األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمیل وواضح إلضفاء 

.علیھا  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ماذا تدرس في مدرستك؟
 مع من تذھب كل صباح؟

 متى تكتب؟
 ماالفائدة من الدراسة؟

.التجزئة والتحفیظ مرحلة  
.أربعة أجزاءیجزئ األستاذ القطعة إلى   

 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(الحصة األولى تحصص:مالحظة    

لإلستظھار والمسرحة)12(تخصص الحصة الثانیة             

  تُقدم باقي األجزاء على مدار اسابیع المقطع بنفس الطریقة          

 

 

 

 



                    ینمي قدراتھ ویستثمرھا: مركبة الكفاءة                                                                        الحیاة المدرسیة :المقطع التعلمي
ع معلومات سابقة ویوظفھایسترج:مؤشرات الكفاءة)                                                                            10ح(إدماج:النشـــــــــــــــاط  
ینجز األنشطة فردیا على أوراق    )               تربیة المدنیةاللغة،التربیة األسالمیة،ال(یدمج مكتسباتھ في حل وضعیات متعلقة بـ:الكفاءة الختامیة  

                                       .العمل الجماعيیساھم في ،،یتحلى بروح المسؤولیة ویتقن عملھیوظف قدراتھ ویتحكم فیھا :القیم والكفاءات العرضیة
                 

د45:المدة  

10:الحصة  

 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 یسترجع المعلومات

حول مضامین الدروس السابقة لقیاس مدى التذكر لدیھم یحاور األستاذ التالمیذ  
.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   
،نفس العمل یطلب منھم إنجاز النشاط األول تلیھ المراقبة والتصحیح الجماعي على السبورة فالفردي 

.مع بقیة األنشطة  
:األنشطة  

.اللغة العربیة  
)االستعانة بالنص المكتوب كخطوة أولى.(نعم أو ال في الخانةضع   

 
في ذَِلَك اْلیَْوِم فَِرْحنا فََرًحا َعِظیًما:اْألَبُ قَاَل   

 
جاُل والنِّساُء بَِصْوٍت واِحدٍ  تَْحیا اْلَجزائُِر،تَْحیا اْلَجزائِر:َھتََف الّرِ  

 
َخَرْجنا إِلى الَشواِرعِ ِرَجاًال َونِساءً :قَالَِت اْلَجدَّةُ   

.أعید كتابة الجملة وأصحح الخطأ  
.َعِظیَمةٌ  نَعَْمَھِذِه ُمنَاَسبَةٌ :اْلَجدَّةُ   

................................................................... 
.أكتب جیدا  

 
المدنیةالتربیة   

). أُِطیعُُھْم،ُمَؤدٌَّب،اْلُمعَلِّمینَ (اكمل بالكلمة المناسبة  
اَل،وَ .........،أَْحتَِرُم اْلُمدیَر وَ .............أَنَا تِْلمیذٌ  .َجِمیعًا.............َواْلعُمَّ  
.اإلسالمیةالتربیة   

.أمام التصرف الصحیح+ أضع العالمة   
.أُْعِطي اْألَمانَةَ ِلصاِحبِھا  

 
 سلفني زمیلي قلما فأخفیتھ عنھ

 
تھ في الطریقشجارة كیسا ألمي،فتالأعطتني   

 
 دس عندي أخي حقیبتھ ،أرجعتھا إلیھ سالمة

 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

مراقبة آداء المتعلم،یثي على 
المجتھدین لخلق جو من 

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

ب 
التدریـــ
ستثمـــ

واال
ـــــار

 

 

 ورقة اإلدماج في األسفل

 

 

 

 



:األنشطة  

.اللغة العربیة  

)االستعانة بالنص المكتوب كخطوة أولى.(الخانةضع نعم أو ال في   

 

في ذَِلَك اْلیَْوِم فَِرْحنا فََرًحا َعِظیًما:قَاَل اْألَبُ   

 

جاُل والنِّساُء بَِصْوٍت واِحدٍ  تَْحیا اْلَجزائُِر،تَْحیا اْلَجزائِر:َھتََف الّرِ  

 

ساءً َخَرْجنا إِلى الَشواِرعِ ِرَجاًال َونِ :قَالَِت اْلَجدَّةُ   

.أعید كتابة الجملة وأصحح الخطأ  

.نَعَْمَھِذِه ُمنَاَسبَةٌ َعِظیَمةٌ :اْلَجدَّةُ   

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

.أكتب جیدا  

 

 التربیة المدنیة

).أُِطیعُُھْم،ُمَؤدٌَّب،اْلُمعَلِّمیَن (اكمل بالكلمة المناسبة  

اَل،وَ .........،أَْحتَِرُم اْلُمدیَر وَ .............أَنَا تِْلمیذٌ  .َجِمیعًا.............َواْلعُمَّ  

.التربیة اإلسالمیة  

.أمام التصرف الصحیح+ أضع العالمة   

.أُْعِطي اْألَمانَةَ ِلصاِحبِھا  

 

 سلفني زمیلي قلما فأخفیتھ عنھ

 

قأعطتني الجارة كیسا ألمي،فتشتھ في الطری  

 

 دس عندي أخي حقیبتھ ،أرجعتھا إلیھ سالمة  

 

 

 

 

 

 



تتعلق باآلدابالتعرف على سلوكات :مركبة الكفاءة                                                                      .           العائلة:المقطع التعلمي  
ممارسةسلوكات تتعلق بالمعامالت الحسنة                                                                                            األخالق والسلوك: المیدان   
                                                                                                . أحفظ األمانة :الدرس 

.ابراز مظاھر السلوك الحسن:مؤشرات الكفاءةتربیة إسالمیة                                                                       :ـــــــــــاطالنشـــــ  
.یؤدي األمانة ألھلھایسلك المتعلم في حیاتھ الیومیة سلوكات تدل على األخالق                      :الكفاءة الختامیة  

.یحفظ الحدیث ویعمل بموجبھ                                                                           .الحمیدة،والمعامالت الحسنة  
.المساھمة اإلیجابیة في تقویة عوامل التماسك االجتماعي:القیم  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 
.یجیب عن األسئلة  

 

السیاق:زرت خالتك،فأحسنت ضیافتك وعندما أردت العودة إلى بیتكم أعطتك صندوقا مغلقا 
.وطلبت منك أن تعطیھ ألمك  

 
 السند:صورة أو مایراه المعلم مناسب.

 
 التعلیمة:ھل تفتح الصندوق في الطریق؟لماذا؟ 

  

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

ویجیب عن األسئلة یالحظ یستمع  
.والعبرة من القصة یستخلص القیمة  

عدة مرات )47ص(یقرأ المعلم النص :أقرأ وأالحظ  
.یطلب من بعض التالمیذ قراءة النص  

                                أفھــــم.         
.یطرح أسئلة حول معنى النص   

 من جاء إلى بیت الجار؟ماذا أراد أن یقدم لھ؟
وجده في بیتھ؟لمن أعطى الرسالة؟ھل   

 ماذا قال األب لساعي البرید؟
 أوصى األب ابنھ خالدا،ماذا قال لھ؟

.لو أعطاك ساعي البرید الرسالة   
 ھل تفتحھا وتقرأ مافیھا؟

 تعطیھا للجار عندما یعود؟
 تحتفظ بھا في محفظتك؟

:الذي یعطي األمانة لصاحبھا نسمیھ  
 صادق       أمین       كاذب

.یحاور المعلم متعلمیھ بأسئلة ھادفة للوصول إلى الملخص  
.كتابة الملخص على السبورة وقراءتھ  

.استخراج القیمة منھ وتدوینھا  
.بآداءاألمانة ألھلھایوصي المعلم تالمیذه   

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

 مراقبة اإلنجاز وتقویمھ

).لست أمیناأمین،:(اكتب على لوحتك  
.     مبطخ عمتي وفتحت الثالجة في غیابھادخلت   

 اشتریت من عند البقال ردّ لي نقودا زائدة،أرجعتھا لھ
.ترك زمیلي معطفھ عندي،فتشتھ  

.وجد تلمیذ ورقة نقود فأعطاھا للمعلم لیبحث عن صاحبھا  
.وضعیات أخرى یراھا المعلم مناسبة  

ب 
التدریـــ
ستثمــــ

واال
ـــــــار

 

22وإلنجاز النشاط ص .الحدیث بطریقة المحو التدریجيتخصص الحصة الثانیة لتحفیظ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.یتصرف بشكل مسؤول:مركبة الكفاءة                                                                       .              العائلة:المقطع التعلمي  
             الحیاة المدنیة                                                                        :المیدان
یمیز بین حقھ وواجبھ:مؤشرات الكفاءة                                                                                    .أنا تلمیذ مطیع:الدرس  

.الكبیر وطاعتھاحترام یذكر سلوكات تدل على                            . من خالل نظام الحیاة في القسمیمیز بین الحق والواجب : الكفاءة الختامیة  
.یحترم الجار ویتضامن معھاآلخر،یؤدي واجباتھ نحو نفسھ ونحو :القیم والكفاءات العرضیة  

مقتـــــــــــــرحالوضعیات التعلمیة والنشاط ال التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

.ویجیب عن السؤالیستمع /یالحظ   

رجعت من المدرسة وأنت تحس بالتعب،طلبت منك أمك أن تشتري لھا كیس :السیــــاق
.حلیب  

 
.صورة أو قصة:السنـــد  

 
؟أناتعبان:ھل تقول ألمك:التعلیمـــة  

؟إذن ماذا تفعل  
 

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

.المعلمیستمع إلى قراءة   
.ویجیب عن األسئلة ةیالحظ الصور  

.أقرأ وأالحظ  
.مشاھدة المتعلمین للصور الموجودة في الكتاب  

.مطالبة التالمیذ بقراءة النص المصاحب للصورة  
.طرح أسئلة حول معنى النص الظاھري  

حیى الحارس ماذا قال لھ؟؟متى وصل خالد إلى المدرسة  
مفاتیح األقسامطلب الحارس من خالد إحضار   

 بم أجابھ خالد؟
ماذا تشاھد في الصورة؟ .تأملوا الصورة األولى  

  كیف یجب أن تكون األلعاب في الساحة،ھادئة أو عنیفة؟
 من یوصینا باأللعاب الھادئة؟لماذا في رأیكم؟

.التلمیذ یطیع المعلم فیحافظ على سالمة جسمھ وثیابھ  
.المعلم السؤالفیم نطیعھ أیضا؟عند العجز یبسط   

طلب منك المعلم إنجاز التمرین في البیت،ماذا تفعل؟:مثال  
.الصورة الثانیة  

 من دخل إلى القسم؟
 عندما یدخل زائر إلى القسم،ماذا نفعل؟

.اذكر عبارة التحیة  
 

 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

.قراءة الملخص  
 
 

.تقویم اإلنجاز  

.للوصول إلى الملخصیطرح المعلم أسئلة ھادفة   
؟ھل تحترم المدیر  

؟ومن تحترم أیضا في المدرسة  
؟وھل تطیعھم  

.انجاز التمرین في دفتر األنشطة  

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

.التعرف على مظاھر نمو النبات :مركبة الكفاءة                                                       .             حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
.  االعتناءبھا ككائنات حیة                                                                                .اإلنسان والمحیط:المیدان  
.الحاجات الغذائیة للنبات األخضر:الدرس  

.یحدد الحاجة الغذائیة للنبات األخضر: مؤشرات الكفاءة                                                                                               
.             یحافظ على محیطھ القریب بتجنید معارفھ المتعلقة بالمظاھر الكبرى لحیاة النبات: الكفاءة الختامیة  

.یعتني بالنباتع المحیط،یقوم بممارسات یدویة على عینات طبیعیة،یتفاعل بشكل مسؤول م:القیم والكفاءات العرضیة  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یشاھد الصورة  
.یجیب عن السؤال  

:السیــــاق  
.رافقتم المعلم إلى الریف بھدف غرس بعض الشجیرات  

32/33التلمیذ ص كتاب :المشھد:السنـــد  
 

الحظوا الولد،ماذا یحمل؟:التعلیمـــة  
لماذا یسقیھ؟ في رأیكم،ماذا یفعل بالماء؟  

 

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

.یالحظ ویجیب عن السؤال  
.نواتج التجربةیالحظ   

.یجیب عن األسئلة  
 

 یتوصل إلى األثر الكتابي

.اكتشف -  
.خضراءیرافق معم تالمیذه إلى ساحة المدرسة ومالحظة نباتات   

.المالحظة والبحث  
مالونھ؟.الحظوا النبات  

؟من أین یتحصل على الماء  
 بواسطة ماذا تحصل على الماء من التربة؟

.التجریب والقیاس   
)یعین المعلم نبات أوراقھ مشبعة بالماء(.من ھذا النبات)سیقانا(خذ أوراقا   

 العودة إلى القسم
.ضعھا على ورقة بیضاء واطو الورقة  
ماذا تالحظ؟.اضغط على الورقة البیضاء بكل قوتك  

 لماذا تبللت الورقة
 یمكن للمعلم إحضار مھراس،وضع أوراق نبات أخضر داخل المھراس وسحقھا

) ماء(یضع مسحوق األوراق في قطعة قماش مناسبة لعملیة عصر ه وجمع ماتحصل علیھ
 داخل كأس

 ماذا الحظتم؟كیف وصل الماء إلى األوراق؟
).األثر الكتابي(الحوصلة  

 یطرح المعلم أسئلة ھادفة للوصول إلى الملخص
.یطلب من التالمیذ قراءة الخالصة  

.........یحثھم على رعایة النبات بسقیھ وعدم الدوس علیھ  
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

 تقویم األعمال

.یكتب المعلم مایلي  
..............ویوزعھ على جمیع..........یمتصھ بواسطة الذي ............یحتاج النبات إلى   

).على األلواح(امأل الفراغ بالكلمة المناسبة  
.یقرأ المعلم الجملة وكلما توقف عند الفراغ یكتب التلمیذ الكلمة الناقصة على لوحتھ  

.بعد المراقبة والتصحیح یطلب من تلمیذ كتابة الكلمة على السبورة في مكانھا  

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

 

 تخصص الحصة الثانیة إلنجازاألنشطة على الدفتر

 

 

 

 

 



 

)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف :مركبة الكفاءة                                       .                     حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
                                                                                       والحساباألعداد :المیدان
یكتب عددا داخل جدول       ، 90حتى  10/10یعد :مؤشرات الكفاءة                                                 .                   99األعداد إلى :الدرس

یعین رقم اآلحاد ورقم العشرات في عدد    ،المراتب                                                                                                                  
.معلوم                                                                                                                       

 
بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد والحسابیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة  

.یتعاون مع أقرانھ،یالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة  
والنشاط المقتـــــــــــــرح الوضعیات التعلمیة التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

.ینصت إلى المعلم  
.ینجز المطلوب في الوقت المحدد  

.یكتب العدد بالشكل الصحیح  

نحن نعرف العشرة :كتب المعلم أعدادا مكونة من رقمین على السبورة،قلتم لھ:السیـــــــاق
  .التي تسبق كل عدد

.أعداد مكتوبة داخل بطاقات:السنـــــــد  
 

.74اكتب على لوحتك العشرة التي تسبق العدد :التعلیمة  
 

.یتبع األستاذ طریقة المارتنیار  

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

.بطاقات األعدادیتأمل   
.یقرأ األعداد  

 ینھي إجراءاتھ في الوقت المحدد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.المھمة وینجز المطلوبیكتشف   

.عمل باألفواج.مرحلة البحث واألكتشاف -  
).أكتشف.(بطاقات األعداد التي حضرھا مسبقایوزع المعلم -1  

.أعداد البطاقاتبعد التأمل یطلب منھم قراءة   
.بوضع بطاقة وردیة وأخرى زرقاءتحتھا 53نرید تشكیل العدد :یقول المعلم  

53اختر البطاقتین المناسبتین للحصول على العدد   
یضعھا  3یضعھا أمامھ،ثم بطاقة العدد  50العدد  یبحث عن بطاقة:)البحث(اإلجراءات-

53فیتحصل على  50في العدد  0ألعلى یخفي الرقم  3یسحب بطاقة العدد .أسفلھا  
)یتخذه كسند(یعتمد على الشریط العددي  

 یرسم المعلم جدول المراتب ویطلب من التالمیذ كتابة العدد علیھ
)المعلم یضع المخطط(لسبورةیعرض كل فوج نتائجھ على ا :المناقشة والتبادل-  
.في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس-  

.2نفس العمل مع النشاط   
.42ینقل المتعلمون ماتوصلوا إلیھ على الكتاب ص   

)على األلواح(وكتابة الناقصالمساواة مالحظة یطلب المعلم من التالمیذ -  
).عمل فردي.(اإلنجاز مرحلة  

.42كتاب التلمیذ ص .یشرح المعلم النشاط األول  
.اربط حسب المثال  

.بنفس الطریقة 2النشاطیتم إنجاز   
.التصحیح الجماعي على السبورة فالفردي على الكتاب بلون أخضر  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

أعمال المتفوقین ویحصي أخطاء المتعثرین  یمر المعلم بین الصفوف یثمن
.لمعالجتھا  

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

.یكتب المعلم عددا مكونا من رقمین یقرأ االستنتاج ویعمل بھ  
 من كم رقم یتكون العدد؟

.عشراتھ/اكتب على لوحتك رقم آحاده  
.اكتب ھذا العدد على لوحتك 4 ورقم عشراتھ 6عدد مكون من رقمین،رقم آحاده  

ب 
التدریـ
ست

واال
ـار

 

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  
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)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف :مركبة الكفاءة                                         .                  حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
                                                                                    األعداد والحساب:المیدان
.فرق عددین أفقیا/یكتب مجموع :مؤشرات الكفاءة                                 .                        مشكالت جمعیة وطرحیة:الدرس  

.یحسب مجامیع وفروق بشكل سلیم                                                                                                                      
.بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد والحسابیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة  

.،یعلل إجاباتھ ویقارنھا بغیرھامن صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي یالحظ ویكتشف،یتحقق:القیم والكفاءات العرضیة  
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یتأمل  
.یكتشف العدد المخفي  

.یكتبھ على لوحتھ  

،أنجزت العمل ولكنك تركت  30إلى  20طلب منك المعلم كتابة شریط األعداد من :السیــــاق
.الورقة فوق الطاولة،جاء أخوك الصغیر ومحى لك بعض األعداد،تعید كتابتھا  

.30إلى  20شریط األعداد من یرسم المعلم :السنــد  
 

.یُخفي المعلم عددا ویطلب من التالمیذ كتابتھ على ألواحھم:التعلیمة   
.مراقبة فتصحیح  

  

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

 
 
 

.یقرأ نص المشكل  
.یجیب عن األسئلة  
.یكتب العملیة أفقیا  

 
 

.واحد ویكتب الناتج/یعد واحد  
 
 
 
 
 
 
 
 

.ثنائيعمل .مرحلة البحث واألكتشاف -  
.على أن یكتب األعداد بلون آخر یكتب المعلم نص المشكل على السبورة-1  
.یقرأ المعلم نص المشكل قراءة نموذجیة تلیھا قراءة فردیة من تلمیذین أو ثالثة-  
كم قریصة عند رائد؟كم قریصة أعطتھ أختھ؟:یسأل المعلم-  

.اكتب العملیة على لوحتك بدون ناتج  
.اكتب الناتج على لوحتك.مثل الوضعیة بالقریصات  

د مع قریصات أختھ ویحسب یضم قریصات رائ.یكتب العملیة أفقیا):البحث(اإلجراءات
.الناتج،یكتبھ على لوحتھ  

.المعلم عینة من أعمال التالمیذ على السبورة ویناقشھا معھمیعرض :المناقشة والتبادل  
.في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس  

.ثنائيعمل  -2  
)والتبادل،الحوصلة والتأسیس البحث،المناقشة(تتبع نفس المراحل  

.یمسرح المعلم الوضعیة بأن یطلب من تلمیذة وتلمیذ الصعود إلى السبورة-3  
قریصة29عندي :تعدھا أمام زمالئھا وتقولقریصة29یقدم للتلمیذة كیس فیھ   

قریصة12یقدم للتلمیذ كیس مماثل لكیس البنت وكیس آخر بھ   
...........من  أكثر........كم قریصة یملك :یسأل المعلم  

.اكتب العملیة على لوحتك  
............لنحسب عدد كل قریصات  

.اكتب الناتج  
.یكتب المعلم نص المشكل على السبورة-4  

.یحاور التالمیذ ویتأكد من فھم التعلیمة  
 یطلب منھم كتابة العملیة،ثم االستعانة بشریط األعداد لكتابة الناتج

 

.كتابھیكتب المتعلم الحلول على   
 
 
 
 
 

 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

.طرح/یملي المعلم عملیة جمع تقویم اإلنجاز  
)20الناتج أقل من (.اكتب العملیة على لوحتك واحسب الناتج  

ا
ب 

لتدریـــ
ستثم

واال
ـار

 

 

 

 



.یتعرف على تنظیم الفضاء واألستقامیة :مركبة الكفاءة                                           .               حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
                                                                                    .الفضاء الھندسة:المیدان
.نقطیتعرف على استقامیة :الكفاءةمؤشرات                                                       .نقطالتعرف على استقامیة :الدرس  

.یستعمل المسطرة استعماال سلیما                  .متعلقة باألستقامیة ویستعمل المصطلحات المناسبةیحل مشكالت : الكفاءة الختامیة  
                                  

     .بھ والمثابرة على إتمامھینظم عملھ،ویبذل جھدا للقیام یالحظ ویكتشف،:القیم والكفاءات العرضیة
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یسمع ویجیب عن األسئلة  

وقف التالمیذ صبیحة الیوم أمام ساریة العلم في صفوف لتحیتھ وإنشاد نشید :السیــــاق
.قسما  

..ساریة العلماصطفاف التالمیذ أمام :السنـــد  
 

.ھل یقف التالمیذ في صف أعوج؟:التعلیمـــة  
 

اكیف یكون الصف إذن؟  

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

 
.ینفذ المطلوب  

 
 
 
 

.یالحظ ویتأمل  
 

.یكتب لون النقط  
 

.یصل بینھا  
 

 
.یصل بإجرائھ إلى نھایتھ  

 
 
 
 
 

یعین عقد المرصوفة بتوجیھات من 
.المعلم  

 
نقط على عقد المرصوفة في  3یعلم 

.استقامیة مع النقطتین الحمراوین  
.یصل بیتھا بالمسطرة  

 

:التمھید  
یضع المعلم قارورتین فوق مكتبھ ثم یستدعي تلمیذ ویعطیھ قارورة ثالثة ویطلب منھ -

.وضعھا على استقامیة مع القارورتین  
ھل ھي في استقامیة؟:ویسأل) النوافذ مثال(یطلب منھم مالحظة أشیاء-  
عمل فردي.رحلة اكتشفم  

.النقطمطالبة التالمیذ بمالحظة - 01  
.نقط في استقامیة،مالونھا؟اإلجابة على األلواح 3توجد   

.صل بینھا باستعمال المسطرة  
ضع المسطرة على النقط اضغط علیھا بیدك الیسرى ثم ارسم خطا :یوضح المعلم بأن یقول

.مستقیما بالید الیمنى وباستعمال قلم الرصاص  
.سیرورات مختلفة ):البحث(اإلجراءات  

.على زمیلھ تلمیذ عملھیعرض كل :المناقشة والتبادل  
.في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس  

.2یطلب المعلم التالمیذ بتأمل نقط الشكل - 02  
.نقط في استقامیة،حددھا ثم مرر اصبعك علیھا 4یوجد في الرسم   

.سطرة وقلم الرصاص وصل بینھااستعمل الم  
.41ص)أنجز(النشاطمطالبة التالمیذ بمالحظة :مرحلة اإلنجاز  

.إتمامھیشرح لھم طریقة العمل ویحثھم على   
 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

التدریب على استعمال المسطرة 
.للتسطیر على الكراسات  

تعلمت:عن طریق أسئلة یتم التوصل إلى نص  

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

      

.                                              .العقدة ھي تقطة تقاطع خط أفقي مع خط عمودي من المرصوفة                    

 

 



  .طبیعیة بسیطة في وضعیات مختلفةینفذ حركات :الكفاءة الختامیة
.من وضعیة لوضعیة أخرىالتحول من 

الیقظة واالنتباه .یستجیب لتعلیمات المعلم
.تجنب العنف وإیذاء اآلخر

 المدة التوجیھات

.الجري الخفیف-  
التصادم مع عدم 

.اآلخرین  
القیام بحركات تلیین -

.عضالت الذراعین  
القیام بحركات تلیین -

.عضالت الفخذین  
البحث عن المكان -

.الفارغ  

1
0

 
ق

دقائ
 

الجري في الساحة فرادي أو ضمن صفوف مع القیام بحركات 

.لمعلمتكوین مجموعات حسب األرقام المعلن عنھا من طرف ا

 
التركیز على مایصدر -

.عن المعلم  
األنطالقة السریعة سواء 

لمطاردة الخصم أو 
.الھروب منھ  

.الجري على خط مستقیم  
الیقظة واالستجابة -

.لألوامر  
احترام المسافة 

)م10(المحددة  

2
0

 
دقیقة

 

مثال یھرب الفریق الذي 
ریق الذي یمثل النھار محاوال مسك أكبر 

كل عنصر من فریق النھار یحاول مسك العنصر المقابل لھ من 

متر 1

 
 
 

القیام بالحركات -
.المطلوبة  

التركیز على مایصدر عن 
.المعلم  

1
5

 
دقیقة
.

 

یقف التالمیذ قبالة المعلم محاولین تنفیذ مایصدر عن المعلم 
.(

یواصل المعلم سرد القصة وكل تلمیذ یخطئ یقصى حتى یظھر 

الكفاءة الختامیة                                                                    
التحول من :ركبة الكفاءةم                                                       

یستجیب لتعلیمات المعلم:مؤشر الكفاءة                                                                             
تجنب العنف وإیذاء اآلخراإلحساس بنشوة المجھود وبذلھ،التحلي بروح المبادرة،

  .........:عدد الحصص    

 وضعیات التعلــــــم

 
 

الجري في الساحة فرادي أو ضمن صفوف مع القیام بحركات -
.إحمائیة حسب مایقترحھ المعلم  

 تكوین مجموعات حسب األرقام المعلن عنھا من طرف ا
.الفائز الفریق الذي الیخطئ  

 لعبة المطاردة(اللیل والنھار)
.6توزیع التالمیذ إلى فرق الیتعدى عددھا -  

.كل فریقین یتنافسان مع بعضھما  
.م 1یكونان على شكل موجتین المسافة بینھما   

.فریق یمثل اللیل وفریق یمثل النھار  
مثال یھرب الفریق الذي  لیلیذكر المعلم قصة وعند ذكر كلمة 

ریق الذي یمثل النھار محاوال مسك أكبر یمثل اللیل ویطارده الف
.عدد من عناصره قبل نھایة المسافة المحددة  

كل عنصر من فریق النھار یحاول مسك العنصر المقابل لھ من 
.فریق اللیل  

 تغییر األدوار.
.الفریق الفائز من یمسك أكبر عدد من فریق الخصم  

                                                           1  
)اللیل یطارد النھار(الحالة الموضحة  

  

أمتار 10   

 
 لعبة قال علي.

یقف التالمیذ قبالة المعلم محاولین تنفیذ مایصدر عن المعلم -
 من أوامر على أن تكون مسبوقة بـ(قال على)

یواصل المعلم سرد القصة وكل تلمیذ یخطئ یقصى حتى یظھر 
.الفائز  

                                            تربیة بدنیة:النشاط    
                                                         .   الحركات القاعدیة:المیدان    

                                                              
اإلحساس بنشوة المجھود وبذلھ،التحلي بروح المبادرة،:م والكفاءات العرضیةالقی      

 

 

 

 

 

 المراحل المھـــــام

تكوین مجموعات 
.حسب المطلوب  

ـة
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مطاردة ولمس -
.الزمیل المباشر  

 
 

الھروب وتجنب -
.اللمس  

 
اإلنصات إلى المھام 

.وإنجازھا  
 
 
 
 

ـة
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عل

الت
ة 
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اإلنصات وتمییز -
.األوامر  

 
.الیقظة والحذر-  

ـة
ـــ

می
ختا

 ال
لة

ح
مر

 ال



. یحاكي مجموعة من الجمل الموسیقیة:الكفاءة الختامیة                                                             .  موسیقیةتربیة :لنشاطا     
یؤدي أناشید أداء سلیما                                                                                                                        

البیت الثالث من +مألوفةآداء جملة موسیقیة :مركبة الكفاءة                                                التذوق الموسیقي واألستماع:المیدان     
األغنیة التربویة والنشید                                                                       نشید قسما                 

.یقیة مألوفة ویحاكیھایستمع إلى جملة موس: مؤشر الكفاءة                                                                                  
.یستمع الى المقطع الثاني من النشید الوطني ویؤدیھ                                                                                                            

.               الطبیعة،البعد الصحي من خالل اآلداء بحركات ریاضیةتعزیز الروح الوطنیة ،التفتح على ثقافات الغیر،التغني ب:والكفاءات العرضیة القیم  
                                                                                                               

  4:الحصة    

.واألنشطة المقترحة وضعیات التعلــــــم المدة التقویم  المراحل المھـــــام 

مطالبة تالمیذ الصف 
.األول بالوقوف  
.تمارین التنفس  

انشدوا المقطع األول من 
.نشید قسما  

0
5

 
ق

دقائ
 

 السیــــاق:نقف كل صباح أمام ساریة العلم.
 

 السنــــد:العلم الوطني.
 

 التعلیمة:لماذا نقف أمام ساریة العلم؟
 
 

.تشكیل الفرق  
.اآلداء الجماعي  

ـة 
لــ

ح
مر

ال
ـة 
ـــ

ری
ضی

ح
الت

 

.من یحفظ منكم أغنیة  
..........متعنا بھا یا  

3
5

 
دقیقــــة

 

 01- التذوق الموسیقي.
یُسمع المعلم متعلمیھ جملة موسیقیة مألوفة بجھاز سمعي بصري إن 

).مدیح دیني ،غناء أمازیغي (ویكرر إسماعھم الجملة . أمكن  
.یطرح أسئلة ھادفة  

 إلى ماذا استمعنا اآلن؟
األشخاص الذین استمعنا إلیھم؟كم عدد   

 بأیة لغة غنى ھؤالء األشخاص؟
 ھل سمعنا كالما فقط؟ماذا سمعنا أیضا؟
 من یسمي لي اآللة التي سِمع صوتھا؟

.إذن استمعنا إلى أصوت آالت موسیقیة زائد غناء  
یُسمع المعلم تالمیذه مقطعا من الجملة الموسیقیة ،یخفض الصوت 

.تردیدهویردد المقطع ثم یطالبھم ب  
.نفس العمل مع بقیة المقاطع  

 
االستماع إلى 

الجملة 
.الموسیقیة  

.تشكیل الفرق  
 
 
 

ـة
ـــ

می
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ة 

ـــ
حلـ

مر
 ال

.یجیب عن األسئلة  
 

.یحاكي مایقولھ المعلم  
 

.ینشد رفقة اآللة  

 02- األنشودة التربویة.
).نشید قسما(یكتب المعلم البیت الثالث من المقطع الثاني   

 

ئراوعقدنا العزم أن تحیا الجز  انغمة الرشاش لحن او عزفن  
.یقرأه عدة مرات  

.یطرح المعلم أسئلة لتقریب معناه  
.تحفیظ البیت الثالث  

.یُسمع متعلمیھ المقطع الثاني كامال عدة مرات  
.مطالبة التالمیذ بمحاكاة الجھاز وآداء المقطع الثاني حسب الفرق  

.التالمیذ إن أمكنھ ذلك یسجل المعلم آداء  

.قراءة البیت  
االستماع الى 

.المقطع  
.تشكیل الفرق  

.تقویم اإلنجاز  

0
5
 

ق
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یعید في ھذه المرحلة ماقدمتھ الفرق المكونة من التالمیذ لما سجلھ 
.،یثني على الفرقة المتفوقة لخلق جو من التنافس  

مشاھدة آداء 
.الفرق  

المقارنة بین 
فرقتھ والفرق 

.األخرى  

 ر
ــا

مــ
تث
س

اال
 

 

 

 

 

 

 

  



.الثالثاالسبـــــوع :الوضعیة الجزئیة الثالثة                      

         .نص فھم المنطوق:السیاق                   

42.ص)لغة عربیة(صور الكتاب الموحد:السند                     

؟لیبقى المنزل نظیفا ومرتبااألعمال التي تقوم بھا  ماھي:التعلیمة                     

 

 لوحـــــة القیـــــادة
جانب من تضامن الشعب الجزائري مع إخوانھ نص منطوق یتناول 

.المجاھدین أثناءثورة التحریر  
 فھم المنطوق والتعبیر الشفوي

.یصف مجاھد باعتماد صورة/یعید قصة حكتھا جدتھ  

.عائلتي تحتفل باالستقاللالیوم :من نص األخیرةبناء الفقرة   
وتركیبھما مع المدود وجمیع  الھمزة والھاءلمراجعة حرفي  ااستغاللھ

.الحركات على السبورة  
).إمالء/خط(قراءتھما وكتابتھما وتثبیتھما من خالل  

)أدمج مكتسباتي(إنجازنشاطات متنوعة  

  .والتعبیر الكتابي فھم المكتوب

)طاعة الوالدین(المقطوعة الشعریة   

.ترتیب جمل لبناءفقرة تامة المعنى  اإلنتاج الكتابي 

)المشروع(التدبیر المنزلي شجرة العائلة  

.أحفظ األمانة  التربیة اإلسالمیة 

.أنا تلمیذ مطیع  التربیة المدنیة 

)حملة التشجیر(المواد العلمیة  

99األعداد إلى   

.مشكالت جمعیة أو طرحیة الریاضیات  

.نقطالتعرف على استقامیة   

 التربیة العلمیة الحاجة الغذائیة للنبات األخضر

 مواد اإلیقاظ

 التربیة البدنیة  الوضعیات والتنقالت

)قسما( 2من المقطع  3البیت+جملة موسیقیة مألوفة الفنیةالتربیة    

 

 




