
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                                                       عیدالفطر:النص المنطوق  
فیھ ةیصدر أحكاما على النص المنطوق،یثمن القیم الوارد ي ویتجاوب معھا        یفھم خطابات منطوقة یغلب علیھا النمط التوجیھ:الكفاءة الختامیة  

،إحیاء مناسبات دینیة،صلة الرحمیعتز بلغتھ العربیة،ینمي قیمھ الخلقیة والدینیة والمدنیة:مالقی  
د 90:المدة  

 
1:الحصة  

 
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 ماسم العید الذي نذبح فیھ الكباش؟

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

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

 المھمة1:عرف زمالءك شفویا بأفراد عائلتك.

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

 یستمع إلى النص ویبدي اھتماما
 
 

المعنى  بسیطة تترجم یجیب بجمل
 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؟

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

....)حذف،إضافة،تغییر الصیغة(  
ھنأت زمیلك بمناسبة العید،ماذا تقول لھ؟:یقول المعلم  

.ومشاھدةالصورة  30مطالبة التالمیذ بفتحالكتاب ص  
 ماذا تشاھد في الصورة؟

ماذاتقول لھ؟لیلى تعانق أباھا،  
 ھل تھنئ أفراد عائلتك صباح یوم العید؟

.اكتب عبارة التھنئةعلى لوحتك  

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
 

 
 
 
 
 

أین ھم ھؤالء الرجال؟:الصورة الثانیةماذا ترى في الصورة؟            :1الصورة  
ماذا یفعلون؟                                  ماذا یلبسون؟.انظر إلى األوالد  

 وھذه البنت،ماذا تحمل في یدھا؟                               بما ننادي الشخص الذي یصلي بالناس؟
ماذا یفعل المصلون بعد صالة العید؟                     .ل التي تقوم بھا في یوم العیداذكر األعما  

 
تسجیل أحسن التعابیر وقراءتھا              تدوین أحسن اإلجابات وقراءتھا               

 
 طرح أسئلة حول الصورتین معا وتسجیل الملخص وقراءتھ

احك لنا مارأیتھ وما .ة وذھبت مع أبیك إلى المسجدفي صبیحة یوم العید،لبست مالبسك الجدید
 سمعتھ؟

ي
شفو

 التعبیـر ال

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 

 

 

 

  

 



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

االستفھامیوظف الروابط والصیغ المناسبة،یستعمل :مؤشرات الكفاءةتعبیر شفوي                                                    :النشــــــــــــــــاط  
                        یقدم توجیھات انطالقا من سندات متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة  :الكفاءة الختامیة

.....)التعاون،التآزر،التكافل(یحیي مناسبات دینیة،صلة الرحمیبحث عن المعلومة ویوظفھا في التعبیر الشفوي،:القیم  
د45:المدة  

2:الحصة  
  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.المنطوقیتذكر مضمون النص   
.یجیب عن األسئلة  

)عید الفطر(العودة إلى النص المنطوق  
.یطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق  

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

یجیب عن األسئلة،یكتشف الصیغ 
.ویوظفھا  

.یقرأ المعلم الفقرة التي تحتوي على الصیغ المستھدفة  
 یطرح أسئلة ھادفة الستخراج الصیغة

 متى استیقظت األم؟
)باكرا(تسجیل إجابة المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوین الصیغة المستھدفة  

 متى یذھب الفالح إلى حقلھ؟
)باكرا(تسجیل إجابات المتعلمین على السبورة وتلوین الصیغة المستھدفة  

.یكون التدوین على السبورة بھذا الشكل  
.باكرایذھب الفالح إلى حقلھ                   بـاكـرا.            باكرااستیقظت األم   

اكمل .لیصلي صالة الصبح..................یستیقظ :سؤال آخر لتثبیت الصیغة المستھدفة
.الجملة  

.....باكرا،الباكر:ھات جمال مستعمال  
 طلبت سعاد من أبیھا السماح لھا بالذھاب معھ إلى المسجد.سألتھ ماذا قالت؟

التركیز على ) ھل(المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوین الصیغة المستھدفةتسجیل إجابة 
؟العالمة   

.وجدتك أمك تتفرج على الرسوم المتحركة،ھي التعرف إن كنت راجعت دروسك  
:.....................تسألك فتقول  

.)ھل(تسجیل إجابة المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوین الصیغة المستھدفة  
.القھوة أو الشاي.تسألك عما تفضل شربھ.خالتك في عید الفطرزرت   

 ماذا تقول لك؟
 وضعیات أخرى لتثبیت الصیغة المستھدفة

؟.....ھل:ھات جمال موظفا  

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

یتدرب على استعمال الصیغ في 
وضعیات مشابھة ویستثمرھا في 

 وضعیات جدیدة

اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفة یطرح المعلم أسئلة تستدعي  
من كتاب األنشطة17ص  1رین العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التم  

 

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

الغیریتواصل مع :مركبة الكفاءة                                                     العــــائلة       :المقطع التعلمي  
یفھم حدیثھ                                                                                                              

ویبني علیھا فھم تسلسل األحداث في النص المنطوق: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  

.في إحیاء المناسبات الدینیةیساھم بفاعلیة  یبحث عن المعلومة ویوظفھا في التعبیر الشفوي،:القیم  
د45:المدة  

3:الحصة  
 
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

یعدد 
).دینیة،وطنیة،عائلیة(المناسبات  

.یسرد األعمال التي یقوم بھا  

.سم مناسبات تجتمع فیھا عائلتك  
 ما األعمال التي التي تقوم بھا في ھذه المناسبة؟

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

یعبر عن الصور معتمدا على 
.األسئلة التوجیھیة  

.مالحظة الصور كلھا قصد التقاط المجال العام لألحداث  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.تأملوا الصور  
. 31ماھو الموضوع الذي تعبر عنھ ھذه الصور؟كتاب التلمیذ ص  

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

                                            لماذا؟؟  أین ذھب علي مع جده وأبیھ صباح یوم العید
ھل تفعل ما فعلھ علي؟.وأنت      

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

:..........مع من یجلس؟سعاد تعانقھ وتقول لھ.عاد الجد من المسجد.تعانة بأسئلة االس  
)إدماج جزئي(مطالبة التالمیذ بسرد األحداث في الصورتین  
 التعبیر عن الصورة الثالثة وتسجیل األحسن

عند من تذھب  تستعد العائلة لزیارة األقارب في رأیكم:یعین المعلم تالمیذتھ بطرح أسئلة
 أوال؟

)كليإدماج (مطالبة التالمیذ بسرد األحداث في الصور الثالث  
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

ینتج نصا شفویا أصیال معتمدا على 
األفكار المقدمة لھ یبني تسلسل 

.ویرتبھا في إنتاجھ الشفوي علیھا  

.زرت ابن خالتك بمناسبة نجاحھ في آخر السنة  
.احك لنا مافعلتھ  

.یعین المعلم تالمیذه على ترتیب أفكارھم بمطالبتھم بذكر  
.الیوم،الھدیةالتي أخذھا،عبارة التھنئة،كیف استقبلھ ابن خالتھ  

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 



 

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

عالمات م یؤدي آداء منغما مناسبا للمقام،ویحتر:مؤشرات الكفاءة                                      4ح   زفاف أختي)فھم+آداء(قراءة :النشـــــــــــــاط  
یجیب عن األسئلة ویحدد فكرة النص .الوقف  نمط التوجیھي             یقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ویفھمھا یغلب علیھا ال:الكفاءة الختامیة  

.یتفاعل مع مناسبات عائلیة.یتحكم في اآللیات األولیة للقراءةوینضبط مع الزمن المخصص للنشاط:القیم  
د45:المدة  

4:الحصة  
 
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 ماذا تقدم ألمك بمناسبة عیدھا؟

 السیاق:
.لذیذة،وطلبت منك مرافقتھا لزیارة خالتكحضرت أمك حلویات   

 السند: صورة أو طبقا من الحلوى إن أمكن.
  

 التعلیمة:
 بأي مناسبة حّضرت األم حلویات لخالتك؟

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 32فتح الكتاب ص   
؟من ھذه التي تلبس برنسا أبیض   

ماذا تفعالن؟.الحظوا المرأتین اللتین خلفھا  
؟في أي مناسبة تزغرد النساء  

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

 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 في جملوتوظیفھا   

 الكلمة معناھا توظیفھا في جملة
....وصل موكب من الحجاج  موكب من مجموعة من 

 
.مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة  

 األسئلة مرافقة للنص
 طرح أسئلة أخرى

 ماالیوم الذي انتظرتھ عائلة العروس؟
.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

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
17ص2،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                                                     )    زفاف أختي(قراءة وكتابة:النشـــــــــــــاط  

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

.،یتفاعل مع المناسبات العائلیةقدراتھ التعبیریة الشفاھیة والكتابیة یعتز بلغتھ ویوظف:القیم والكفاءات العرضیة  
د90:المدة  

6:الحصة  
 
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

یتذكر أھم أحداث النص،والمعنى 
 العام لھ

.بأسئلة موجھة لتحدید األفكار األساسیة المكتوبتلخیص النص   
؟بأي مناسبة أعدت العائلة حلویات لذیذة  
 من حضر الحفل؟وماذا أحضروا معھم؟

الجیران؟/على ماذا یدل سلوك المدعوین  
 

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

 یقرأ النص
ینطق بالحرفین نطقا سلیما ممیزا 

.ورسما نطقا وسماعا بینھما  

.أراجع وأمیز  
)د،ذ(الرسمیعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغویة وھي الحروف المتقاربة في   

 اإلدراك وعرض النموذج
 أراجع وأمیز.

 بناء الجملة المحتویة على الحرفین المستھدفین بمحاورة التالمیذ
:.................فتقول سلمىأعدت العائلة حلویات لذیذة المذاق،تخبرنا :یقول المعلم  

على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھا كتابة الجملة  
 

قِ ـذّااْلّمـ ةَ ـِذیــذَ لَـ  نا ـدَ دْ أَْعـ َحلَِویاتٍ    
 استخراج الكلمتین المشتملتین على الحرفین المقصودین وتحلیلھما إلى مقاطع صوتیة

 أّْعـ ـدَ دْ  نَا
 لَـ ـِذیـ ـذَ 

. تحدید الحرفین وقراءتھما  
 األستجابة الموجھة

.تذوق.....ذو،ذو،ذومع تكرار الصوت )تَذُوق(قراءة كلمة  
)ِمْذیَاعٌ،ذََھَب،نَوافِذُ (عرض كلمات أخرى  

م(قراة كلمة ،دِّ :مع تكرار الصوت)نُقَدِّ ،دِّ نقدّم..........دِّ  
)دلو،تدور،موائد،(عرض كلمات أخرى  

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

.اإلتیان بكلمات جدیدة تحوي الحرفین  
 األستجابة المستقلة

.العودة إلى الجملة وتمییز الحرفین  
 التطبیق

وكتابتھا )ذ/د(العودة إلى النص المكتوب ومطالبة التالمیذ باستخراج كلمة تحوي الحرف
 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  

نقراءة الحرفی  
وتشكیلھما بالعجینة إن أمكن بمحاكات آدا المعلم كتابة الحرفین على األلواح  

 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

.18ص 5تمرین الكلمات وكتابتھا في دفتر األنشطةالحروف وقراءة  یقرأ وینسخ  
.كتابة الحروف والكلمات التي تحویھا على كراس القسم باتباع الخطوات المألوفة  

 

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

 

 



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

ینتج جمال   یقرأ النص ویقف عند الفاصلة،:مؤشرات الكفاءة                          )                             زفاف أختي(قراءة وكتابة:النشـــــــــــــاط
یوظف الضمیر أنا، )مفعول بھفعل،فاعل،(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

 لماذا أعدت العائلة الحلوى؟ یجیب عن األسئلة
:..................اشتاقت سلمى ألختھا فقالت  

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

.یقرأ الفقرة محترما الفواصل  
 

.قراءتيوكذا فقرة أحسن   
 

.یجیب عن األسئلة  
 

ینتج جمال فعلیة 
).فعل،فاعل،مفعول بھ(بسیطة  

 
أنا:ینتج جمال بسیطة تبدأ بالضمیر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة األولى
.یعودالمعلم إلى النص المكتوب ویقرأه قراءة مسترسلة  

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

 یثمن قراءة المتفوقین ویصحح أخطاء المتعثرین
)أحسن قراءتي( .33قراءة الفقرة الموجودة في كتاب التلمیذ ص  

.یتداول بقیة التالمیذ على قراءتھا محترمین الفواصل،ومسترسلین في قراتھم  
 المرحلة الثانیة:استعمال الظواھر النحویة والصرفیة(أركب)ص31

.یطرح السؤال.یعید المعلم قراءة الفقرة األولى من النص المكتوب  
 ماذا أحضر الضیوف؟كتابتھ وتلوین أداة االستفھام

.تدوین الجواب بجانب السؤال وتلوین الكلمة التي تدل على المفعول بھ  
.یتم تناول المثال الثاني بنفس الطریقة  

.أمثلة أخرى لتثبیت الظاھرة اللغویة  
الفطورأعدت األم   ؟               أعدت األمماذا     

الدّرسَ شرح المعلم؟                       شرح المعلم ماذا   
.اكمل الجمل بالكلمة المناسبة  

............راجع التلمیذ...............                      غرس الفالح  
.............لبست المعلمة..................                     األمغسلت   

).بسیطةماذا واآلخر یجیب بجملة فعلیة:تلمیذ یطرح سؤاال بـ(تمثیل األداء الحواري  
.یطلب من تلمیذ محو السبورة ثم یقول لھ أخبر زمالك بما تفعل-  
.كتابة الجملة وتلوین الضمیر أنا.أمسح السبورة أنا-  
.نفس العمل مع تلمیذة مع تغییر المھمة-  

.أرسم زھرة أنا  
أن المتكلم سواء كان ذكرا أو أنثى یبدأ الھدف من صعود تلمیذ وتلمیذة ھو إدراك المتعلم 

).أنا(كالمھ بـ  
.وضعیات أخرى لتثبیت المقصود  

).أنا(ھاتوا جمال تبدأ بكلمة  

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

والظواھر یوظف التراكیب 
 المستھدفة

.17ص  3إنجازالتمارین في دفتر األنشطة تمرین   
 

 
 

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 



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

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)د،ذ(كلمات تشمل الحرفینیكتب                                              ایوظف قدراتھ الكتابیة ویتحكم فیھ:والكفاءات العرضیةالقیم   
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
 قراءة الكلمات ثم مطالبة التالمیذ بقراءتھا

.الدالفي الكلمات التي تشملھ،نفس العمل مع حرف الذال حرف  لونـــ   

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

یثبت الحرف عن طریق الذاكرة 
والذاكرة البصریة برؤیتھ 

.العضلیة بكتابتھ  
.یكتب الصوت الناقص  

.تثبیت الحرفین  
كل كلمتین على حدة ) تّدوُر،دُّكانٌ (،)ِذراعٌ ذََھٌب،(یكتب المعلم الكلمات -01

.اكتبھ على لوحتك).ذََھٌب،ِذراعٌ (ھناك حرف تكرر في الكلمتین :ویقول  
).تَدوُر،دُّكانٌ (نفس العمل مع الكلمتین   

.ةوضعیات أخرى مشابھ  
أو)االستعانة بصور) (بصوت ناقص(یعرض المعلم كلمات على السبورة -02  

.مایراه المعلم مناسبا  
 
 
 
 
 
   

ئَِرةٌ ..ئٌْب                  . ـنَاٌر                  ..َراعٌ                .      
)دا،ِذ،ِدیـ(أكمل كل كلمة بالصوت المناسب  

كلمة/جماعیا على السبورة كلمةتتم المناقشة   
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(یملي المعلم كلمات تشمل الحرفین وكتابتھا على كراسات القسم  
 

.18ص 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  

ینتج المتعلم جمال استفھامیة: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  
یمیز بین الجملة االستفھامیة 

.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  

.الجواب الصحیحیجرب ویكتشف   
.یحاور زمیلھ  

 أتدرب على اإلنتاج الكتابي.
.33یعرض المعلم الوضعیة الموجودة في كتاب التلمیذ على السبورة ص   

.ھل حضرتم الحلوى؟                                  كثیرة،الواحدة تلوى األخرى  
 

.لقد وصل باكراأین أنِت یاسلمى؟                                        
 

.كم عدد السیارات؟                                     نعم،وھي لذیذة جدا  
 

.متى وصل الموكب؟                                   أناھنا ،أرتب الھدایا  
تلوین أدوات االستفھام .مناقشتھا ھا قراءات فردیة من بعض التالمیذ،ثمیقرأ المعلم الجمل تلی

اإلجابة بنعم أو (،ھل )الوقت(،متى)العدد(أین للسؤال عن المكان،كم (اانیھوالتعرف على مع
).ال  
یحرص المعلم على اكتشاف تالمیذة لالنسجام الموجود بین الجملة االستفھامیة وما یقابلھا -

.في المعنى بواسطة التجریب  
.وابھاربط الجملة االستفھامیة بج-  

.تمثیل الوضعیة عن طریق حوار بین تلمیذین،أحدھما یسأل واآلخر یجیب  
.أسئلة وأجوبة من طرف التالمیذ فیما بینھم  

.ینقل المتعلم األجوبة على كراس النشاط  

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

ینتج جمال استفھامیة وال ینسى 
.وضع عالمة االستفھام  

.التعبیر على التالمیذیوزع المعلم كراسات   
.مطالبتھم بكتابة التاریخ وعنوان الحصة  

.یقدم لھم األوراق المخصصة للنشاط  
.یشرح لھم طریقة العمل ویطلب منھم كتابة السؤال المناسب للجواب األول  

.بعد التأكد من إتمام العمل ینتقل إلى الجواب الثاني فالثالث  
وضع عالمة االستفھام؟اكتب السؤال المناسب لكل جواب وال تنس   

....................................................................... 
.نعم ،أحب والدي  

....................................................................... 
 إنھا الساعة الثامنة صباحا

.......................................................................  
.استیقظت األم باكرا  

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 

 



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

.نعم ،أحب والدي  

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

الساعة الثامنة صباحاإنھا   

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

.استیقظت األم باكرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

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

.نعم ،أحب والدي  

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

 إنھا الساعة الثامنة صباحا

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

.األم باكرااستیقظت   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

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

.نعم ،أحب والدي  

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

 إنھا الساعة الثامنة صباحا

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

.استیقظت األم باكرا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

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

.نعم ،أحب والدي  

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

 إنھا الساعة الثامنة صباحا

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

.استیقظت األم باكرا  

 

 

 

 

 



             یفھم مایقرأ:مركبة الكفاءة                                                                     .         العائلة:المقطع التعلمي
یقرأ المحفوظةویحفظھا:مؤشرات الكفاءة                                                                         محفوظات :النشـــــــــــــــاط  
یفھم معناھا اإلجمالي ویدرك القیم التي تتضمنھا                                                             .یقرأنصوصا بسیطة ویفھمھا:الكفاءة الختامیة  

       .ا،یحترم والدیھ ویطیعھمایوظف قدراتھ الشفویة ویتحكم فیھ:فاءات العرضیةالقیم والك
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؟دھل تطیع وال  

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

 یكتشف المحفوظة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ینصت إلى قراءة األستاذ ،یدرك 
 المعنى اإلجمالي ویجیب عن األسئلة
 
 
 
 
 

المحفوظةیحفظ المقطع األول من   

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

.علیھا  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ماذا تدرس في مدرستك؟
 مع من تذھب كل صباح؟

 متى تكتب؟
 ماالفائدة من الدراسة؟

.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          

 

 

 

 



 

الحیاة المدرسیة                                                                      :المقطع التعلمي  
یسترجع معلومات سابقة ویوظفھا:مؤشرات الكفاءة)                                                                            10ح(إدماج:النشـــــــــــــــاط  

ینجز األنشطة فردیا على أوراق    )               تربیة المدنیةاللغة،التربیة األسالمیة،ال(یدمج مكتسباتھ في حل وضعیات متعلقة بـ:لكفاءة الختامیةا  
یوظف قدراتھ ویتحكم فیھا                                                        :القیم والكفاءات العرضیة  

د45:المدة  

10:لحصةا  

 

 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   
رة فالفردي یطلب منھم إنجاز النشاط األول تلیھ المراقبة والتصحیح الجماعي على السبو

.،نفس العمل مع بقیة األنشطة  
:األنشطة  

.اللغة العربیة  

.؟في المكان المناسب وال تنس وضع العالمة)أین،كم:(ضع  
تتوجھ یاأخي.........تشیر الساعة اآلن              ............إلى  

اشتریت الخبز..... بِـ:قضیت العطلة          قالت األم:....سألك المعلم فقال  
.الحظ الجملة وأكمل  

..............................أنتما تراجعان الدرس                          أَْنتَ   
...............................أنتن....................                         أنتم  

 التربیة اإلسالمیة

أمام الجملة الصحیحة              ضع العالمة       
 

.تأخر عن موعد الدروسأ  
 

.أنجز فروضي وأحضر دروسي  
 

.أنصت إلى شرح المعلم  
 

.أطلب من الكبار أن یعلموني  
.التربیة المدنیة  

)یَُسلُِّم،بُِھدُوٍء،یَُحیِّي،یَِصلُ .( امأل الفراغ بالكلمة المناسبة  
ابھا على أصدقاءه عند ب........باكرا إلى المدرسة ........التلمیذ المنضبط ھو الذي 

.العلم الوطني.......إلى الساحة و.........یدخل  
 
 

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

 

 

في األسفلورقة اإلدماج   

 

 

 



 

:األنشطة  

.اللغة العربیة  

.؟في المكان المناسب وال تنس وضع العالمة)أین،كم:(ضع  

تتوجھ یاأخي.........تشیر الساعة اآلن              ............إلى  

اشتریت الخبز..... بِـ:قضیت العطلة          قالت األم:....سألك المعلم فقال  

.الحظ الجملة وأكمل  

..............................اجعان الدرس                          أَْنتَ أنتما تر  

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

 التربیة اإلسالمیة

أمام الجملة الصحیحة              ضع العالمة       

 

.أتأخر عن موعد الدروس  

 

.فروضي وأحضر دروسيأنجز   

 

.أنصت إلى شرح المعلم  

 

.أطلب من الكبار أن یعلموني  

.التربیة المدنیة  

)یَُسلُِّم،بُِھدُوٍء،یَُحیِّي،یَِصلُ .( امأل الفراغ بالكلمة المناسبة  

.العلم الوطني.......الساحة وإلى .........على أصدقاءه عند بابھا یدخل........باكرا إلى المدرسة ........التلمیذ المنضبط ھو الذي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

تتعلق باآلدابالتعرف على سلوكات :مركبة الكفاءة                                                                      .           العائلة:المقطع التعلمي  
ممارسةسلوكات تتعلق بالمعامالت الحسنة                                                     تھذیب السلوك                                             :المیدان   
                                                                                                . زیارة األقارب:الدرس 

.ابراز مظاھر السلوك الحسن:مؤشرات الكفاءة                                                           تربیة إسالمیة            :النشــــــــــــــــاط  
یسلك المتعلم في حیاتھ الیومیة سلوكات تدل على األخالق                      ربطھا باآلیات القرآنیة والحدیث النبوي الشریف:الكفاءة الختامیة  

.یذكر المناسبات التي یزور فیھا أقاربھ                                                                .والتزاورالحسنة، الحمیدة،والمعامالت  
.....صلة الرحم،التضامن،احترام الكبیر:القیم  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.المعلومات السابقةیتذكر   
.یجیب عن األسئلة  

 السیاق:النص المنطوق(عید الفطر)
 

 السند:صورة أو مایراه المعلم مناسب.
 

 التعلیمة:اذكر األعمال التي قامت بھا األم. 
 ماذا استقبلت العائلة یوم العید؟

  

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

 یالحظ یستمع ویجیب عن األسئلة
.یستخلص القیمة  

.عدة مرات )34ص(یقرأ المعلم النص :وأالحظأقرأ   
.ومالحظة الصورة 34یطلب من التالمیذ فتح الكتاب ص  

 ماذا تشاھد في الصورة؟

.أفھم   
.یحاور التالمیذ حول معنى النص  

 من ھو الشخص الذي سیزوره األب؟
 ماذا قال خالد ألبیھ؟

 بماذا أجابھ األب؟
 لماذا نزور أقاربنا؟

.من أقاربنا انقطع عن زیارتنا لو أن أحد  
 ھل نعاملھ بالمثل؟

 اذكر مناسبات تزور فیھا أقاربك؟
 ھل تزور أقاربك فقط؟

.أتعلم  
.یحاور المعلم تالمیذه للوصول إلى الملخص  
.أنا تلمیذ مسلم،أزور أقاربي وال أنقطع عنھم  

 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

 مراقبة اإلنجاز وتقویمھ

:المعلمیكتب   
  .عنھم.........وال .......التلمیذ المؤدب یزور 

).ینقطع،أقاربھ.(اكتب الكلمات الناقصة مكان النقط  

ب 
التدریـــ
ستثمــــ

واال
ـــــــار

 

19وإلنجاز 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                                                                          .أطیع المسنین وأحترمھم:الدرس  

.یذكر سلوكات تدل على واجب الطاعة واالحترام                           . من خالل نظام الحیاة في القسمیمیز بین الحق والواجب : الكفاءة الختامیة  
.واجب الطاعة واألحتراماآلخر،یؤدي واجباتھ نحو نفسھ ونحو :والكفاءات العرضیةالقیم   

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یالحظ ویجیب عن السؤال  

.في إحدى المحطات،ركب شیخ كبیر ولم یجد مكانا كنت راكبا في الحافلة،توقفت:السیــــاق  
 

.تعبر عن احترام الكبیرصورة،قصة :السنـــد  
 

رأیت الشیخ الكبیر واقفا،ماذا تفعل؟:التعلیمـــة  
 لماذا؟

 

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

.یستمع إلى قراءة المعلم  
.یالحظ الصور ویجیب عن األسئلة  

.أقرأ وأالحظ  
.للصور الموجودة في الكتاب مشاھدة المتعلمین  

1:الصورة  
 ماذا تشاھد في الصورة؟ 

  
 لماذا یمسك بید الشیخ؟

 
؟تصوروا،ماذا یقول لھ الشیخ الكبیر؟  

 
 ھل تتصرف مثل ھذا الولد؟لماذا؟

2:الصورة  
 ماذا تفعل ھذه الفتاة؟

 
 تصوروا حوارا یجري بینھما؟

 
 مارأیك في تصرفھا؟

 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

.قراءة الملخص  
 
 

.تقویم اإلنجاز  

.یطرح المعلم أسئلة ھادفة للوصول إلى الملخص  
 ھل تحترم الكبار وتطیعھم؟

 وھل تقدم لھم ید المساعدة؟
.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  
.النبات األخضر یمتص الماء:الدرس  

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

.یتفاعل بشكل مسؤول مع المحیط،یقوم بممارسات یدویة على عینات طبیعیة،یتابع إنجاز مشروع:القیم والكفاءات العرضیة  
ـــمالتقویــــــــــــ  المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح 

.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  
 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 -  
.یفوج المعلم التالمیذ ویقدم لكل فوج  

.أصیصین في األول نبات أخضر في تربة مسقیة،وفي الثاني نبات ذابل في تربة جافة  
.بدون سقي 2ویترك  1،حیث یُسقى نبات األصیص المعلم سابقا مع تالمیذهیعدھما   

.المالحظة والبحث  
كیف یبدو؟.الحظوا نبات األصیص الثاني  

 في رأیكم لماذا ذبُل النبات؟
 ما الذي یمكن فعلھ لیصیر مثل نبات األصیص األول؟

.التجریب والقیاس   
.صة المقبلةیمكن للمعلم تحضیر التجربة التالیة تمھیدا للح  

.ویسقیھ من حین آلخریحضر أصیصین یضع في األول نبات أخضر في تربة رطبة   
.یضع في الثاني نبات أخضر من نفس الفصیلة مع نزع جذوره ویداوم على سقیھ  

.یستغل النتائج في األسبوع الموالي  
).األثر الكتابي(الحوصلة  

 لماذا نسقي النبات؟
؟األخضر وینمو؟ تإذن ھل الماء ضروري لیعیش النبا  

 أین یجد النبات الماء؟
 
 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

.یحاور المعلم تالمیذتھ للوصول إلى نص تعلمت تقویم األعمال  

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  
.األرقام والحروفیكتب األعداد ب                                                                                      األعداد والحساب:المیدان  
ینتج متتالیة أعداد تصاعدیا،یدرج األعداد على :مؤشرات الكفاءة                                                          0/69متتالیة األعداد من :الدرس  

 شریط عددي،یضع عالقة بین الكتابة الرقمیة والحرفیة
المتعلقة باألعداد والحساببتجنید معارفھ یحل مشكالت :الكفاءة الختامیة  

.،یعلل إجاباتھ ویقارنھا بغیرھایالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

ویكتب أكبر یقارن یتأمل الرسم ،
.عدد  

  .طلب منك المعلم أن تختار البطاقة ذات العدد الكبیر:السیـــــــاق
.70بطاقات مكتوب علیھا أعداد أصغر من 3:السنـــــــد  

 
عین البطاقة واكتب العدد على لوحتك؟:التعلیمة  

.یرسم المعلم البطاقات على السبورة ویغیر األعداد في كل مرة  
 

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

.یتأمل الشریط العددي  
.یمیز األلوان ویسمیھا  

یكمل ملء الجزء الملون باألزرق ثم 
.البرتقالي  

.یكمل ملء شریط األعداد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.یكتب سابق والحق عدد معلوم  
یرتب األعداد ویكتبھا في البطاقة 

.المناسبة  
.یكتب األعداد بالحروف  

.عمل باألفواج.مرحلة البحث واألكتشاف -  
.)70أصغر من (یوزع المعلم األوراق التي أعد علیھا شریط األعداد-1  

.اذكر األلوان الموجودة في الشریط:بعد تأمل الشریط،یقول المعلم  
.امأل خانات الجزء الملون باألزرق باألعداد المناسبة  

.امأل خانات الجزء الملون بالبرتقالي  
.                                                                          ملء الشریط العددي اكمل

.واحد ویمأل الشریط/یعد واحد:)البحث(اإلجراءات-  
)یتخذه كسند(یعتمد على الشریط العددي  

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

34ینقل المتعلمون ماتوصلوا إلیھ على الكتاب ص   
 
 
 
 
 
 

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

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

.التصحیح الجماعي على السبورة فالفردي على الكتاب بلون أخضر  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

.یمكن للمعلم إنجاز األنشطة على كراس المحاوالت:مالحظة  

حلــــــة بنــاء 
مر

ت
التعلمــــــا

 

:یحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى یقرأ االستنتاج ویعمل بھ  
34نص تعلمت ص   

التدریـ
ب 

س
تواال

 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
یجمع كل عشر وحدات ویستبدلھا (التجمیع االستبدال:مؤشرات الكفاءة                                      0/69الوحدات والعشرات في األعداد من :الدرس

  .رقم اآلحاد ورقم العشراتویمیز،یعین )ة واحدةبعشر                                                                                                                
.یكتب عدد داخل جدول المراتب                                                                                                                   

.بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد والحسابیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة  
.،یعلل إجاباتھ ویقارنھا بغیرھایالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:لقیم والكفاءات العرضیةا  
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یتذكر العددین  
.یجمعھما ذھنیا ویكتب الناتج  

.سمعت المعلم یذكر عددین،فأردت كتابة مجموعھما:السیــــاق  
 
 

.تمثیالت المعلم:السنــد  
 

 
.اكتب مجموع كل عددین تسمعھما:التعلیمة   
  

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

.یعد باستعمال العد الشفاھي  
.قریصات داخل العلبة 10یضع كل   

.یكتب العدد المتحصل علیھ  
.یحوط كل عشر خشیبات  

.یكتب العدد  
.یعین رقم الوحدات ورقم العشرات  
.یكتب العدد المناسب مكان النقط  

.یكتشف خطأه ویصححھ  
 

.عمل داخل القسم باألفواج.مرحلة البحث واألكتشاف -  
.قریصة أمامھم 48علب جبن فارغة ویطلب منھم وضع  4یعطي المعلم لكل فوج -1  

.ضع كل عشر قریصات داخل علبة:التعلیمة  
عد عشر قریصات ویضعھا داخل العلبة دفعة واحدة إلى أن یتحصل على ی):البحث(اإلجراءات

.أربع علب بعشر قریصات وثمان قریصات خارج العلبة  
......قریصة إلى أن یتم العشرة وینتقل إلى العلبة الثانیة وھكذا/یضع القریصات ،قریصة  

.)المعلم یضع المخطط(یعرض كل فوج نتائجھ على السبورة:المناقشة والتبادل  
من األفضل أن یرسم األعمدة .قطع 8أعمدة ذات عشر قطع و 4یمثل المعلم الوضعیة برسم 

.ثم یرسم جدول المراتب.على یسار القطع  
.في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس  

.خشیبة 35ارسم على كراسك .عمل فردي على كراس المحاوالت -2  
.الخامسة والثالثون............ارسم الخشیبة األولى،الثانیة،:عمل بالتدرج إذ یقول المعلمال  

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

.أو على كراس المحاوالت یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد  
.یمر المعلم بین الصفوف للمراقبة .التالمیذ إنجازهیشرح المعلم النشاط األول ویطلب من   

.یثمن عمل المجتھدین ویصوب أخطاء المتعثرین  
.نفس العمل مع بقیة األنشطة  

.یتم تصحیح األنشطة جماعیا ففردیا  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

حلــــــة بنــاء 
مر

ت
التعلمــــــا

 

العشرات في العدد /اكتب رقم اآلحاد
53،27  

.یرسم المعلم جدول المراتب ویطلب من التالمیذ نقلھ على ألواحھم  
.ویطالبھم بكتابتھا 70یملي علیھم أعداد أصغر من   

.یطلب من تلمیذ الكتابة على الجدول الجماعي  

ا
ب 

لتدریـــ
ستثم

واال
ـار

 

 



 

)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف :مركبة الكفاءة                                           .               حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
                                                                   .األعداد والحساب:المیدان
.یكتب المفكوك الجمعي لعدد معلوم:مؤشرات الكفاءة                                                  .69تفكیك جمعي لألعداد إلى :الدرس  

.ینتج مفكوكات جمعیة لعدد                       .بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد والحسابیحل مشكالت : الكفاءة الختامیة  
                                  

الرموز واألشكال،       :یستعمل مختلف أشكال التعبیریالحظ ویكتشف،:لكفاءات العرضیةالقیم وا  
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یكتب سابق عدد معلوم على لوحتھ  

منھ واحد )تطرح(ھو یذكر عدد وأنت تنقص لعبت مع أخیك لعبة األعداد،فكان:السیــــاق
.وتذكر لھ النتیجة  

 
.)یكتبھ على  لوحة(لثوان 70یظھر المعلم للتالمیذ عدد أصغر من :السنـــد  

 
.اطرح من العدد واحد واكتب النتیجة على لوحتك:التعلیمـــة  

 
یھ ذكر واحدة وممن یل یضیف،في الزیادةیطلب من تلمیذ ذكر عدد القریصات قبل األنطالق 

 العدد وھكذا

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

 
یالحظ الكتابة الجمعیة ویكملھا 

.بكتابة العدد المناسب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.یتأمل النشاط  
 

.یكمل كتابة المجامیع  
 
 
 
 
 

.مرحلة اكتشف  
.یكون العمل فردي على األلواح)نص المشكل( عرض المشكل- 01  

.یرسم المعلم الوضعیة على السبورة  
.یترك مھلة للتأمل.العملیة بدون أعداد یكتب المعلم  

 اكمل العملیة بكتابة العدد المناسب
.سیرورات مختلفة ):البحث(اإلجراءات  

.تلمیذ عملھیعرض كل :المناقشة والتبادل  
  

 
 
 
 
 
 

في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس  
.37ص)أنجز(النشاطمطالبة التالمیذ بمالحظة :مرحلة اإلنجاز  

.إتمام العملیشرح لھم طریقة العمل ویحثھم على   
 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

العشرات في العدد /اكتب رقم اآلحاد
53،27  

تعلمت:عن طریق أسئلة یتم التوصل إلى نص  

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

 

 

 

 

 



  یتحول من موقف آلخر في الوقت المناسب:الكفاءة الختامیة
.لوس والعكسالتحول من الوقوف للج

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

 

یتوزع التالمیذ على كامل الملعب ویجرون 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 للج:ركبة الكفاءةم                                                       
یستجیب لتعلیمات المعلم:مؤشر الكفاءة                                                                             

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

  .........:عدد الحصص    

التعلــــــموضعیات   

 
 

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

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

.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 :یقول لھم یشرح المعلم اللعبة للتالمیذ،إذ
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

مجموعات تكوین 
.حسب المطلوب  

ـة
ـــ

ری
ضی

ح
الت

ة 
ـــ

حل
مر

 ال

التحرك وسط -
.الملعب  

 
 
 
 

اإلنصات إلى 
.المھام وإنجازھا  

 
 
 

تمییز األلوان -
واألستجابة لما 

.یعنیھ اللون  

ـة
ـــ

می
عل

الت
ة 

ـــ
حلـ

مر
 ال

التوقف عند -
.اإلشارة  

 
األصطفاف -

.واإلنشاد  

ـة
ـــ

می
ختا

 ال
لة

ح
مر

 ال



.االسبـــــوع األول:الوضعیة الجزئیة األولى  

:السیاق  

قالت .ھیا بنا إلى المسجد:وبعد االستحمام وتناول فطور الصباح قال األب.األب،الجد واألوالد:استیقظت األم باكرا،وأعدت فطور الصباح،وأیقظت كل أفراد العائلة

.............ھل أذھب معكم؟:سعاد  

األضحى/مشھد یوظح ترتیبات األحتفال بعید الفطر:السند  

ماھي األعمال التي تقوم بھا في عید الفطر؟:التعلیمة  

 

 لوحـــــة القیـــــادة

 نص منطوق یتناول الترتیبات الخاصة بیوم العید

 فھم المنطوق والتعبیر الشفوي

.المشاھدالتعبیر عن سرد حكایة سمعھا،  

.زفاف أختي:بناء الفقرة األولى والثانیة من نص  
استغاللھم لمراجعة حرفي الدال والذال وتركیبھما مع المدود وجمیع 

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

)أدمج مكتسباتي(إنجازنشاطات متنوعة  

 فھم المكتوب والعبیر الكتابي

)طاعة الوالدین(المقطوعة الشعریة   

.كتابة سؤال لجواب/ربط الجواب بسؤالھ  اإلنتاج الكتابي 

)المشروع(التدبیر المنزلي شجرة العائلة  

 التربیة اإلسالمیة زیارة األقارب

 التربیة المدنیة أطیع المسنین وأحترمھم

)حملة التشجیر(المواد العلمیة  

69إلى  0متتالیة األعداد من   

69إلى  0الوحدات والعشرات في األعداد من  الریاضیات  

69تفكیك جمعي لألعداد إلى   

 التربیة العلمیة النبات األخضر یمتص الماء

 مواد اإلیقاظ

 التربیة البدنیة  الوضعیات والتنقالت

  :متابعة اإلنجاز 
بتقنیات خامات الرسم و التلوین... ــ أرسم الماء و الشجر و الجبل   

 التربیة الفنیة

 




