
یرد استجابة لما یسمع:مركبة الكفاءة                                          .        الحي والقریة: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،حب الوطنیعتز بلغتھ العربیة،:القیم  
د 90:المدة  

 
1:الحصة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

في المدینة شوارع واسعة :اكمل
...........و..........و  

ي الریف منازل متفرقة ف
............و............و  

)23(دلیل الكتاب ص. نص الوضعیة المشكلةاألنطالقیة األم:السیــــاق  
مشھد:السند  

 
 
 
 
 
 

 
 

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

المھمة1:صف لزمالئك شفویا وكتابیا مناظر الریف ومناظر المدینة،وتحدث عن األنشطة 
 التي یمارسھا السكان فیھما؟

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

 یستمع إلى النص ویبدي اھتماما
 
 

بسیطة تترجم المعنى  یجیب بجمل
 العام للنص

من طرف المعلم وأثناء ذلك یجب التواصل البصري ) رحلة سنونو(قراء النص المنطوق 
.األستعانة باآلداء الحس حركي والقرائن اللغویة والغیر لغویةبینھ وبین متعلمیھ مع   

 فھم المنطوق:
 عم یتحدث النص؟ماھو عنوانھ؟

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

....)حذف،إضافة،تغییر الصیغة(  
.ومشاھدةالصورة  51الكتاب ص مطالبة التالمیذ بفتح  
 ماسم ھذا العصفور؟

 
 

 الحظوا السماء،ماذا یوجد فیھا؟في رأیكم في أي فصل تھاجر ھذه الطیور؟
 إلى أین تھاجر؟

 ماھي المناطق الدافئة في بالدنا؟

ق
طــــو

 فھم المن

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

ماورد في بناءأفكار جدیدة تدعم 
 النص المنطوق

 أتأمل وأتحدث: تفویج التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة
 

 
 
 
 
 

ماذا تشاھد في الصورة؟:الصورة الثانیة    ماذا ترى في الصورة؟            :1الصورة  
؟ھل زرت المدینة یوما                  ؟           ھل زرت الریف یوما  

                     مالذي أعجبك فیھا؟     ؟   البیوت ھل ھي متجمعة أم متفرقة الحظ
           ھل تحب العیش في المدینة؟لماذا؟                                     مالون الحقول؟

                                                            ماذا یجني الفالح من ھذه الحقول؟
                                        

تسجیل أحسن التعابیر وقراءتھا     تدوین أحسن اإلجابات وقراءتھا               
 طرح أسئلة حول الصورتین معا وتسجیل الملخص وقراءتھ

................المدینة عمارات عالیةو وفي............................في الریف حقول و  

ي
شفو

 التعبیـر ال

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 
 
 
 
 

 

 

  



                                      ،یفھم حدیثھیتواصل مع الغیر:مركبة الكفاءة                                                    .الحي والقریة:المقطع التعلمي
یستخدم األزمنة المناسبةیوظف الروابط والصیغ المناسبة،:مؤشرات الكفاءةتعبیر شفوي                                                    :النشــــــــــــــــاط  
               )ماذا؟(یستفھم بـ ،)األمس،الیوم،غدا(في وضعیات تواصلیة دالة        یقدم توجیھات انطالقا من سندات متنوعة :الكفاءة الختامیة

.حب الوطن،احترام رموز السیادة الوطنیةیعتز بلغتھ العربیة، :القیم  
د45:المدة  

2:الحصة  
  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یتذكر مضمون النص المنطوق  
.یجیب عن األسئلة  

)رحلة سنونو(العودة إلى النص المنطوق  
.یطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق  

.في أي فصل ھاجرت السنونة مع صغارھا؟  
......................تعجبت السنونة من علو بنایات المدینة،فقالت  

؟لو تعجبت من كثرة الحقول في الریف،ماذا تقول  

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

یجیب عن األسئلة،یكتشف الصیغ 
.ویوظفھا  

.على الصیغ المستھدفة بطرح األسئلة  الفقرة المحتویةبناء   
 تحدثت السنونة مع صغارھا وھي تحلق عالیا في سماء الجزائر،ماذا قالت لھم؟ص52

نكون في مكان ـس غدانرحل من ھنا،و الیوماستمتعنا بمناظر المدینة، األمسبـ:قالت السنونة
.آخر  

:................رھا فقالحطت السنونة مع صغارھا في الریف،سألھا أحد صغا  
سنفعل في ھذا المكان؟ ماذا  

.كتابة الفقرة وتلوین الصیغ المستھدفة  
  .األمسأخبْر معلمك عما فعلتھ في الیوم الماضي واستعمل بـ

ذھبت إلى الحمام مع  األمستسوقت مع أبي،ب األمسزرت خالتي،ب األمسب:إجابات متوقعة
...........أمي   

..............).عدت إلى المدرسة الیومالتقیت مع أصدقائي، الیوم(.الیومأخبرنا عما تفعلھ   
).إن شاء هللا.(أخبرنا عما تنوي فعلھ غدا  

.......أقدم ھدیة لمعلميسـ غدا.............أعود إلى المدرسة،سـ غدا  
.وضعیات أخرى یراھا األستاذ مناسبة لتثبیت الصیغ  

؟.............ماذا:في الریف فقال سأل أحد الصغار أمھ عما یفعلوه  
تمضغ یا أخي؟ماذا                 شاھدت أخاك یمضغ تسألھ فتقول؟  

یوجد في  ماذا                .رجع أبوك من السوق وھو یحمل قفة تسألھ عما یوجد فیھا 
 القفة یاأبي

یاأمي ینـتطبخ ماذا :دخلت المطبخ،رأیت أمك تطبخ تسألھا فتقول    
.وضعیات أخرى یراھا المعلم مناسبة  

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 األنشطة29ص  1 ینرینالعودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التم  

 

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 

 

 

 

 



یتواصل مع الغیر:مركبة الكفاءة                                                   .  الحي والقریة :المقطع التعلمي  
یفھم حدیثھ                                                                                                              

فھم تسلسل األحداث في النص المنطوق ویبني علیھا:مؤشرات الكفاءة                 )                     إنتاج شفوي(تعبیر شفوي:النشــــــــــــــــاط  
.ویعید بناء النص المنطوقینظم أفكاره                        یقدم توجیھات انطالقا من سندات متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة   :الكفاءة الختامیة  

.حب الوطن،احترام رموز السیادة الوطنیةیعتز بلغتھ العربیة، :القیم  
د45:المدة  

3:الحصة  
 
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یتذكر النص  
.األسئلةیجیب عن   

.العودة إلى النص المنطوق  
؟بماذا أحس الصغار  

 أین حطوا؟
 كیف ھي الطبیعة في الریف؟

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

یعبر عن الصور معتمدا على 
.األسئلة التوجیھیة  

 

.مالحظة الصور كلھا قصد التقاط المجال العام لألحداث  
 الصورة األولى.

 في أي فصل ھاجرت السنونة؟
 

 مع من ھاجرت؟

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

 

 من أین انطلقت؟
 

 طلبت من صغارھا النظر إلى المدینة،ماذا قالت؟
 

:.........تعجبت من روعتھا وعلو بنایاتھا فقالت  
 

)إدماج جزئي(مطالبة التالمیذ بالتعبیر عن الصورتین  
 
 
 

 
 

 

 إلى أین وصلت السنونة مع صغارھا؟
 

الخالبة ،ماذا قالت؟اندھشت من الطبیعة   
 

 وماذا قالت عن الحقول والھواء؟
 

)إدماج كلى.(التعبیر عن الصور الثالثة  

.یقرأ الملخص .كتابة الملخص وقراءتھ   

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

 

 

 

 



 

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

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

.حب الوطنللقراءة،المساھمة في حمایة الوطنیتحكم في اآللیات األولیة :القیم  
د45:المدة  

4:الحصة  
 
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یجیب عن األسئلة  

السیاق: تسكن رقیة في الریف/المدینة،طلبت من أبیھا أن یأخذھا إلى المدینة/الریف،قال 
.الریف/غدا سنذھب إلى المدینة:األب   

 السند: صورة.
  

 التعلیمة: أعجبت رقیة بـ ..........   ............
ماذا قالت؟             

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

 یكتشف الشخصیات ویعبر عنھا
 یعبر عن الصور

 یقرأ النص قراءة معبرة
 یجیب عن األسئلة
في جملیوظف الكلمات الجدیدة   

 یستخرج القیم ویتحلى بھا

ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 53فتح الكتاب ص   
؟أین ھي سھام   

؟انظروا إلى األزھار،كیف ھي  
 تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص

 قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم مستعمال
 اإلیحاء لتقریب المعنى

.الصامتةترك فسحة للتالمیذ للقراءة   
.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
أحب العیش في وطني 

 العزیز
 أھوى أحب

 
.مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة  

 األسئلة مرافقة للنص
 طرح أسئلة أخرى

 مااسم الحیوان الذي ذُكر في النص؟
 كیف یُسمى أبوه؟ وأمھ؟

.ھل لھذا الحیوان فائدة؟اذكرھا  
.إعادة قراءة النص والوقوف عند القیم الواردة فیھ قصد التحلي بھا  

)........حمایتھ وبناؤه،حب الوطن(  

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

 یجیب عن األسئلة
یقدم أفكارا أخرى استنادا إلى 

 تصوراتھ
.ینجز النشاط  

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
29ص2،التمرین رقم األنشطةإنجاز التمارین في دفتر   

 

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 



 

       المكتوبیستعمل المعلومات الواردة في النص :مركبة الكفاءة                                                             .  الحي والقریة :المقطع التعلمي
فھم المكتوب                                                                                                :المیدان  

یحدد القرائن اللغویة الممیزة للنص:مؤشرات الكفاءة                                         )    بین المدینة والریف(قراءة وكتابة:النشـــــــــــــاط  
   )ونطقا كتابة(یمیز بین الحروف المتشابھة  مط التوجیھي                  یقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ویفھمھا یغلب علیھا الن: الكفاءة الختامیة

.حب الوطن ،یعتز بلغتھ ویوظف قدراتھ التعبیریة الشفاھیة والكتابیة: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 المنطوقتلخیص النص   
؟ھاجرت السنونةفصل في أي   

؟من أین انطلقت وإلى أین وصلت  

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

النصیقرأ   
ینطق بالحرفین نطقا سلیما ممیزا 

.ورسما نطقا وسماعا بینھما  

.أراجع وأمیز  
)ض،ث(المخرجیعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغویة وھي الحروف المتقاربة في   

 اإلدراك وعرض النموذج
 أراجع وأمیز.

 بناء الجملة المحتویة على الحرفین المستھدفین بمحاورة التالمیذ
ولماذا؟؟وثریا إلى أین ذھبت سھام  

 كتابة الجملة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھا
اءِ َضـِلقَ  اْلعُْطلَةِ  یفِ   ِریَّاثُـوَ  إِلَى الّرِ  ذََھبَتْ  ِسَھامُ  
 استخراج الكلمتین المشتملتین على الحرفین المقصودین وتحلیلھما إلى مقاطع صوتیة

 ثُـ ـرِ  یَّا
 ِلـ ـقَـ ـَضـا ءِ 

)عن طریق المحو التدریجي(. وقراءتھماتحدید الحرفین   
 األستجابة الموجھة

.ضباب....َضـ،َضـ،مع تكرار الصوت )َضبَابٌ (قراءة كلمة  
ضٌ (عرض كلمات أخرى تلوین الحرف المقصود لمعرفة كیفیة .)فََضاٌء،بَْیٌض،ِضْفدََعةٌ،ُمَمّرِ

.رسمھ في وضعیاتھ المختلفة  
.ثالثة........َث،َث،:مع تكرار الصوت)ثََالثَةٌ (قراة كلمة  

.تلوین الحرف ومالحظتھ.)ثََمانِیَةٌ،ُمثَلٌَّث،ِمْحَراثٌ (عرض كلمات أخرى  
.یكتب المعلم الحرفین على جدول الحروف مطالبا التالمیذ بنطق الحرف بحركتھ كلما كتبھ  

.بقراءتھاومطالبة التالمیذ )الَجةِ ثَّ ـفِي ال ضَ ـِریَّا اْلبَیْ ـثُ عَْت ـضَ وَ (الجملةكتابة   
.تلوین الحرفین  

 األستجابة المستقلة
.العودة إلى الجملة وتمییز الحرفین  

 التطبیق
تحوي  ةومطالبة التالمیذ باستخراج كلم )الثانیةالفقرة (العودة إلى النص المكتوب

وكتابتھا على األلواح)الضاد/الثاء(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

.30ص 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 .                                                                الحي والقریة :المقطع التعلمي  
یكتشف الجملة ،یحترم المدودویقرأ النص :مؤشرات الكفاءة.                                                                             فھم المكتوب:المیدان  

.وینتجھاجار ومجرور +االسمیة                 )                          بین المدینة والریف(قراءة وكتابة:النشـــــــــــــاط  
   یقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ویفھمھا یغلب علیھا النمط التوجیھي                   : الكفاءة الختامیة

               .حب الوطن ،یعتز بلغتھ ویوظف قدراتھ التعبیریة الشفاھیة والكتابیة :القیم والكفاءات العرضیة
د90:المدة  

8:الحصة  
 

                     
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

توجد في المدینة؟اذكر مرافق  یجیب عن األسئلة  
؟اذكر مرافق توجد في الریف  

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

 یقرأ الفقرة محترما الفواصل
.والمدود  

 
.وكذا فقرة أحسن قراءتي  

 
.یجیب عن األسئلة  

 
جار +اسمیة بسیطةینتج جمال 

.ومجرور  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  

 یثمن قراءة المتفوقین ویصحح أخطاء المتعثرین
)تيأحسن قراء( .54قراءة الفقرة الموجودة في كتاب التلمیذ ص  

.تھمءیتداول بقیة التالمیذ على قراءتھا محترمین الفواصل،ومسترسلین في قرا  
 المرحلة الثانیة:استعمال الظواھر النحویة والصرفیة(أركب)ص52

 یراجع المعلم رفقة تالمیذه الجملة االسمیة البسیطة(مبتدأ +خبر)
.)التركیز على الفقرة األخیرة( العودة إلى النص المنطوق  

.الطبیعة خالبةت؟             السنونة صغارھا عن الطبیعة،ماذاقالأخبرت    
.الھواءنقيالھواء؟             وماذا قالت عن  

.الشوارع واسعة       :      لو أخبرتھم عن اتساع الشوارع تقول  
.العمارات عالیة:            رات تقولعن علو العما                

).1،2،3،4(ویرقمھایكتب المعلم الجمل   
.في الریفالطبیعة خالبة ،أین؟              الطبیعة خالبة:یقول األستاذ  

.؟                الشوارع واسعة في المدینةقلنا الشوارعُ واسعةٌ،أین  
.أمثلة أخرى لتثبیت المستھدف  

.اكمل بما یناسب  
مال كثیرة ............الّرِ  

 
..........القطار متوقف  

 
..........النجوم متأللئة  

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

یوظف التراكیب والظواھر 
 المستھدفة

.29ص  3إنجازالتمارین في دفتر األنشطة تمرین   

 
 

.یمكن للمعلم أن یكلف التالمیذ بإنجاز التمرین التالي على الكراسات  
:اكمل الجمل  

.................األسماك كثیرة  
...................معلقةالصور   

.................العائلة مجتمعة  
.................األمطار غزیرة  

 

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 



 

 

یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط للكتابة :مركبة الكفاءة                                                        .  الحي والقریة :المقطع التعلمي  
بالعربیة ویتحكم في مستویات اللغة الكتابیة                                                                            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 )ض،ث(كلمات تشمل الحرفینیكتب                                        ،ایوظف قدراتھ الكتابیة ویتحكم فیھ:العرضیة القیم والكفاءات

       مختلفة                                                                                                                     
د45+د45:المدة  

7/9:الحصتان  
 
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

تمییز الحرفین عن غیرھما 
 سماعا وكتابة

.الضاداكتب كلمة تشمل حرف   
.الثاءاكتب كلمة تشمل حرف   

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 ) ثریا،مثلث(،)ضیعة،رضا(یكتب المعلم الكلمات -01

.اكتبھ على لوحتك).ضیعة،رضا(ھناك حرف تكرر في الكلمتین :ویقول  
).ثریا،مثلث(نفس العمل مع الكلمتین   
.وضعیات أخرى مشابھة  

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

 
 
 
 
 
  

بِطٌ .                   . ـلـَّ.ـْرٌس               ُمـ.ـّالَجةٌ                 .       
    )ـثَـ ، َضا ، ـٌث ، ِضـ ، ثَـ (اكمل الكلمات بما یناسب  

كلمة/تتم المناقشة جماعیا على السبورة كلمة  
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 

حرفلكل   

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

.30ص 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                                                        .  الحي والقریة :المقطع التعلمي
ل،ینتج منصوصات حسب وضعیة التواصبالعربیة                                                                                التعبیر الكتابي  :میــــدان  

.یختار بین المدینة والریف ویصف مایراه:مؤشرات الكفاءة                                                             تعبیر كتابي:النشـــــــــــــــاط  
                  یحترم قواعد رسم الحروف والكلمات               ینتج كتابة كلمات وجمل                                                    :الكفاءة الختامیة

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

د45:المدة  
       11: ةالحص                                                                                 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.كلمات الجملةیكتشف الترابط بین   
 یرتب ویقرأ

.یكتب المعلم الجمل التالیة  
.أحمد،تجّول،الحدیقة،في ،العامة  

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

.یالحظ المتعلم الصور  
.یختار المكان الذي یحب العیش فیھ  

یكتب فقرة مكونة من ثالث إلى أربع 
.جمل مستعینا بالصور  
 یستعمل أدوات الربط

.یقرأ الفقرة  

 أتدرب على اإلنتاج الكتابي.
.المقروء العودة إلى النص  

 وصفت سھام الریف،ماذا قالت؟
 أختھا ثریا تحب المدینة ،لماذا؟

  لماذا؟وأنت أین تحب العیش؟ 
.الحظ الصور وعبر عن كل صورة بجملة  

 
 
 
 
 
 
 
 

   .................................................................    ................................  
..........................................................أحب العیش في المدینة،ففیھا یوجد:اكمل  

........................................................................................................  
.الحظ الصور وعبر عن كل صورة بجملة  

 
 

..................................  ................................    .............................. 
..............................................................................یوجد في الریف:اكمل  

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

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

الجمل لیتحصل على فقرة تامة  یكتب
.المعنى  

.یوزع المعلم كراسات التعبیر على التالمیذ  
 

.یعلق الصور على السبورة  
 

.اختیار المكان وكتابة الفقرةیطلب من التالمیذ   
.یرافق األستاذ متعلمیھ أثناء اإلنجاز  

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

   



 
 

  

  

 ھذه عینة من صور ولألستاذ حریة التصرف



             یفھم مایقرأ:مركبة الكفاءة                                                                    .  الحي والقریة :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:القیم والكفاءات العرضیة
د45+د45:المدة  

5/12:الحصتان  
 

لمیة والنشاط المقتـــــــــــــرحالوضعیات التع التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

طاعة بأنشودة .......ذكرني یا
.الوالدین  

 في أي فصل تنمو األزھار؟
 اذكر بعض ألوانھا؟
 كیف ھي رائحتھا؟

 ماھو واجبك نحو األزھار؟

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

 یكتشف المحفوظة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ینصت إلى قراءة األستاذ ،یدرك 
اإلجمالي ویجیب عن األسئلةالمعنى   

 
 
 
 
 

 یحفظ المقطع األول من المحفوظة

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

.علیھا  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 وكیف ھو زھرھا؟مالذي یزھى بھ؟
 كیف ھي أنسامھ؟روحھ؟
.مرحلة التجزئة والتحفیظ  

.أجزاء ثالثةیجزئ األستاذ القطعة إلى   
على جانب آخر من السبورة ویتم تحفیظھیكتب الجزء األول   

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    

والمسرحة لإلستظھار)12(تخصص الحصة الثانیة             

  تُقدم باقي األجزاء على مدار اسابیع المقطع بنفس الطریقة          

 

 

 

 



                    ینمي قدراتھ ویستثمرھا: مركبة الكفاءة                                                                       .  الحي والقریة : 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:الكفاءة الختامیة  

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

د45:المدة  

10:الحصة  

 

التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرحالوضعیات  التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

 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  

 
.النشاط األولینجز   

 یراقب عملھ ویصحح إن أخطأ
 النشاط الثاني
 النشاط الثالث

 

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

.،نفس العمل مع بقیة األنشطة  
:نشطةاأل  

.اللغة العربیة  
ث وما قالھ .أَربطُ بین المتحدِّ  

 
یُف ّواْلَمدینَةُ،ِكالھُما ُجْزٌء ِمْن َوَطنِنا اْلغاِلي .ِسَھاُم                                       الّرِ  

 
.َواْلُمتَباِعدَةَ َعْن بَْعِضھاثُِریَّا                                        أَْھَوى َمنَاِزلَھُ اْلَجِمیلَةَ   

 
ا أَنَا فَأُِحبُّ َحیَّنا في اْلَمِدینَةِ   اْألَُب                                       أَمَّ

َل َعلَى ُجْمَلٍة ُمِفیدَةٍ  .أَُرتُِّب اْلَكِلماِت ِألَتََحصَّ  

 
.َضْع َصْح أَْو َخَطأْ أََماَم كُّلِ ِعباَرةٍ  .التربیة اإلسالمیة  

 
 قَُرْیٌش قَبِیلَةٌ تَْسكُُن فِي َمكَّةَ    
  
 َكانَْت قَُرْیٌش تَقُوُم بِثََالِث َرَحَالتٍ   

 
 َربَِحْت قَُرْیٌش أَْمَواًال قَِلیلَةً 

 
 أََمَرھُْم هللاُ أَْن یَْشكُُروهُ 

 
 

اكمِل الِعبارةَ .التربیة المدنیة  
......................و....................و:..................تُْعِطیھِ الشََّجَرةُ َصِدیقَةُ اِإلْنساِن   

 
 
 
 
 

 

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

ث وما قالھ.  اللغة العربیة. أَربطُ بین المتحدِّ

 

یُف ّواْلَمدینَةُ،ِكالھُما ُجْزٌء ِمْن َوَطنِنا اْلغاِلي .ِسَھاُم                                       الّرِ  

 

.أَْھَوى َمنَاِزلَھُ اْلَجِمیلَةَ َواْلُمتَباِعدَةَ َعْن بَْعِضھا        ثُِریَّا                                  

 

ا أَنَا فَأُِحبُّ َحیَّنا في اْلَمِدینَةِ   اْألَُب                                       أَمَّ

َل َعلَى ُجْمَلٍة ُمِفیدَةٍ  .أَُرتُِّب اْلَكِلماِت ِألَتََحصَّ  

 

 التربیة اإلسالمیة. َضْع َصْح أَْو َخَطأْ أََماَم كُّلِ ِعباَرةٍ .

 

 قَُرْیٌش قَبِیلَةٌ تَْسكُُن فِي َمكَّةَ    

  

 َكانَْت قَُرْیٌش تَقُوُم بِثََالِث َرَحَالتٍ   

 

 َربَِحْت قَُرْیٌش أَْمَواًال قَِلیلَةً 

 

 أََمَرھُْم هللاُ أَْن یَْشكُُروهُ 

 التربیة المدنیة.اكملِ  الِعبارةَ 

.َوتَُزیُِّن الطَّبِیعَةَ ............................و....................و:..................الشََّجَرةُ َصِدیقَةُ اِإلْنساِن تُْعِطیھِ   

 

 

 

 

 

 

 

 



األستظھار السلیم للقرآن الكریم والحدیث الشریف:مركبة الكفاءة             الحیاة المدرسیة                                                  :المقطع التعلمي  

استعمال المحفوظ في مواقف سلوكیة                   سورة قریش                                                                         :الدرس   

القراءة السلیمة للمحفوظ:مؤشرات الكفاءة                                                        تربیة إسالمیة       :النشــــــــــــــــاط  

حسن االستعمال في الموافقف المتعلقة بالسلوكات واآلداب             یستظھر المتعلم ي وضعیات تواصلیة ماحفظ من القرآن والحدیث :الكفاءة الختامیة  

م واالنتماء الحضاري الوطني،نبذ العنف والتعامل بوعي ومسؤولیةاألعتزاز باإلسال:القیم  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.لمسدبتالوة سورة ا.......متعنا یا  

السیاق:في عطلة الصیف أخذك أبوك إلى الكتاب،عندما وصلت رأیت أطفاال یحملون ألواحا 
.ویقرؤون   

 السند:كتاب القرآن الكریم،مشھد أطفال داخل الكتاب
   التعلیمة:ماذا یفعل ھؤالء األوالد      یقرؤون القرآن 

الشیخ،الطالب،معلم (كیف تنادي الرجل الذي یعلمك القرآن        إجابات حسب المناطق
....)القرآن،سیدي  

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

؟)ص(ھل تحب الرسول   
الرسول؟:قول عند سماع كلمةماذا ت  

 رتل على مسامعنا اآلیة األولى
 رتل على مسامعنا اآلیة الثانیة

 

یكشف األستاذ عن السورة ویُسمعھم آیات السورة :مرحلة التالوة واالستماع
)حبذا لو یكون التسمیع بالصوت والصورة(بالجھازالمناسب عدة مرات  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

كانت قریش (یقدم المعلم المعنى اإلجمالي للسورة):أفھم السورة(للسورة المعنى اإلجمالى
الشتاء واألخرى في الصیف،وكانت تربح منھما  تقوم برحلتین تجاریتین كبیرتین،واحدة في

)أمواال كثیرة،فأمرھم هللا بأن یشكروه على نعمة الرزق واألمن  
 محاورة المتعلمین حول المعنى اإلجمالي للسورة

؟نت تفعل قبیلة قریشماذا كا  
 في أي وقت كانت تقوم بھاتین الرحلتین؟

 ھل كانت تربح أمواال قلیلة؟
 ھل تدخل الجنة؟لماذا؟

 ھل یدخل الجنة من الیؤمن با�؟
 أتعلم

 كتابة ماتوصل إلیھ التالمیذ على السبورة وقراءتھ

اعلى السبورة ویؤطر كلماتھ یكتب األستاذ اآلیة األولى:التحفیظ  

 إلیالف قریش
ثم یطلب من التالمیذ التداول على قراءتھا،ویعمد في كل مرة إلى محو  ةیقرأ المعلم اآلی

.كلمة  
ویحرص على حسن اآلداء وجودة الحفظةفي األخیر یطلب من المتمكنین قراءة اآلی  

 نفس العمل مع اآلیة الثانیة

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

ماتحفظھ من بتالوة .... متعنا یا
 سورة المسد

مطالبة المتعلمین بربط اآلیتین وقراءتھما ،یبدأ بالمتمكنین حتى الیدفع بالمتأخرین إلى 
.ارتكاب األخطاء  

 یتلو المعلم السورة كاملة ویطلب من التالمیذ تكرار قراءة اآلیتین خارج الصف

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

 تخصص الحصة الثانیة لتحفیظ مابقي من سورة المسد

 

 

 



 

یتعرف على العناصر التي تشكل البیئة:مركبة الكفاءة                                                                         .  الحي والقریة :المقطع التعلمي  
یقترح قائمة إجراءات للحفاظ على البیئة                                                                                                    الجماعیةالحیاة :المیدان  
وعناصر البیئة  یربط بین النظافة :مؤشرات الكفاءة                                                                          .الشجرة صدیقة اإلنسان:الدرس  

،یعتني باألشجار ویذكر فوائدھا                           . من خالل نظام الحیاة في القسمیمیز بین الحق والواجب : الكفاءة الختامیة  
.یكتشف محیطھ تدریجیا من القریب إلى البعید،یعتني بالمساحات الخضراء:القیم والكفاءات العرضیة  

ـــــــــــــــمالتقوی  المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح 

.ویجیب عن السؤالیستمع /یالحظ   

.زرت عمك الذي یسكن الریف،عندما وصلت وجدتھ في البستان یغرس شجیرات:السیــــاق  
 

.56صصورة :السنـــد  
 

ھل تساعد عمك؟كیف تساعده؟:التعلیمـــة  
 

حلة 
مر

ق
ال
ط
األن

 

.یستمع إلى قراءة المعلم  
.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  

 ماذا غرس األب ؟وأین؟
 كیف كان یعتني بھا؟

؟سھام،ماذا قالت لھكلمتھ   
 وبماذا رد علیھا؟

ماذا تشاھد في الصورة؟ .تأملوا الصورة األولى  
 أین ھو األب؟ماذا غرس في حدیقة بیتھ؟

؟لماذا نغرس األزھار واألشجار  
 سم أشجارا تعرفھا؟

تنمو في أماكن بعیدة؟ھل تعرف أشجارا أخرى   
.الصورة الثانیة  

؟ماذا ترى في الصورة  
؟النجار المكتب والخزانةبماذا یصنع   

 من أین یأتي باألخشاب؟
 
 

 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

.قراءة الملخص  
 
 

.تقویم اإلنجاز  

.یطرح المعلم أسئلة ھادفة للوصول إلى الملخص  
؟ماھو عنوان درسنا الیوم  

؟قلتم الشجرة صدیقة اإلنسان،ماذا تعطیھ  
؟ھل تعتني بالشجرة؟كیف  

.في دفتر األنشطة انجاز التمرین  

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.التعرف على مظاھر نمو النبات :مركبة الكفاءة                                                       .             حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
متابعة مشروع                  .االعتناءبھا ككائنات حیة                                                                                .اإلنسان والمحیط:المیدان

             ) زراعة نبات(                                                                                                             
.مشروع زراعة نبات:الدرس  

یذكر أھمیة الغرس والبذر ووسائلھما: مؤشرات الكفاءة                                                                                               
.             یحافظ على محیطھ القریب بتجنید معارفھ المتعلقة بالمظاھر الكبرى لحیاة النبات: الكفاءة الختامیة  

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

.و یجیب عن السؤالیشاھد   
 

:السیــــاق  
.أعجبك فقررت غرس بذوره/....الحمص/تناولت في وجبة الغذاء مرق العدس  

.عینة من المرق:السنـــد  
 

.........الحمص /لماذا أردت غرس بذور العدس:التعلیمـــة  
 

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

.عن السؤالیالحظ ویجیب   
.یتعرف على الوسائل ویسمیھا  
.یدرك أھمیة العمل الجماعي  

.اكتشف -  
یقدم المعلم لتالمیذه عینات من البذور في أكیاس بالستیكیة شفافة،ومجموعة من الخضر 

.والفواكھ  
.المالحظة والبحث  

.الحظوا ما یوجد داخل األكیاس  
 سم ھذه البذور؟

ماذا یجب علینا فعلھ؟ لنتحصل على بذور أكثر  
 وھذه الخضر من أنتجھا؟

ھل ھي لذیذة؟)فاكھة موسمیة إن أمكن(من ھذه الفاكھة كُلْ   
 سم الشجرة التي قطفنا منھا ھذه الفاكھة؟

 أین نجد ھذه الشجرة؟من یعتني بھا؟
.بذور مختلفة)غرس(في ھذه الحصة سنتعرف على الوسائل الالزمة لبذر    

لتالمیذ الوسائل الضروریة یضع المعلم أمام مرآى ا
للبذر(رفش،قادوم،المجرفة،المشط،المرش،أنواع من التربة،علب یاغورت أو كؤوس 

.باإلضافة إلى البذور......)بالستیكیة  
.سم األدوات المستعملة  

.یفوج تالمیذ قسمھ ویعین رئیس الفوج  
 یوزع المھام على األفواج

.........علیھ یحثھم على رعایة النبات بسقیھ وعدم الدوس  
.یمكن للمعلم تھیئة مكان للبذر إن وجد في ساحة المدرسة  

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

 تقویم األعمال

.یطرح المعلم أسئلة ھادفة للوصول إلى معرفة أھمیة البذر والغرس  
 لماذا نزرع البذور ونعتني بھا؟

 اذكر فوائد الشجرة؟
 

ب
التدریـــ

 
ستثمـــــــــــــــار

 واال

 

لعملیة البذرتخصص الحصة الثانیة   

 

 

 

 

 

 

 



.یحدد المھمة ویستخرج المعلومات من سند معطى :مركبة الكفاءة                                     .                     حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
.یعد سیرورة شخصیة الستخراج معلومات موجودة في سند                                                                              تنظیم معطیات:المیدان  
)مخطط،جدول(سنداتیختار المعلومة المناسبة،یقرأ :مؤشرات الكفاءة                                                              .استخراج معطیات:الدرس  

یستعمل المعلومة بصفة سلیمة                                                                                           
.یحل مشكالت باستعمال معلومات منظمة في جداول،ینظم معطیات في جدول:الكفاءة الختامیة  

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

.ینصت إلى المعلم  
.ینجز المطلوب في الوقت المحدد  

.یكتب العدد بالشكل الصحیح  

وطلب منكم الرجوع إلى كتب المعلم أعدادا مكونة من رقمین على السبورة،:السیـــــــاق
. 10الخلف بثالث خطوات طولھا   

.شریط األعداد+أعداد مكتوبة داخل بطاقات:السنـــــــد  
 

الذي ،واصل كتابة العدد 10بخطوة طولھا  74العدد الذي یسبق اكتب على لوحتك :التعلیمة
یسبقھثم العدد الذي  سبقھ  

.یوجھ عنایة التالمیذ إلى كون رقم اآلحاد الیتغیر والذي یتغیر ھو رقم العشرات  
66             56             46                36:  مثال  

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

.الجدول ویسمي األشیاءیتأمل   
یلون الشریطین ،یحدد خانة األلتقاء 

.ویسمي مابداخلھا  
إجراءاتھ في الوقت المحدد ینھي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.المھمة وینجز المطلوبیكتشف   

.عمل باألفواج.مرحلة البحث واألكتشاف -  
).أكتشف.(التي حضرھا مسبقا الجداولیوزع المعلم -1  

.تسمیة األشیاء الموجودة داخل الجدولبعد التأمل یطلب منھم   
.باألصفر)ب(والشریط األفقيباألزرق )5(بعدھا یطلب منھم تلوین الشریط العمودي   

.خانة التقاء الشریطین األزرق واألصفر وما یوجد فیھا یطلب منھم تحدید  
.ب5الممحاة في الخانة :یقول المعلم  

.ج3ھـ،ثم الخانة 2یطلب من تالمیذه تسمیة الشیئ الموجود في الخانة   
.یطلب منھم تسمیة الخانة الموجود بھا الكتاب  ثم المحفظة فالصافرة  

یمرر اصبعھ على الشریطین العمودي واألفقي یحدد خانة األلتقاء :)البحث(اإلجراءات-
ویسمي الشيء،یلون الشریطین ویحدد خانة األلتقاءویسمي ،یمرر قلم الرصاص 

. إجراءات أخرى....  
)المعلم یضع المخطط(یعرض كل فوج نتائجھ على السبورة :المناقشة والتبادل-  
.ذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئةفي ھ:الحوصلة والتأسیس-  

.46ینقل المتعلمون ماتوصلوا إلیھ على الكتاب ص   
).عمل فردي.(مرحلة اإلنجاز  

01-  یشرح المعلم النشاط األول.ویوضح لھم أن النقطة( 4أ )ھي نقطة التقاء العمود 4 مع 
ثم یطلب )  ب4( یطلب منھم تعیین النقطة بقلم الرصاص نفس العمل مع النقطة أالسطر 

 منھم ربط النقطتین بخط وھكذا مع بقیة النقط
 02-  یشرح المعلم طریقة العمل ثم یطلب من متعلمیھ إنجازه.

.التصحیح الجماعي على السبورة فالفردي على الكتاب بلون أخضر  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

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

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

.46تعلمت ص :یحاور المعلم تالمیذه للوصول إلى نص یقرأ االستنتاج ویعمل بھ  
 

ب 
التدریـ
ست

واال
ـار

 

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  

 

 

 

74 47 52 39 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

یعرف وحدات قیاس المقادیر،یقیس أطواال باستعمال :مركبة الكفاءة                                         .                  حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
 المیدان:المقادیر والقیاس                                                                                   وحدة غیر معتمدة

).الطول(یعرف مختلف المقادیر :مؤشرات الكفاءة                                                     .           01قیاس األطوال:الدرس  
یستعمل المصطلحات المتعلقة بالمقادیر                                                                                                                      

)،كتل،مددأطوال(متعلقة بمقارنة وقیاس مقادیریحل مشكالت :الكفاءة الختامیة  
.،یعلل إجاباتھ ویقارنھا بغیرھاتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالميیالحظ ویك:القیم والكفاءات العرضیة  

 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یتأمل  
الترتیب ویكتبھ على لوحتھ یكتشف 

.بدأً من الیسار  

أعداد مكتوبة داخل بطاقات من األصغر إلى  4الصغیر یحاول ترتیب وجدت أخاك :السیــــاق
.األكبر،لم یستطع فساعدتھ في ذلك  

.على السبورة 20أعداد مبعثرة تكون أصغر من  4یكتب المعلم :السنــد  
 

.ساعد أخاك في ترتیب ھذه األعداد:التعلیمة  
  

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

 
 
 

.یقرأ نص المشكل  
.یجیب عن األسئلة  

.العملیة أفقیا یكتب  
 
 

.واحد ویكتب الناتج/یعد واحد  
 
 
 
 
 
 
 
 

 -تمھید:
  . اتفقت مع زمالئك على لعب كرة القدم،عینتم الملعب ثم أردتم تحدید مرمى كل فریق

 بماذا تقیس طول المرمى؟
.ثنائيعمل .مرحلة البحث واألكتشاف- 01  

.ووصف مایالحظوه 48یطلب من التالمیذ فتح الكتاب ص   
یحاور تالمیذه للوصول إلى أن كل من رائد وأیمن یقیس طول اللوحة الخشبیة باستعمال 

.الخشیبة  
.قراءة ماقالھ رائد وما قالھ أیمن،ثم اإلجابة عن السؤالیطلب منھم   

.یوزع المعلم وحدة القیاس التي أعدھا مسبقا  
.من الفھمیطلب من تالمیذه قراءة السؤال الثاني،یشرحھ شرحا مفصال حتى یتأكد   

.یطلب من متعلمیھ البدأ في العمل ،یمر بین الصفوف للتوجیھ والتثمین  
یضع الوحدة على الشریط،یعلم ثم یبدأ من العالمة وھكذا حتى یجد ):البحث(اإلجراءات

.الطول  
.إجراءات أخرى  

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

.مرحلة اإلنجاز -2  
 

.یوزع المعلم وحدة القیاس التي أعدھا سابقا على متعلمیھ  
ویطلب منھم استعمال الوحدة لقیاس طول الشریط األخضر وكتابة .یشرح لھم طریقة العمل

.نفس العمل مع الشریطین البنفسجي واألزرق.ناتج القیس  
.التصحیح الجماعي على السبورة فالفردي على الكتب  

 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

.یستقدم المعلم تلمیذا إلى السبورة ویطلب منھ قیاس طول الحجرة باستعمال خطواتھ تقویم اإلنجاز  
 التالمیذ یعدون ویكتبون الطول على اللوحة

ا
ب 

لتدریـــ
ستثم

واال
ـار

 

 

 



 

قراءة،كتابة،مقارنة(یتعرف على أعداد أصغر من ألف :مركبة الكفاءة                                           .               حملة التشجیر:المقطع التعلمي  
   ،یجري علیھا عملیتي الجمع والطرح)وترتیب                                                                                 .األعداد والحساب:المیدان
یدرج أعداد على شریط عددي،یحصر عدد بین عددین:مؤشرات الكفاءة                                               .100شریط األعداد األصغر من :الدرس  

.متتالیین،بین عشرتین متتالیتین                            .المتعلقة باألعداد والحساببتجنید معارفھ یحل مشكالت : الكفاءة الختامیة  
     .ینظم عملھ،ویبذل جھدا للقیام بھ والمثابرة على إتمامھیالحظ ویكتشف،:القیم والكفاءات العرضیة 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یسمع ویجیب عن األسئلة  

.رسم المعلم بطاقات على السبورة،وكتب بداخلھا أعدادا مكونة من رقمین:السیــــاق  
.90بطاقات أعداد أصغر من :السنـــد  

 
واكتب الناتج على لوحتك؟ 5ِضْف للعدد األول :التعلیمـــة  

 
.الثابتنفس العمل مع بقیة األعداد،یغیر المعلم العدد   

ق
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.ینفذ المطلوب  

 
 
 
 

.یالحظ ویتأمل  
 

.یربط كل عدد بعربتھ المناسبة  
 

.یستعین بالشریط العددي  
 
.یحصر العدد بین عشرتین متتالیتین  

 
.یصل بإجرائھ إلى نھایتھ  

 
 
 
 
 

 80واحد بءأص من /یعدد واحد
.،یكتبھ83حتى یجد خانة العدد   

.األعدادنفس اإلجراء مع باقي   
.یقرأ العدد  

یحدده على الشریط ثم یعین 
.العشرتین اللتین تحصرانھ  

.عمل ثنائي.رحلة اكتشفم  
.ومالحظة الصورة الموجودة في نشاط أكتشف 49بفتح الكتاب صمطالبة التالمیذ - 01  

.اِْقَرإِ األعداد المكتوبة داخل عربات القطار  
.األعداد المكتوبة داخل الدوائر الزرقاء اِقرإ  

 اربط كل عدد بعربتھ المناسبة؟
.سیرورات مختلفة ):البحث(اإلجراءات  

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

53و 66معنى حصر عدد بین عشرتین متتابعتین،مثال العددان  یشرح المعلم لمتعلمیھ- 02  
أعین على الشریط العددي العشرة الموالیة لھ والعشرة :لحصر عدد بین عشرتین متتالیتین

.السابقة لھ وأكتبھ بینھما  
 

.بین عشرتین متتالیتین   76    57احصر كل عدد من عددي العربتین :یطرح السؤال   
فیجد  66للعدد  4،یضیف ..یستعین بالشریط العددي ویحصر كل عدد):البحث(اإلجراءات

........فیجد العشرة السابقة 6العشرة الموالیة ثم یعود إلى الخلف بـ  
.یعرض كل تلمیذ عملھ على زمیلھ:المناقشة والتبادل  

.وابعاد الخاطئةفي ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة :الحوصلة والتأسیس  
.49ص)أنجز(النشاطمطالبة التالمیذ بمالحظة :مرحلة اإلنجاز  

.إتمامھیشرح لھم طریقة العمل ویحثھم على   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.في الخانة الثانیة على الشریط العددي 70مكان العدد  80ینبھ المعلم متعلمیھ لكتابة العدد   

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

التدریب على استعمال المسطرة 
.للتسطیر على الكراسات  

تعلمت:عن طریق أسئلة یتم التوصل إلى نص  

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

 

      

 

60 66 70 



 

 

  .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-  
عدم التصادم مع 

.اآلخرین  
تلیین  القیام بحركات-

.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 

.تكوین مجموعات حسب األرقام المعلن عنھا من طرف المعلم

 
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 
أكبر یمثل اللیل ویطارده الفریق الذي یمثل النھار محاوال مسك 

كل عنصر من فریق النھار یحاول مسك العنصر المقابل لھ من 

متر 1

 
 
 

القیام بالحركات -
.المطلوبة  

التركیز على مایصدر عن 
.المعلم  

1
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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 المعلم
.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 

یمثل اللیل ویطارده الفریق الذي یمثل النھار محاوال مسك 
.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  
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مطاردة ولمس -
.الزمیل المباشر  

 
 

الھروب وتجنب -
.اللمس  

 
اإلنصات إلى المھام 

.وإنجازھا  
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اإلنصات وتمییز -
.األوامر  

 
.الیقظة والحذر-  

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

المقطع الثاني من نشید+آداء جملة موسیقیة مألوفة:مركبة الكفاءة                                                التذوق الموسیقي واألستماع:المیدان     
قسما                  األغنیة التربویة والنشید                                                                      

.یستمع إلى جملة موسیقیة مألوفة ویحاكیھا: 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 وضعیات التعلــــــم 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  
ـــ
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مر
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ـة
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.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؟
 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  
یُسمع المعلم تالمیذه مقطعا من الجملة الموسیقیة ،یخفض الصوت 

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

 
االستماع إلى 

الجملة 
.الموسیقیة  

.تشكیل الفرق  
 
 
 

ـة
ـــ

می
عل

الت
ة 
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.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  

.لتقریب معناهیطرح المعلم أسئلة   
.تحفیظ البیت الثالث  

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

.یسجل المعلم آداء التالمیذ إن أمكنھ ذلك  

.قراءة البیت  
االستماع الى 

.المقطع  
.تشكیل الفرق  

.تقویم اإلنجاز  
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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
 

 

 

 

 
  



 

 

)مقطع الحي والقریة:(األولىالوضعیة الجزئیة                       

         .نص فھم المنطوق:السیاق                   

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

؟لیبقى المنزل نظیفا ومرتباماھي األعمال التي تقوم بھا :التعلیمة                     

 

 لوحـــــة القیـــــادة
المدینة (ووصف مكانین مألوفین للمتعلم رحلة سنونةنص منطوق یتناول 

).والریف  
 فھم المنطوق والتعبیر الشفوي

.المدینة،یختار المفضل لدیھ/یصف كال من الریف  

)بین المدینة والریف(بناء الفقرة الثانیة من نص  
وتركیبھما مع المدود وجمیع  الثاء والضاءلمراجعة حرفي  ااستغاللھ

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

)أدمج مكتسباتي(إنجازنشاطات متنوعة  

  .والتعبیر الكتابي فھم المكتوب

)الطبیعة في بالدي(المقطوعة الشعریة   

.یختار المكان الذي یحب العیش فیھ ویصفھ مستعینا بجمل  اإلنتاج الكتابي 

.ویعبر عنھیسمي نشاطا فالحیا  )المشروع(التدبیر المنزلي   

.سورة قریش  التربیة اإلسالمیة 

.الشجرة صدیقة اإلنسان  التربیة المدنیة 

)حملة التشجیر(المواد العلمیة  

).1(استخراج معطیات  

).1(قیاس األطوال الریاضیات  

.100شریط األعداد األصغر من   

.مشروع زراعة نبات  التربیة العلمیة 

 مواد اإلیقاظ

.الحركات القاعدیة  التربیة البدنیة 

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

 

 




