
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                                  العیش بال مسكن؟ھل یمكن :النص المنطوق  
فیھ ةیصدر أحكاما على النص المنطوق،یثمن القیم الوارد ي ویتجاوب معھا        یفھم خطابات منطوقة یغلب علیھا النمط التوجیھ:الكفاءة الختامیة  

.یتحلى بروح التعاون والتضامن،یساھم في العمل الجماعيبلغتھ العربیة، یعتز:القیم  
د 90:المدة  

 
1:الحصة  

 
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

؟أین تسكن مع عائلتك  
 ھل تعاون أمك في تنظیف البیت؟

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

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

 المھمة2:ماھي الصفات التي تتحلى بھا في تعاملك مع اآلخرین؟.

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

 یستمع إلى النص ویبدي اھتماما
 
 

بسیطة تترجم المعنى  بجملیجیب 
 العام للنص

من طرف المعلم وأثناء ذلك یجب التواصل البصري بینھ ) عید الفطر(قراء النص المنطوق 
.وبین متعلمیھ مع األستعانة باآلداء الحس حركي والقرائن اللغویة والغیر لغویة  

 فھم المنطوق:
 عم یتحدث النص؟ماھو عنوانھ؟

قراءة واإلجابة عن األسئلة؟تجزئة النص المنطوق   
                               األسئلة مرفقة بالنص المنطوق،یمكن للمعلم تعدیلھا

....)حذف،إضافة،تغییر الصیغة(  
العصفور یبني عشھ،واألرنب یحفر :یقول المعلم  

؟.............جحره،والنحل  
.ومشاھدةالصورة  36الكتاب ص مطالبة التالمیذ بفتح  

تشاھد في الصورة؟ماذا   
)من األفضل قول التقطنا(في أي فصل صورنا ھذه الصورة؟  

؟ماسم مسكن األرنب  
...............لألرنب أذنان:اكمل الجملة بالكلمة الناقصة  

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
 

 
 
 
 
 

العصفور یعیش في مسكنھ وھو العش:الصورة الثانیةماذا ترى في الصورة؟            :1الصورة  
.  أین یعیش اإلنسان؟الحظ الصورة جیدا                أین یبني العصفور عشھ؟              

ھل ھذا مسكن عائلة واحدة أو عدة عائالت؟                                   ماشكلھ؟؟ بماذا یبنیھ  
ماھو واجب ھذه العائالت لیبقى المكان نظیفا؟                                       .ماذا یضع فیھ؟  

في رأیك ماھو الیوم المناسب لتنظیف الحي؟          ھل یترك أحدا یقترب من بیضھ أوفراخھ؟  
تسجیل أحسن التعابیر وقراءتھا              ن أحسن اإلجابات وقراءتھا             تدوی  

 
 طرح أسئلة حول الصورتین معا وتسجیل الملخص وقراءتھ

العمارة مع /ویعیش اإلنسان في الحي......................یعیش العصفور مع صغاره في العش
............جیرانھ ویجب  

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  
یقدم توجیھات انطالقا من سندات متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة                         :الكفاءة الختامیة  

.یتحلى بروح التعاون والتضامن،یساھم في العمل الجماعي وظفھا في التعبیر الشفوي،یبحث عن المعلومة وی:القیم  
د45:المدة  

2:الحصة  
  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یتذكر مضمون النص المنطوق  
.یجیب عن األسئلة  

؟)یمكن العیش بال مسكن ھل(العودة إلى النص المنطوق  
.یطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق  

فماھوواجبنا نحوه؟.المسكن ھو أعز مكان عند اإلنسان  

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

یجیب عن األسئلة،یكتشف الصیغ 
.ویوظفھا  

.بنا ءالفقرة المحتویة على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة   
)العودة إلى النص المنطوق(قلنا؟ أشرنا إلى عش العصفور،ماذا  

.ذلك جحر األرنب،وتلك خلیة النحل:نفس العمل مع الجمل.كتابة الجملة  
)أسماء اإلشارة(یطرح المعلم نفس األسئلة الستخراج الصیغ.كتابة الفقرة وقراءتھا  

 أشرنا إلى عش العصفور فقلنا:اكمل یا؟
میذ أن الشیئ المشار إلیھ قریب،نفس العمل یعید المعلم الجملة ویستعمل یده لیوحي للتال:تنبیھ

)قریب،بعید،بعید جدا(مع بقیة الصیغ  
)ھذا(تسجیل إجابة المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوین الصیغة المستھدفة  

 أشیروا إلى مكتب المعلم
)ھذا(تسجیل إجابات المتعلمین على السبورة وتلوین الصیغة المستھدفة  

.بھذا الشكل یكون التدوین على السبورة  
.مكتب المعلمھذا                  ھذا  .            عش العصفور ھذا  

:سؤال آخر لتثبیت الصیغة المستھدفة  
.ھذا:ھات جمال مستعمال  

 ماذا قلنا عندما أشرنا إلى جحر األرنب؟
) ذلك(تسجیل إجابة المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوین الصیغة المستھدفة  

.إلى العجل وھو یجر المحراث،ماذا قال؟  أشار العم  
.)ذلك(تسجیل إجابة المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوین الصیغة المستھدفة  

.لو أشار إلى الحصان وھویجر العربة،ماذا یقول؟  
.ذلك: ھات جمال مستعمال  

 وضعیات أخرى لتثبیت الصیغة المستھدفة
).تلك(نفس العمل مع اسم اإلشارة  

:................أخیك النظر إلى النجمة في السماء فقلتطلبت من   
السیارة تلكماأجمل :أعجبتك سیارة قادمة من بعید،تشیر إلیھا فتقول  

 جمال أخرى لتثبیت الصیغة

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

یتدرب على استعمال الصیغ في 
وضعیات مشابھة ویستثمرھا في 

.وضعیات جدیدة  
 

 یطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفة
من كتاب األنشطة20ص  1رین العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التم  

 

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 

 

 



 

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

داث في النص المنطوق ویبني علیھافھم تسلسل األح: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  

.العمل الجماعي یتحلى بروح التعاون والتضامن،یساھم في یبحث عن المعلومة ویوظفھا في التعبیر الشفوي،:القیم  
د45:المدة  

3:الحصة  
 
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

یعدد 
).دینیة،وطنیة،عائلیة(المناسبات  

.یجیب عن األسئلة  

.سم مناسبات تجتمع فیھا عائلتك  
؟أین یجتمع أفراد عائلتك في ھذه المناسبات  

واجبك نحو مسكنكم؟ ماھو  

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

یعبر عن الصور معتمدا على 
.األسئلة التوجیھیة  

.مالحظة الصور كلھا قصد التقاط المجال العام لألحداث  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.تأملوا الصور  
. 37ماھو الموضوع الذي تعبر عنھ ھذه الصور؟كتاب التلمیذ ص  

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

                                          ماذا تحضر؟                       ؟أین ھي األم
تساعدینھا؟/األم تتعب كثیرا ھل تساعدھا  

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

أین ھما؟ ماذا تفعالن؟:الحظوا سلمى وأختھا الكبرى  
)إدماج جزئي(مطالبة التالمیذ بسرد األحداث في الصورتین  
 التعبیر عن الصورة الثالثة وتسجیل األحسن

 أین خالد؟في رأیكم ماذا یفعل؟
)يكلإدماج (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  

.طلبت منك أختك ترتیب غرفة نومك.في یوم الجمعة تعاونت مع إخوتك على تنظیف البیت  
.احك لنا مافعلتھ  

.باالستعانة بالكلمات التالیةعلى ترتیب أفكارھم  یعین المعلم تالمیذه  
.لعبي/مالبسي/جمعت  

.خزانة المالبس/صندوق اللعب  
كنست الغرفة/رتبت فراشي  

..............مسحت البالط  

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 



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

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

.یتحلى بروح التعاون والتضامن،یساھم في العمل الجماعي .یتحكم في اآللیات األولیة للقراءةوینضبط مع الزمن المخصص للنشاط:القیم  
د45:المدة  

4:الحصة  
 
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

؟ھل تساعدین أمكوأّْنِت   

 السیاق: رافقت أباك إلى الحقل/الدكان وأردت أن تساعده في عملھ
 

 السند: صورة أو قصة یرویھا األستاذ.
  

 التعلیمة: ماھي األعمال التي قمت بھا في الحقل/الدكان؟
 

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 38فتح الكتاب ص   
؟أین ھي سلمى وأمھا   

 ماذا تفعل سلمى؟
؟وماذا تفعل األم  

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

 اإلیحاء لتقریب المعنى
.ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة  

.ماھو عنوان النص؟اذكر شخصیات النص  
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
!ماأجمل ھذه األزھار  ماأروع ماأجمل 

 
.مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة  

 األسئلة مرافقة للنص
 طرح أسئلة أخرى

الذي انتظرتھ عائلة العروس؟ ماالیوم  
.ھذا السلوك یدل على.قدم الضیوف ھدایا ألھل العروس  

یكتب المعلم العبارات ویطلب من التالمیذ تشطیب الغیر ....الحقد/التآزر/التباغض/التعاون
.مناسب  

.إعادة قراءة النص والوقوف عند القیم الواردة فیھ قصد التحلي بھا  
)........بین األھل والجیران،حب اآلخرین،تقاسم األفراح إحیاء المناسبات،التعاون(  

 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

 یجیب عن األسئلة
یقدم أفكارا أخرى استنادا إلى 

 تصوراتھ
.ینجز النشاط  

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
20ص2،التمرین رقم إنجاز التمارین في دفتر األنشطة  

 

ب
التدریـــ

 
ستثمـــــــــــــــار

واال
 

 

 

 



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

فھم المكتوب                                                                                                :المیدان  
یحدد القرائن اللغویة الممیزة للنص:مؤشرات الكفاءة                                             )    الیوم ننظف بیتنا(قراءة وكتابة:النشـــــــــــــاط  

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

.ویساھم في العمل الجماعي یتحلى بروح التعاون والتضامن ،یعتز بلغتھ ویوظف قدراتھ التعبیریة الشفاھیة والكتابیة:القیم والكفاءات العرضیة  
د90:المدة  

6:الحصة  
 
 

والنشاط المقتـــــــــــــرح الوضعیات التعلمیة التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

یتذكر أھم أحداث النص،والمعنى 
 العام لھ

.بأسئلة موجھة لتحدید األفكار األساسیة المكتوبتلخیص النص   
 في أي یوم عاونت سلمى أمھا على تنظیف البیت؟

؟اذكر األعمال التي قامت بھا  
؟ماذا قالت مریم لما رأت البیت  

 

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

 یقرأ النص
ینطق بالحرفین نطقا سلیما ممیزا 

.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
أمھا في تنظیف البیت،ماذا قالت؟ ساعدت سلمى  

 كتابة الجملة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھا
 

ـبوترتی األثاث ـیتـبال  ـيمأ في غسل األواني وكنس   ساعدت 
 استخراج الكلمتین المشتملتین على الحرفین المقصودین وتحلیلھما إلى مقاطع صوتیة

ـ ـي  أ ّمِ
 تَرْ  تِیـ ـبِ 

. وقراءتھماتحدید الحرفین   
 األستجابة الموجھة

.ماما.....ما،مامع تكرار الصوت )ماما(قراءة كلمة  
)مطریة،تنظم،حّمام(عرض كلمات أخرى  

مالبسٌ ..........بِـ،بِـ،بِـ:مع تكرار الصوت)مالبس(قراة كلمة  
)بّطانیة،ترتب،أحباب(عرض كلمات أخرى  

.التالمیذ بنطق الحرف بحركتھ كلما كتبھ یكتب المعلم الحرفین على جدول الحروف مطالبا  
.ومطالبة التالمیذ بقراءتھما معا)أعددنا،لذیذ(كتابة الكلمتین  

.اإلتیان بكلمات جدیدة تحوي الحرفین  
 األستجابة المستقلة

.العودة إلى الجملة وتمییز الحرفین  
 التطبیق

وكتابتھا )ب/م(الحرفالعودة إلى النص المكتوب ومطالبة التالمیذ باستخراج كلمة تحوي 
 على األلواح
 أكتب جیدا

مع مالحظة  یكتب المعلم كلمات تتضمن الحرفین وباتباع طریقة المناقشة یستخرج الحرفین
)أول،وسط،آخر الكلمة متصال أو منفردا(موقعھ في الكلمة  

.وتلوینھما نقراءة الحرفی  
لعجینة إن أمكنوتشكیلھما با المعلم ءبمحاكات آدا كتابة الحرفین على األلواح  

 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

.21ص 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  

 

ب
التدریـــ

 
ستثمـــــــــــــــار

 واال

 



 

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

        ینتج جمال،ویحترم المدودیقرأ النص :مؤشرات الكفاءة                    )                             الیوم ننظف بیتنا(قراءة وكتابة:النشـــــــــــــاط
نحنیوظف الضمیر ، )فعل،فاعل،مفعول بھ(فعلیة بسیطة                                                                                                         

   یقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ویفھمھا یغلب علیھا النمط التوجیھي                 : الكفاءة الختامیة
                ویساھم في العمل الجماعي   یعتز بلغتھ ،یتحلى بروح التعاون والتضامن:القیم والكفاءات العرضیة

د90:المدة  
8:الحصة  

 
                     

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

؟رتبت سلمى؟ماذا  یجیب عن األسئلة  
 وماذا أخرجت األخت الكبرى؟

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  
 

نحن:ینتج جمال بسیطة تبدأ بالضمیر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة األولى
.إلى النص المكتوب ویقرأه قراءة مسترسلة یعودالمعلم  

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

 یثمن قراءة المتفوقین ویصحح أخطاء المتعثرین
)أحسن قراءتي( .39الموجودة في كتاب التلمیذ صقراءة الفقرة   

.یتداول بقیة التالمیذ على قراءتھا محترمین الفواصل،ومسترسلین في قراتھم  
 المرحلة الثانیة:استعمال الظواھر النحویة والصرفیة(أركب)ص37

 
تناولتم الفطور،تخبرنا ماذا تقول؟:یقوا المعلم  

.تدوین الجواب بجانب السؤال وتلوین الكلمة التي تدل على المفعول بھ  
.ماذا كنست األم؟  

.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  

.ونبما تفعل مكءزمال واأخبر ممحو السبورة ثم یقول لھ تالمیذیطلب من -  
.نحنكتابة الجملة وتلوین الضمیر .السبورة نمسح نحن-  
.مع تغییر المھمة اتنفس العمل مع تلمیذ-  

.نرسم أزھارا نحن  
 ذكورا أوإناثا واسواء كان ینأن المتكلمھو إدراك المتعلم  اتوتلمیذ میذمن صعود تالالھدف 

)نحن(یبدؤون كالمھم بـ  
.وضعیات أخرى لتثبیت المقصود  

).نحن(ھاتوا جمال تبدأ بكلمة  

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

یوظف التراكیب والظواھر 
 المستھدفة

.20ص  3في دفتر األنشطة تمرین  إنجازالتمارین  
 

 
 
 

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 



 

یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط للكتابة :مركبة الكفاءة                                                          .        العائلة:المقطع التعلمي  
بالعربیة ویتحكم في مستویات اللغة الكتابیة                                                                            تعبیر كتابي:المیــــدان    

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

في وضعیات مختلفة)م،ب(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

 یكتب المعلم كلمات تحوي الحرفین المكتشفین على السبورة
الكلمات ثم مطالبة التالمیذ بقراءتھاقراءة   

.الباءفي الكلمات التي تشملھ،نفس العمل مع حرف  المیمحرف  لونـــ   

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

یثبت الحرف عن طریق الذاكرة 
البصریة برؤیتھ والذاكرة 

.العضلیة بكتابتھ  
.یكتب الصوت الناقص  

.تثبیت الحرفین  
كل كلمتین على حدة ) َطبِیٌب،نَُرتِّبُ (،)َجَمٌل،َعْظمٌ (یكتب المعلم الكلمات -01

.اكتبھ على لوحتك).َجَمٌل،َعْظمٌ (ھناك حرف تكرر في الكلمتین :ویقول  
).َطبِیٌب،نَُرتِّبُ (نفس العمل مع الكلمتین   
.وضعیات أخرى مشابھة  

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

 
 
 
 
 
   

َرةٌ .. ـةٌ               َسـ.ـْقلَـ.   .               ِعنَـ                  ـساطر.      
)ِمـ،ـٌب،ـبُّو،ـَمـ(أكمل كل كلمة بالصوت المناسب  

كلمة/تتم المناقشة جماعیا على السبورة كلمة  
بالحرف المناسب أكمل كتابة الكلمة.......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(یملي المعلم كلمات تشمل الحرفین وكتابتھا على كراسات القسم  
 

.21ص 6تمرین  األنشطةإنجاز تمرین اإلمالء في دفتر   
.یمكن للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعة  

  

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

 

 

 

 

 

 

  
 

 



 

یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط للكتابة :مركبة الكفاءة                                                          العائلة        :المقطع التعلمي
بالعربیة ویتحكم في مستویات اللغة الكتابیة                                                                               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                                                                                                                   
                                              ،یحیي مناسبات عائلیةیوظف قدراتھ التعبیریة الشفھیة والكتابیة :القیم والكفاءات العرضیة

د45:المدة  
       11: ةالحص                                                                                 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.على لوحتھ)؟(أو(.)یكتب النقطة  
االستفھامیة یمیز بین الجملة 

.والجملة المثبتة  

في نھایة كل ) ؟(أو(.)یكتب المعلم جمال مثبتة وأخرى استفھامیة،ویطلب من التالمیذ وضع
.جملة  

.اقتراح جمل  

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

الجمل االستفھامیة یقرأ المتعلم 
.والجمل المثبتة  

.یجرب ویكتشف الجواب الصحیح  
.یحاور زمیلھ  

 أتدرب على اإلنتاج الكتابي.
.39یعرض المعلم الوضعیة الموجودة في كتاب التلمیذ على السبورة ص   

.اختر الكلمة المناسبة واكتبھا في خانتھا لتكمل بناء النص  
 
 
 

 أَْینَ  أَبي  خاِلدٌ؟

فُ   اْلَمْنِزِل، تَعالَيْ    نُنَّظِ

 َسیُْصبِحُ    یاأَبي

 
.الفقرة دون التطرق إلى الكلمات الناقصةیقرأ المعلم   

.كلمات الجملةیحرص المعلم على اكتشاف تالمیذة لالنسجام الموجود بین -  
).خالد؟.........أین أبي (یعید قراء الجملة األولى من الفقرة -  

.یطلب من التالمیذ اكتشاف الكلمة وكتابتھا على األلواح  
.فتصحیح مراقبة  

.كتابة الكلمة المكتشفة على السبورة  
.نفس العمل مع بقیة الكلمات إلى أن ینتھي المعلم من بناء الفقرة  

.یتم العمل على دفاتر األنشطة في نفس الوقت  

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

یكتب الكلمة الناقصة إلتمام جملة 
.ذات معنى  

.التالمیذیوزع المعلم كراسات التعبیر على   
 

.یكتب الجملة التالیة على السبورة  
 

..........الصباح ثم أحمل........وجھي وأتناول ..........باكرا،.........في الصباح  
 

.اكمل الجملة بالكلمة المناسبة  
 

)أَْنَھُض ، ِمْحفََظتي أَْغِسُل ، فَطوَر ، (  

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 

 نَْحنُ  نَظیًفا َوأَخي َمْنِزلُنا فِناءَ 



             یفھم مایقرأ:مركبة الكفاءة                                                                     .         العائلة:التعلميالمقطع 
لمحفوظةویحفظھایقرأ ا:مؤشرات الكفاءة                                                                         محفوظات :النشـــــــــــــــاط  
یفھم معناھا اإلجمالي ویدرك القیم التي تتضمنھا                                                             .یقرأنصوصا بسیطة ویفھمھا:الكفاءة الختامیة  

       .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 ؟

.المالبس وتحضر لك األكل ومن التي تغسل لك  
یك؟دھل تطیع وال  

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

.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؟
من الدراسة؟ ماالفائدة  

.مرحلة التجزئة والتحفیظ  
.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(تحصص الحصة األولى: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
یسترجع معلومات سابقة ویوظفھا:مؤشرات الكفاءة)                                                                            10ح(إدماج:النشـــــــــــــــاط  
ینجز األنشطة فردیا على أوراق    )               تربیة المدنیةاللغة،التربیة األسالمیة،ال(حل وضعیات متعلقة بـیدمج مكتسباتھ في :الكفاءة الختامیة  

                 .یساھم في العمل الجماعي ویتضامن مع الغیر،،یتحلى بروح المسؤولیة ویتقن عملھیوظف قدراتھ ویتحكم فیھا :القیم والكفاءات العرضیة
                                       

د45:المدة  

10:الحصة  

 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 یسترجع المعلومات

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

 

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

.العمل مع بقیة األنشطة  
:األنشطة  

.اللغة العربیة  
)االستعانة بالنص المكتوب كخطوة أولى.(أربط بین المتحدث وما قالھ  

!یتكماألم                                               ماأروع ب  
 

.مریم                                            الیوم ننظف بیتنا  
 

:أكمل حسب المثال  
.أنا أراجع دروسي                                نحن نراجع دروسنا  

.أمھاتنا................أنا أساعد أمي                                     
........................                    أنا أحافظ على مالبسي       

.أكتب جیدا  

 
 التربیة اإلسالمیة

یقًا (اكمل الحدیث الشریف بالكلمة المناسبة ى ، یُْكتََب ، َصدِّ ).لًیًتًًحرَّ  
ُجلَ  ْدَق َحتَّى ..........َوإِنَّ الرَّ ِ ..........الّصِ .............ِعْندَ ا�َّ  

.التربیة المدنیة  
.أمام التصرف الصحیح+ لعالمة أضع ا  

 أتشاجر مع أبناء الجار
 

 أساعد جاري في حمل الثالجة
 

 أفرح مع جاري وأحزن لحزنھ
 

 أقدم مالبس البن جاري المحتاج
 

 الأحیي جاري 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

مراقبة آداء المتعلم،یثي على 
المجتھدین لخلق جو من 

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

ب 
التدریـــ
ستثمـــ

واال
ـــــار

 

 

 ورقة اإلدماج في األسفل

 



:األنشطة  

.اللغة العربیة  

)االستعانة بالنص المكتوب كخطوة أولى.(أربط بین المتحدث وما قالھ  

!األم                                               ماأروع بیتكم  

 

.مریم                                            الیوم ننظف بیتنا  

 

:أكمل حسب المثال  

.أنا أراجع دروسي                                نحن نراجع دروسنا  

.أمھاتنا................         أنا أساعد أمي                            

........................أنا أحافظ على مالبسي                           

.أكتب جیدا  

 

 التربیة اإلسالمیة

یقًا (اكمل الحدیث الشریف بالكلمة المناسبة ى ، یُْكتََب ، َصدِّ ).لًیًتًًحرَّ  

ُجلَ  ْدَق ................َوإِنَّ الرَّ ِ ................َحتَّى الّصِ ...................ِعْندَ ا�َّ  

.التربیة المدنیة  

.أمام التصرف الصحیح+ أضع العالمة   

 أتشاجر مع أبناء الجار

 

 أساعد جاري في حمل الثالجة

 

 أفرح مع جاري وأحزن لحزنھ

 

 أقدم مالبس البن جاري المحتاج

 

 الأحیي جاري

 

 



 

تتعلق باآلدابالتعرف على سلوكات :مركبة الكفاءة                                                                      .           العائلة:المقطع التعلمي  
سةسلوكات تتعلق بالمعامالت الحسنةممار                                                                                            األخالق والسلوك: المیدان   
                                                                                                . الصدق في القول :الدرس 

.ابراز مظاھر السلوك الحسن:مؤشرات الكفاءةتربیة إسالمیة                                                                       :النشــــــــــــــــاط  
.یتحرى الصدق في أقوالھ وأفعالھیسلك المتعلم في حیاتھ الیومیة سلوكات تدل على األخالق                      :الكفاءة الختامیة  

.یحفظ الحدیث ویعمل بموجبھ                                                                           .،والمعامالت الحسنةالحمیدة  
.بمسؤولیة في وضعیات التواصل االجتماعينبذ الكذب والتعامل :القیم  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.أحداثا مماثلة مر بھایتذكر   
 

.یجیب عن األسئلة  

السیاق:عدت في المساء من المدرسة جائعا،دخلت المطبخ وفتحت الثالجة،أخذت تفاحة 
.وأكلتھا  

 
 السند:صورة أو مایراه المعلم مناسب.

 
 التعلیمة:ھل تخبر أمك بما فعلتھ؟لماذا؟ 

  

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

ویجیب عن األسئلة یالحظ یستمع  
.والعبرة من القصة یستخلص القیمة  

عدة مرات )40ص(یقرأ المعلم النص :أقرأ وأالحظ  
.یطلب من بعض التالمیذ قراءة النص  

                                أفھــــم.         
.یطرح أسئلة حول معنى النص   

؟تشتريماذا تملك سلمى؟ماذا أرادت أن   
طلبت منھ؟ عند من ذھبت؟ماذا  

 وماذا قالت لھ أیضا؟ھل قالت لھ الحقیقة؟
 أخوھا یعرف بأن لدیھا دمیة،فھل یشتري لھا أخرى؟

 لو قالت لھ الحقیقة وطلبت منھ أن یشتري لھا دمیة كبیرة،فماذا یفعل؟
 كیف نسمي الشخص الذي الیكذب؟

.ُمطیعًا  ،  صاِدقًا  ،  ھاِدئًا    
.الحظوا صورة األم وسلمى  

 األم توصي ابنتھا سلمى ماذا تقول لھا؟
.یحاور المعلم متعلمیھ بأسئلة ھادفة للوصول إلى الملخص  

.كتابة الملخص على السبورة وقراءتھ  
.استخراج القیمة منھ وتدوینھا  

.یوصي المعلم تالمیذه بقول الحق ولو كان مرا  

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

 مراقبة اإلنجاز وتقویمھ

).صادق،كاذب:(اكتب على لوحتك  
.     خذ ھذه التفاحة وال تخبر إخوتك  

.نقاط في القراءة 3سامحني یاأبي فقد أعطاني المعلم   
.یملك أبي طائرة  

.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                                                                          .أتضامن مع جاري:الدرس  

.احترام الجار والتضامن معھیذكر سلوكات تدل على                            . من خالل نظام الحیاة في القسمالحق والواجب  یمیز بین: الكفاءة الختامیة  
.یحترم الجار ویتضامن معھاآلخر،یؤدي واجباتھ نحو نفسھ ونحو :القیم والكفاءات العرضیة  

والنشاط المقتـــــــــــــرح الوضعیات التعلمیة التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

.ویجیب عن السؤالیستمع /یالحظ   

كنت عائدا من المدرسة في المساء،وفي الطریق رأیت جاركم وافقا بجانب سیارتھ:السیــــاق  
.وھو یحتاج إلى مساعدة فذھبت عنده وسألتھ،فأخبرك بأن محرك سیارتھ توق  

.غطاء محركھا مفتوح ةصورة سیار:السنـــد  
 

؟ماذا تفعل:التعلیمـــة  
 ھل تخبر أباك؟

 

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

.یستمع إلى قراءة المعلم  
.ویجیب عن األسئلة ةیالحظ الصور  

.أقرأ وأالحظ  
.مشاھدة المتعلمین للصور الموجودة في الكتاب  

.مطالبة التالمیذ بقراءة النص المصاحب للصورة  
.الظاھريطرح أسئلة حول معنى النص   

 بسبب ماذا تھدم جزء من بیت جاركم؟ماذا فعل سكان الحي؟
.العودة إلى الصورة  

 ماذا تشاھد في الصورة؟ 
  

؟الحظوا الرجل الذي یحمل علبة زرقاء  
 لمن یقدمھا؟ماذا یوجد بداخلھا في رأیكم؟

 الحظوا المرأتین؟
 ماذا تقدمان لزوجة الجار؟

؟قریتكم یشبھ ماحدث للجار/ھل وقع حادث في حیكم  
یطرح المعلم السؤال.إذا كانت اإلجابة بنعم  

.القریة مع الجار/كیف تضامن أھل الحي  
.اذكر واجبات أخرى نحو الجار  

 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

.قراءة الملخص  
 
 

.تقویم اإلنجاز  

.الملخصیطرح المعلم أسئلة ھادفة للوصول إلى   
؟تحب جیرانكھل   

 وھل تقدم لھم ید المساعدة؟
 وھل تتضامن معھم؟

.انجاز التمرین في دفتر األنشطة  

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

.التعرف على مظاھر نمو النبات :الكفاءةمركبة                                                        .             حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
.  االعتناءبھا ككائنات حیة                                                                                .اإلنسان والمحیط:المیدان  
.النبات األخضر یمتص الماء:الدرس  

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

.یعتني بالنباتفاعل بشكل مسؤول مع المحیط،یقوم بممارسات یدویة على عینات طبیعیة،یت:القیم والكفاءات العرضیة  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یشاھد الصورة  
.یجیب عن السؤال  

:السیــــاق  
.رافقتم المعلم إلى الریف بھدف غرس بعض الشجیرات  

32/33كتاب التلمیذ ص :المشھد:السنـــد  
 

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

 

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

.یالحظ ویجیب عن السؤال  
یالحظ التغیرات التي طرأت على 

.2نبات األصیص  
.یجیب عن األسئلة  

 
 یتوصل إلى األثر الكتابي

.اكتشف -  
المعلم أمام تالمیذه التجربة التي حضرھا سابقا یضع  

نبات انتزعت جذوره یظھر ذابال أصیصین في األول نبات أخضر في تربة مسقیة،وفي الثاني 
.رغم أنھ في تربة مسقیة  

.المالحظة والبحث  
كیف یبدو؟.األولالحظوا نبات األصیص   

؟من أین یتحصل على الماء  
؟مالذي حدث لنبات األصیص الثاني  

.التجریب والقیاس   
 یقتلع المعلم نباتي األصیصین ویثبتھما على السبورة حیث تظھر جذور نبات األصیص األول

فبماذا امتص الماء؟.قلنا أن نبات األصیص األول یتحصل على الماء من التربة المسقیة  
ھل بقي أخضر؟ماذا حدث لھ؟لماذا؟.الحظوا النبات الثاني  

.غة أخرىیعید المعلم طرح السؤال بصی  
 بماذا یمتص النبات األخضر الماء؟

.جذور النبات موجودة في التربة المسقیة فھي قریبة من الماء:یقول المعلم  
فكیف یصلھا؟.األوراق بحاجة إلى الماء  

).األثر الكتابي(الحوصلة  
.یستغل المعلم إجابات األسئلة السابقة ویكتب الخالصة  

.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..........الذي یمتصھ بواسطة ............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  
.باألرقام والحروفیكتب األعداد                                                                                       األعداد والحساب:المیدان  
شریط    یدرج األعداد على ، 90حتى  10/10یعد :مؤشرات الكفاءة                                                    إتمام عدد إلى العشرة الموالیة:الدرس

.عددي،یبحث عن متمم عدد للعشرة الموالیة                                                                                                                    
 

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  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.ینصت إلى المعلم  
.ینجز المطلوب في الوقت المحدد  

.یكتب العدد بالشكل الصحیح  

  .تكتبوا أعدادا باألرقام،فأتقنتم كتابتھاالمعلم أن  مطلب منك:السیـــــــاق
 

.األستاذ أمالي:السنـــــــد  
 

.باألرقام على لوحتك) 70یكون أصغر من (اكتب العدد:التعلیمة  
 

.یتبع األستاذ طریقة المارتنیار  

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

.یتأمل الشریط العددي  
.یقرأ األعداد  

..یكمل المساواة بالعدد الناقص  
.یكمل ملء شریط األعداد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یكتشف متمم العدد إلى العشرة 
.ویكتبھالموالیة   

.عمل باألفواج.مرحلة البحث واألكتشاف -  
).أكتشف.(علیھا النشاطیوزع المعلم األوراق التي أعد -1  

.بعد التأمل یطلب منھم قراءة المطلوب  
)اكتب العدد الناقص مكان النقط:وللتبسیط یقول(اكملوا المساواة األولى:یقول المعلم  

.نفس العمل مع البقیة  
 10یعد نزوال من / 30حتى  20،27حتى  10،17حتى  7صعودا  یعد:)البحث(اإلجراءات-

...............7حتى   
)یتخذه كسند(یعتمد على الشریط العددي  

)المعلم یضع المخطط(یعرض كل فوج نتائجھ على السبورة :المناقشة والتبادل-  
.الخاطئة في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد:الحوصلة والتأسیس-  

.38ینقل المتعلمون ماتوصلوا إلیھ على الكتاب ص   
)على األلواح(وكتابة الناقصالمساواة مالحظة یطلب المعلم من التالمیذ -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

).عمل فردي.(مرحلة اإلنجاز  
.34كتاب التلمیذ ص .یشرح المعلم النشاط األول  

.اكتب العدد الذي یسبق والذي یلي  
.النشاطین الثاني والثالث بنفس الطریقةیتم إنجاز   

.التصحیح الجماعي على السبورة فالفردي على الكتاب بلون أخضر  
 
 

 
 
 
 

 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

:یحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى یقرأ االستنتاج ویعمل بھ  
38نص تعلمت ص   

التدریـ
ب 

س
تواال

 ـار

.الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطةتخصص   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف :مركبة الكفاءة                                         .                  حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
                                                                                    األعداد والحساب:المیدان
یدرج أعداد على شریط عددي،یرتبھا تصاعدیا :مؤشرات الكفاءة                                      .                        70/99األعداد من :الدرس  

.یكتب أعداد كتابة رقمیة وحرفیة                                                                                                                   
.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

.یعد كلما وضع المعلم قریصة  
 یكتب المتمم إلى العشرة الموالیة

.20وضع المعلم في العلبة عددا من القریصات أصغر من :السیــــاق  
 
 

.)قریصة 17یضع مثال (تمثیالت المعلم:السنــد  
 

 
.كم قریصة یضیفھا المعلم لیتحصل على العشرة الموالیة؟:التعلیمة   
  

ق
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 مر

 
 
 

.یقرأ األعداد  
یبحث عن الخانة ویدون علیھا 

.العدد  
.یكمل الشریط العددي  

          
 

.یرتب األعداد تصاعدیا  
 
 
 
 
 

یكمل كتابة األعداد كتابة رقمیة 
.وحرفیة  

).قبل وبعد(یكتب سابق وعاقب عدد  
 
 
 

.فرديعمل .مرحلة البحث واألكتشاف -  
.39یطلب المعلم من التالمیذ مالحظة الوضعیة ص-1  
.بالحروف المكتوبة/على الشریط/اقرأ األعداد المكتوبة على البطاقات الزرقاء-  
.والشریط العددي 73الحظ العدد :یقول المعلم-  

.في خانتھ 73اكتب العدد   
.أو یعد نزوال)/73خانة العدد (حتى یجد الخانة 69یعد صعودا من العدد ):البحث(اإلجراءات  

.یمر المعلم بین الصفوف لیتأكد من أن التالمیذ فھموا السؤال  
بالنسبة لألعداد المكتوبة بالحروف یطلب منھم كتابتھا (ینتقل إلى العدد الثاني بنفس الطریقة

)باألرقام  
.المعلم عینة من أعمال التالمیذ على السبورة ویناقشھا معھمیعرض :المناقشة والتبادل  

.في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس  
.2یطلب من تلمیذ قراءة السؤال .عمل فردي -2  

)البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتأسیس(تتبع نفس المراحل  
:مرحلة اإلنجاز  

.یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد  
.یمر المعلم بین الصفوف للمراقبة .یشرح المعلم النشاط األول ویطلب من التالمیذ إنجازه  

.ویصوب أخطاء المتعثرینیثمن عمل المجتھدین   
.نفس العمل مع بقیة األنشطة  

.یتم تصحیح األنشطة جماعیا ففردیا  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)التصحیح یكون بقلم ملون أخضر(م مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا ث  

یتبع میدان الفضاء والھندسة إذ یستعمل التلمیذ المسطرة  3 أظن أن النشاط:مالحظة
.استعماال سلیما  

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

مكان )<،>(ضع الرمز المناسب
.النقطة  

82.93 

على سبیل المثال ویطلب من التالمیذ ترتیبھا من  92،78،89یكتب المعلم األعداد التالیة 
.األصغر إلى األكبر  
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.یتعرف على تنظیم الفضاء واألستقامیة :مركبة الكفاءة                                           .               حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
                                                                                    .الفضاء الھندسة:المیدان
.یتعرف على استقامیة أشیاء:مؤشرات الكفاءة                                                  .التعرف على استقامیة أشیاء:الدرس  

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

     .ینظم عملھ،ویبذل جھدا للقیام بھ والمثابرة على إتمامھظ ویكتشف،یالح: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  

..اصطفاف التالمیذ أمام ساریة العلم:السنـــد  
 

.ھل یقف التالمیذ في صف أعوج؟:التعلیمـــة  
 

اكیف یكون الصف إذن؟  

ق
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.ینفذ المطلوب  

 
 
 
 

.یجیب عن السؤال  
 
 

یلون الشموع األربع الموجودة على 
.جانبي الشمعة الصفراء  

 
 

 
 
 
 

.یستعمل المسطرة ویلون القنیات  
یعین القنیات التي في استقامیة 

.بالنظر ویلونھا  
یرسم القریصة الخضراء الرابعة في 

.استقامیة مع الثالث قریصات  
 

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

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

.مطالبة التالمیذ بمالحظة عمل مریم وإیمان- 01  
.ماذا استعملت البنتان لتجدا المزھریات التي توجد في استقامیة؟اإلجابة على األلواح  

.وماذا یستعمل رائد؟- 02  
ھناك شموع في استقامیة مع الشمعة :مطالبة التالمیذ بمالحظة الشمعة الصفراء ویقول - 03

.الصفراء،لونھا  
.سیرورات مختلفة ):البحث(اإلجراءات  

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

.41ص)أنجز(النشاطمطالبة التالمیذ بمالحظة :اإلنجاز مرحلة  
.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

 

 

 

 

 

 



  یتحول من موقف آلخر في الوقت المناسب:الكفاءة الختامیة
.التحول من الوقوف للجلوس والعكس

الیقظة واالنتباه .یستجیب لتعلیمات المعلم

 المدة التوجیھات

.الجري الخفیف-  
القیام بحركات تلیین -

.عضالت الذراعین  
القیام بحركات تلیین -

.عضالت الفخذین  
التركیز على مایصدر -

.عن المعلم  

1
0

 
ق

دقائ
 

الجري في الساحة فرادي أو ضمن صفوف مع القیام 

الجري الخفیف داخل -
.الملعب  

الحرص على عدم -
 التصادم مع اآلخرین

التركیز على مایصدر -
.عن المعلم  

الیقظة واالستجابة -
.لألوامر  

3
0

 
دقیقة

 

جریا 

قال على 
                                 

.قال علي

إذا سمعتم 
.وكلمة أصفر یعني الجلوس
یقص علیھم قصة مستعمال األلوان وكلما ذكر اللون 

التركیز على مایصدر -
.عن المعلم  5 

ق
دقائ

.یرافقھم إلى الغسل على وقع النشید الوطني 

الكفاءة الختامیة                                                                    
التحول من الوقوف للجلوس والعكس:ركبة الكفاءةم                                                       
یستجیب لتعلیمات المعلم:مؤشر الكفاءة                                                                             

اإلحساس بنشوة المجھود وبذلھ،التحلي بروح المبادرة،المشاركة في حیاة المواطنة

  .........:عدد الحصص    

 وضعیات التعلــــــم

 
 

الجري في الساحة فرادي أو ضمن صفوف مع القیام -
.مایقترحھ المعلمبحركات إحمائیة حسب  تكوین مجموعات  

 لعبة قال علي.
جریا یتوزع التالمیذ على كامل الملعب ویجرون  -

.خفیفا  
قال على :یعین المعلم تلمیذا یقوم بإصدار األوامرمثل-

                                  .،قال علي جلوسوقوف
قال علي:الیستجیب التالمیذ إال لألوامر المسبوقة بـ  

.یُقصى كل تلمیذ أخطأ  
.یعلن المعلم الفائز في آخر المطاف  
 لعبة األلوان.

إذا سمعتم :للتالمیذ،إذ یقول لھمیشرح المعلم اللعبة 
وكلمة أصفر یعني الجلوس.كلمة أحمر یعني الوقوف  

یقص علیھم قصة مستعمال األلوان وكلما ذكر اللون 
.المستھدف استجاب التالمیذ لما یعنیھ  

.یقصى التلمیذ المخطئ  
.یعلن المعلم الفائز في األخیر  

 

.یعلن المعلم انتھاء اللعب-  
 

.یصفف التالمیذ في صفوف منتظمة-  
 

یرافقھم إلى الغسل على وقع النشید الوطني-  
 
 

                                            تربیة بدنیة:النشاط    
                                                          الوضعیات والتنقالت:المیدان    

                                                                              
اإلحساس بنشوة المجھود وبذلھ،التحلي بروح المبادرة،المشاركة في حیاة المواطنة:القیم      

 

 

 

 

 

 المراحل المھـــــام

تكوین مجموعات 
.حسب المطلوب  

ـة
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التحرك وسط -
.الملعب  

 
 
 
 

اإلنصات إلى 
.نجازھاالمھام وإ  

 
 
 

تمییز األلوان -
واألستجابة لما 

.یعنیھ اللون  
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التوقف عند -
.اإلشارة  

 
 األصطفاف-

.واإلنشاد  
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. 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                                                                                                            

.               تعزیز الروح الوطنیة ،التفتح على ثقافات الغیر،التغني بالطبیعة،البعد الصحي من خالل اآلداء بحركات ریاضیة:والكفاءات العرضیة القیم  
                                                                                                               

  4:الحصة    

.واألنشطة المقترحة ضعیات التعلــــــمو المدة التقویم  المراحل المھـــــام 

مطالبة تالمیذ الصف 
.األول بالوقوف  
.تمارین التنفس  

انشدوا المقطع األول من 
.نشید قسما  
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 السیــــاق:نقف كل صباح أمام ساریة العلم.
 

 السنــــد:العلم الوطني.
 

 التعلیمة:لماذا نقف أمام ساریة العلم؟
 
 

.تشكیل الفرق  
.اآلداء الجماعي  

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

3
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دقیقــــة

 

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

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

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

 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  
الموسیقیة ،یخفض الصوت یُسمع المعلم تالمیذه مقطعا من الجملة 

.ویردد المقطع ثم یطالبھم بتردیده  
.نفس العمل مع بقیة المقاطع  

 
االستماع إلى 

الجملة 
.الموسیقیة  

.تشكیل الفرق  
 
 
 

ـة
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 ال

.یجیب عن األسئلة  
 

.یحاكي مایقولھ المعلم  
 

.ینشد رفقة اآللة  

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

 

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  
.المقطع الثاني حسب الفرق مطالبة التالمیذ بمحاكاة الجھاز وآداء  

.یسجل المعلم آداء التالمیذ إن أمكنھ ذلك  

.قراءة البیت  
االستماع الى 

.المقطع  
.تشكیل الفرق  

.تقویم اإلنجاز  

0
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یعید في ھذه المرحلة ماقدمتھ الفرق المكونة من التالمیذ لما سجلھ 
.،یثني على الفرقة المتفوقة لخلق جو من التنافس  

آداء مشاھدة 
.الفرق  

المقارنة بین 
فرقتھ والفرق 

.األخرى  

 ر
ــا

مــ
تث
س

اال
 

 

 

 

 

 

 

  



.الثانياالسبـــــوع :الوضعیة الجزئیة األولى                      

         .نص فھم المنطوق:السیاق                   

36ص)لغة عربیة(صور الكتاب الموحد:السند                     

؟لیبقى المنزل نظیفا ومرتباماھي األعمال التي تقوم بھا :التعلیمة                     

 

 لوحـــــة القیـــــادة
وكیفیة الدفاع  العالقة المتینة بین المسكن وساكنھنص منطوق یتناول 

.عن الصغار  
 فھم المنطوق والتعبیر الشفوي

.وصف المنزل وواجبھ نحوه  

.الیوم ننظف بیتنا:والثانیة من نصبناء الفقرة األولى   
وتركیبھما مع المدود وجمیع  المیمو الباءاستغاللھم لمراجعة حرفي 

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

)أدمج مكتسباتي(إنجازنشاطات متنوعة  

 فھم المكتوب والعبیر الكتابي

)الوالدینطاعة (المقطوعة الشعریة   

.وضع الكلمة المناسبة في خانتھا إلتمام بناء النص  اإلنتاج الكتابي 

)المشروع(التدبیر المنزلي شجرة العائلة  

 التربیة اإلسالمیة الصدق في القول

 التربیة المدنیة أتضامن مع جاري

)حملة التشجیر(المواد العلمیة  

 إتمام عدد إلى العشرة الموالیة

70/99األعداد من  الریاضیات  

 التعرف على استقامیة أشیاء

)2(النبات األخضر یمتص الماء  التربیة العلمیة 

 مواد اإلیقاظ

 التربیة البدنیة  الوضعیات والتنقالت

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

 

 




