
یرد استجابة لما یسمع:مركبة الكفاءة                 الحیاة المدرسیة                                                     :المقطع التعلمي  

یتفاعل مع النص المنطوق                                                                             )1ح(فھم المنطوق والتعبیر الشفوي:المیدان  

)حسن االستماع،فھم المعننى العام للمنطوق(اإلصغاء:مؤشرات الكفاءة                   انتھت العطلة                                                     :النص المنطوق  

یجیب عن أسئلة تستھدف المعنیین الظاھري (الفھم            ا                  یفھم خطابات منطوقة یغلب علیھا النمط التوجیھي ویتجاوب معھ:الكفاءة الختامیة

)والضمني  

یعتز بلغتھ العربیة،ینمي قیمھ الخلقیة والدینیة والمدنیة:القیم  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

مع من تلتقي وأنت عائد إلى 
 المدرسة؟

 
عدت في المساء إلى البیت وتحدثت 

 مع والدیك،ماذا قلت لھم؟

نص الوضعیة المشكلةاألنطالقیة األم:السیــــاق  
مشھد:السند  

محاورة التالمیذ حول نص المشكلة األم الستخراج المھمات والتركیز على المھمة :التعلیمة
 األولى

 المھمة01:حدث والدیك عن عودتك للمدرسة وصف لھم كل ماجرى؟

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

 یستمع إلى النص ویبدي اھتماما
 
 

ینتج جمال بسیطة تترجم المعنى 
 العام للنص

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

:فھم المنطوق  
 عم یتحدث النص؟ماھو عنوانھ؟

ومشاھدة الصورة 9فتح الكتاب ص   
 ماذا تشاھد في الصورة؟

 تتحدث األم مع ابنتھا،ماذا تقول لھا؟
 تجزئة النص المنطوق قراءة واإلجابة عن األسئلة؟

....)حذف،إضافة،تغییر الصیغة(للمعلم تعدیلھا األسئلة مرفقة بالنص المنطوق،یمكن  
ماذا تتعلم في المدرسة؟:طرح السؤال  

 اإلجابة عن األلواح إن أمكن

ق
طــــو

 فھم المن

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

بناءأفكار جدیدة تدعم ماورد في النص 
 المنطوق

التالمیذ ومطالبة كل فوج بالتعبیر عن الصورة تفویج:أتأمل وأتحدث  
 

 
 
 
 
 

إلى أین تذھب البنتان؟:ماذا ترى ففي الصورة؟             الصورة الثانیة:1الصورة  
تخیل الحوار الذي یدور بین التلمیذتین؟                           بم توصي األم ابنتھا؟  

تسجیل أحسن التعابیر وقراءتھا               تدوین أحسن اإلجابات وقراءتھا  
 

 طرح أسئلة حول الصورتین معا وتسجیل الملخص وقراءتھ

ي
شفو

 التعبیـر ال

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

یتواصل مع الغیر:مركبة الكفاءة                     الحیاة المدرسیة                                                 :المقطع التعلمي  

یفھم حدیثھ                                                                                                                        

یوظف الروابط والصیغ المناسبة،یستخدم النبرات الصوتیة:مؤشرات الكفاءة                                                    )2ح(تعبیر شفوي:النشــــــــــــــــاط  

المالئمةویستخدم الكلمات المناسبة للتوجیھ واإلرشادي       یقدم توجیھات انطالقا من سندات متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة                   :الكفاءة الختامیة  

في الحیاة الثقافیة للمدرسةویساھم  ویوظفھا في التعبیر الشفوي،یساھم في العمل الجماعيیبحث عن المعلومة :القیم  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 متى تذھب إلى المدرسة؟
 ومتى تعود؟

)انتھت العطلة(العودة إلى النص المنطوق  
أسئلة التي تعني اكتشاف الصیغ طرح  

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

یجیب عن األسئلة،یكتشف الصیغ 
 ویوظفھا

 إعادة قراءة القرة التي تحتوي على الصیغة المستھدفة
.............في مساء آخر یوم من العطلة،قال  

 متى سأل علي أمھ؟
)المساء(المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوین الصیغة المستھدفة تسجیل إإجابة  

 توظیفھا في وضعیات مختلفة عن طریق طرح أسئلة أو توظیفھا مباشرة
 ماذا قالت األم البنیھا؟

)الصباح(تسجیل إجابات المتعلمین على السبورة وتلوین الصیغة المستھدفة  
أسئلة أو توظیفھا مباشرةتوظیفھا في وضعیات مختلفة عن طریق طرح   

 ترجت لیلى أباھا،ماذا قالت لھ؟
)أرجوك(تسجیل إإجابة المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوین الصیغة المستھدفة  
 توظیفھا في وضعیات مختلفة عن طریق طرح أسئلة أو توظیفھا مباشرة

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

یتدرب على استعمال الصیغ في 
وضعیات مشابھة ویستثمرھا في 

 وضعیات جدیدة

 یطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصیغ المكتشفة
 العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمارین

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

یتواصل مع الغیر:مركبة الكفاءةالحیاة المدرسیة                                                                      :المقطع التعلمي  

یفھم حدیثھ                                                                                                                        

فھم تسلسل األحداث في النصالمنطوق ویبني علیھا:مؤشرات الكفاءة                                                  3ح)    إنتاج شفوي(تعبیر شفوي:النشــــــــــــــــاط  

ینظم أفكاره ویعبر عنھا تعبیرا سلیما       یقدم توجیھات انطالقا من سندات متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة                   :الكفاءة الختامیة  

یبحث عن المعلومة ویوظفھا في التعبیر الشفوي،یساھم في العمل الجماعي ویساھم في الحیاة الثقافیة للمدرسة:القیم  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

مراعیا الترتیبیذكر بعض األعمال   اذكر األعمال التي تقوم بھا داخل المدرسة 
 

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

یعبر عن الصور مستعمال الصیغ 
)الصباح،المساء،أرجو(السابقة  

)ماكان یسمى سابقا بالتعبیر التلقائي(مالحظة الصور كلھا قصد التقاط المجال العام لألحداث  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10الموضوع الذي تعبر عنھ ھذه الصور؟كتاب التلمیذ ص ماھو  
 حدد شخصیة الصور

 تركیز انتباه التالمیذ على الصورة األولى والتعبیر عنھا
 تسجیل أجمل التعابیر على السبورة إلثارة جو التنافس

 التعبیر عن الصورة الثانیة وتسجیل أفضل التعابیر 
)إدماج جزئي(ینمطالبة التالمیذ بسرد األحداث في الصورت  

 التعبیر عن الصورة الثالثة وتسجیل األحسن
)إدماج جزئي(مطالبة التالمیذ بسرد األحداث في الصور الثالث  

)إدماج كلي(نفس العمل مع الصورة الرابعة یلیھ العبیر عن أحداث القصة  

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

ینتج نصا شفویا أصیال یرتب فیھ 
 أفكاره

بأحداث الصور السابقة وتحدث عما یفعلھ الفالح من الصباح حتى المساء استعن  

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 

 



 

ویعید بناء المعلومات الواردة في النص یفھم مایقرأ:مركبة الكفاءة                    الحیاة المدرسیة                                                  :المقطع التعلمي  

یستعمل استراتیجیة القراءة ویقیم مضمون النص المكتوب                                    فھم المكتوب                                                            :المیدان  

یؤدي آداء منغما مناسبا للمقام،ویحتروعالمات الوقف:مؤشرات الكفاءة                                       4ح)   درسةالیوم نعود إلى الم(قراءة إجمالیة:النشـــــــــــــاط  

یجیب عن األسئلة ویحدد فكرة النص    یقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ویفھمھا یغلب علیھا النمط التوجیھي                    :الكفاءة الختامیة  

حكم في اآللیات األولیة للقراءةوینضبط مع الزمن المخصص للنشاطیت:القیم  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.التقیت بزمالئك تحییھم  
 ماذا تقول لھم؟

 السیاق:رافقك أبوك في أول یوم إلى المدرسة
 السند:صورة مدرسة أو مایراه المعلم مناسبا

 التعلیمة:
 في أي شھر تعود إلى المدرسة؟ ومع من تلتقي؟

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

المصاحبة للنصومالحظة الصورة  11فتح الكتاب ص   
 ماذا ترى في الصورة؟ 

 الى ماتشیر البنت؟
 تسجیل توقعات التالمیذ عن موضوع النص

 قراءة النص قراءة نموذجیة من طرف المعلم مستعمال
 اإلیحاء لتقریب المعنى

 ترك فسحة للتالمیذ للقراءة الصامتة
یبدأ بالمتمكنین حتى(مطالبة التالمیذ بالتداول على القراءة  

المتأخرین إلى ارتكاب األخطاءالیدفع   
 تذلیل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجدیدة 

 وتوظیفھا في جمل
.مناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى الظاھري لھ باألسئلة المناسبة  

 األسئلة مرافقة للنص
 طرح أسئلة أخرى

 متى استیقظت لیلى؟ولماذا؟
مثلھا؟إذن ماذا تفعل؟ھي تلمیذة مواظبة،ھل تحب أن تكون   

.إعادة قراءة النص والوقوف عند القیم الواردة فیھ قصد التحلي بھا  
......)النھوض المبكر،غسل الجسم،األلتحاق المبكر بالمدرسة،المواظبة(  

 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

 یجیب عن األسئلة
یقدم أفكارا أخرى استنادا إلى 

 تصوراتھ

قصد اإللمام بالموضوعطرح أسئلة أخرى   
 إنجاز التمارین في دفتر األنشطة

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 



یستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب:مركبة الكفاءةالحیاة المدرسیة                                                                       :المقطع التعلمي  

فھم المكتوب                                                                                                :المیدان  

ممیزة للنصیحدد القرائن اللغویة ال:مؤشرات الكفاءة                                        6ح)    الیوم نعود إلى المدرسة(قراءة وكتابة:النشـــــــــــــاط  

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

یعتز بلغتھ ویوظف قدراتھ التعبیریة الشفاھیة والكتابیة:القیم والكفاءات العرضیة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

یتذكر أھم أحداث النص،والمعنى 
 العام لھ

.تلخیص النص المقروء بأسئلة موجھة لتحدید األفكار األساسیة  
 متى أیقظت األم ابنتھا؟

 ماألعمال التي قامت بھا لیلى بعد خروجھا من فراشھا؟
 بم أوصت األم ابنتھا؟

من التقت في الطریقمع   

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

 یقرأ النص
ینطق بالحرفین نطقا سلیما ممیزا 

 بینھما

.أراجع وأمیز  
)س،ز(یعتني النشاط بمعالجة ظاھرة لغویة وھي الحروف المتقاربة في المخرج  

 اإلدراك وعرض النموذج
 قراءة النص من طرف بعض المتعلمین

ماذا قالت.تكلمت لیلى عن األعمال التي قامت بھا  
ري ثم أخذت محفظتي الجدیدةزوارتدیت مئ سيغیرت مالب  

 كتابة الجملة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھا
ویمكنھ اإلتیان بجملة  12یمكن للمعلم الرجوع إلى الجملة الموجودة في كتاب التلمیذ ص 

 أخرى
 غیرت مالبسي وارتدیت مئزري ثم أخذت محفظتي الجدیدة

الكلمتین المشتملتین على الحرفین المقصودین وتحلیلھما إلى مقاطع صوتیةاستخراج   
 مـ ـال بـ ـسي

 مئـ ـز ري
 تحدید الحرفین وقراءتھما

 األستجابة الموجھة
مع تكرار الصوت ِمْسـ،ِمْسـ)ِمْسمار(قراءة كلمة  

مع تكرار الصوت ِمْز،ِمزْ )ِمْزمار(قراءة كلمة  
 یردد المتعلمون الصوت الذي ینطق بھ المعلم س،مع جمیع الحركات والمدود

 ثم النطق بكلمة كأن یقول سا،سا،سار
 نفس العمل مع حرف الزاي زا،زا،زار

مسمار،مزمار:قراءة الكلمتین معا  
 اإلتیان بكلمات جدیدة تحوي الحرفین

 األستجابة المستقلة
لحرفینمطالبة التالمیذ باإلتیان بكلمات تحوي ا  

 التطبیق
 العودة إلى النص واستخراج كلمات تحوي الحرفین والتمییز بینھما

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

نقراءة الحرفی  
 كتابة الحرفین على األلواح وتشكیلھما بالعجینة إن أمكن

 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

 قراءة الكلمات وكتابتھا في دفتر األنشطة یقرأ وینسخ

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

 

 

 

 



 

یستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب:مركبة الكفاءة                      الحیاة المدرسیة                                                 :المقطع التعلمي  

                                     فھم المكتوب                                                            :المیدان

الفاصلة،ینتج جمال اسمیة بسیطةیقرأ النص ویقف عند :مؤشرات الكفاءة                                    8ح)        الیوم نعود إلى المدرسة(قراءة وكتابة:النشـــــــــــــاط  

،ینتج جمال بسیطة موظفا)خبر+مبتدأ(                   يیقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ویفھمھا یغلب علیھا النمط التوجیھ: الكفاءة الختامیة  

مع الماضي والمضارع)أنا،أنت،أنت،أنتما،أنتم(الضمائر                            یعتز بلغتھ ویوظف قدراتھ التعبیریة الشفاھیة والكتابیة:والكفاءات العرضیة القیم  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 لماذا أیقظت األم لیلى باكرا؟ یجیب عن األسئلة
 أوصت األم لیلى،ماذا قالت لھا؟

 
  
 

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

بحرفي السین والزاي ینطق المتعلم 
.نطقا سلیما  

 
یقرأ الفقرة الثانیة قراءة سلیمة 

 وكذا فقرة أحسن قراءتي
 
 

 یجیب عن األسئلة
 
 
 

ینتج جمال اسمیة بسیطة    
 
 
 
 
 
 

یوظف الضمائر أنت،أنِت مع 
 الماضي والمضارع في جمل بسیطة

 المرحلة األولى
.یعودالمعلم إلى النص المكتوب ویقرأه قراءة مسترسلة  

.قراءة جوھریة ویطلب من التالمیذ قراءتھا قراءة سلیمة الثانیةیعید قراءة الفقرة   
 یثمن قراءة المتفوقین ویصحح أخطاء المتعثرین

)أحسن قراءتي( 12قراءة الفقرة الموجودة في كتاب التلمیذ ص  
 

)أركب(استعمال الظواھر النحویة والصرفیة:المرحلة الثانیة  
المكتب ثقیل:یحمل المعلم المكتب ویتظاھر أنھ ثقیل ثم یقول  

الساحة واسعة......كیف ھي الساحة؟:یشیر المعلم إلى ساحة المدرسة،ویسأل  
القسم نظیف..........كیف ھو القسم:نفس العمل مع القسم  

)خبر+جملة اسمیة مبتدأ(یسجل المعلم اإلجابات على السبورة  
الصورة جمیلة.......كاإلشارة إلى الصورةخلق وضعیات مشابھة   

الشجرة طویلة........الشجرة                                           
 ھاتوا جمال على نفس المنوال

وخرجت مسرعة.....غیرت مالبسي،وارتدیت مئزري:قالت لیلى :یقول المعلم  
 یطلب المعلم من تلمیذ الخروج إلى الساحة ثم العودة

خرج إلى الساحة.......ماذا فعل زمیلكم:علمیسأل الم  
أنت خرجت إلى الساحة......بما فعلھ.....أخبره یا  

أَْنِت خرجت إلى الساحة.......استبدال تلمیذ بتلمیذة  
 یكتب المعلم الجملتین على السبورة قراءتھما واستبدال الفعل خرج بفعل آخر

من تلمیذ آخر إخباره بما یفعلھ یطلب المعلم من نفس التلمیذ الخروج وفي نفس الوقت  
أنت تخرج إلى الساحة:الجملة  

أنت تخرجین........استبدال تلمیذ بتلمیذة  
 كتابة الجملتین وتغییر الفعل

في جمل مع الماضي والمضارع)أَنَِت،أنتِ )مطالبة التالمیذ باستعمال الضمیرین  
 
 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

والظواھر یوظف التراكیب 
 المستھدفة

 إنجازالتمارین في دفتر األنشطة

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

 

 

 



یتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط للكتابة :مركبة الكفاءة                     الحیاة المدرسیة                                                 :المقطع التعلمي  

بالعربیة ویتحكم في مستویات اللغة الكتابیة                                                                                                                        

یحترم قواعد رسم الحروف والكلمات :مؤشرات الكفاءة                                                                             )7/9:ناالحصت(إمالء  :النشـــــــــــــــاط

 وتناسقھا

)المطة والنقطة كبدایة(یستعمل عالمات الوقف                                          ینتج كتابة كلمات وجمل                                   :الكفاءة الختامیة  

یكتب حرفي السین والزاي في وضعیات مختلفة                                                        ویتحكم فیھ یوظف قدراتھ الكتابیة:والكفاءات العرضیة القیم  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

ھاتوا كلمات تحوي الحرف 
يزا  

ھاتوا كلمات تحوي الحرف 
 سین

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

 ـــ حوط حرف الزاي في الكلمات التي تشملھ،نفس العمل مع حرف السین

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

یختار الحرف المناسب لكل 
 كلمة ویقرأھا

.تثبیت الحرفین  
.لتكملة الحرف الناقص)تعابیر،ألفاظ بطاقات،صور)انطالقا من   

 ٌس            ٌز       َسـ          َزا
 

 
 
 
 
 
 

ـبورة  فائــ                      غـ    ٌل            شـمـ                         
 

كلمة/تتم المناقشة جماعیا على السبورة كلمة  
أكمل كتابة الكلمة بالحرف المناسب.......العمل الفردي على األلواحیتم   

 مراقبة فتصحیح

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

یثبت الحرفین ویتعرف على 
.بدایة ونھایة كتابة الحرف  

یحرص على األبعاد والمسافة 
 لكل حرف

ویطالب التالمیذ  یملي المعلم حرفي السین والزاي بجمیع الحركات والمدود
 بكتابتھا على كراس القسم

 
 

 إنجاز تمرین اإلمالء في دفتر األنشطة

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

  
  



 

)یكتب،یقارن،یرتب(ألفیتعرف على أعداد أصغر من :مركبة الكفاءة                       استعد للعودة إلى المدرسة                                    :المقطع التعلمي  

یجري علیھا عملیات الجمع،الطرح،الضرب                                    األعداد والحساب                                                        :المیدان  

یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                                عد كمیات صغیرة                                            :الدرس  

یعرف مبادئ التعداد العشري              یحل مشكالت بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد                                        :الكفاءة الختامیة  

صادق علیھا،یستعمل الترمیز العالميیالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج وی:والكفاءات العرضیة القیم  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

احسب عدد تالمیذ القسم واكتبھ 
 على لوحتك

دخلت مع زمالئك حجرة الدرس فشاھدتم نوافذ جمیلة،اتفقتم على عدھا:السیـــــــاق  
 

القسمنوافذ :السنـــــــد  
 

تتم المناوبة على العد،إذ یقول التلمیذ األول واحد والذي (عدوا نوافذ قسمكم:التعلیمـــة
 بجانبھ اثنان ثم الذي وراءه وھكذا حتى تتم العملیة

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

واحد/یعد عدد األشیاء واحد  
 یجمع ویستبدل بالعشرات

 ینجز األنشطة
 یكتشف أخطاءه ویصحح

باألفواجعمل .واألكتشافرحلة البحث م -  
ویقدم لكل فوج علبة جبن تحوي عددا من األشیاء) 4/5(یفوج األستاذ تالمیذتھ إلى أفواج  

عد عدد األشیاء الموجودة داخل العلبة-  
عشرة ثم /یجمعون األشیاء عشرة......واحد /یعد التالمیذ عدد األشیاء واحد:اإلجراءات-

 یضمون الباقي
یعرض كل فوج عملھ وتتم المناقشة رفقة المعلم:والمناقشة العرض-  
یتم التصدیق على النتائج جماعیا بمعیة المعلم وكتابة النتائج على :التصدیق على النتائج-

.السبورة حسب المخطط  
4الفوج                       3الفوج                      2الفوج                   1الفوج  

.........                ..........                       .......                      ..........  
:یتم العمل الفردي على الكتب:العمل الفردي  

:.....................احسب عدد العصافیر  
:.................كم من كتاب یوجد على الرف  

:مرحلة اإلنجاز  
.الكتاب الموحدیتم إنجاز األنشطة على   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)التصحیح یكون بقلم ملون أخضر(تتم مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا   

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

 یقرأ االستنتاج ویعمل بھ
:یحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى  

ثم أجمعھا في رزم ذات عشرة وبعد ذلك أجمع العشرات  عندما أعد كمیات أعدھا واحد واحد
 التي وجدتھا مع العناصر المتبقیة

ب 
التدریـ
ست

واال
ـا

 ر

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  

 

 

 



)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف:الكفاءةمركبة استعد للعودة إلى المدرسة                                                           :المقطع التعلمي  

الجمع،الطرح،الضرباألعداد والحساب                                                                                            یجري علیھا عملیات :المیدان  

یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                                                    -،+جمع وطرح كمیات صغیرة واستعمال :الدرس  

یحل مشكالت بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد                                                      یعرف مبادئ التعداد العشري:الكفاءة الختامیة  

،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالميیالحظ ویكتشف:القیم والكفاءات العرضیة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

یعد مشافھة ویذكر العدد الموالي 
 لعدد معلوم

بداخلھا وقال واحد،ثم  أراد أخوك أن یعد قریصات فأحضر علبة ،وضع قریصة:السیــــاق
.20حتى توقف عند .....أخرى وقال اثنان  

قریصة وقریصات أخرى 20علبة بھا :دــالسن  
اكملوا العد :ـــةالتعلیم  

داخل العلبة ویطلب من تلمیذ ذكر العدد،فقریصة أخرى ومن تلمیذ  21یضع المعلم القریصة 
 آخر وھكذا

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

واحد/یعد عدد األشیاء واحد  
 یجمع ویستبدل بالعشرات

 ینجز األنشطة
 یكتشف أخطاءه ویصحح

یضم أشیاء المجموعتین ویكتب 
 الناتج

عمل باألفواج.مرحلة البحث واألكتشاف -  
.ویقدم لكل فوج علبتین في كل علبة عدد معین من األشیاء أقل من عشرة:تفویج التالمیذ-  
احسب عدد أشیاء العلبتین-  
واحد/شیاء العلبتین ویعدون واحدیضم التالمیذ أ:اإلجراءات-  

یعدون عدد أشیاء العلبة األولى ویواصلون بحساب عدد أشیاء العلبة الثانیة                
یعدون عدد أشیاء العلبة األولى ثم الثانیة ویحسبون الناتج                

تعرض كل مجموعة عملھا وتتم المناقشة بالطریقة المعتادة:العرض والمناقشة  
یتم التصدیق على النتائج جماعیا بمعیة المعلم وكتابة النتائج على :لتصدیق على النتائجا-

.السبورة حسب المخطط  
4الفوج                       3الفوج                      2الفوج                   1الفوج  

 .......                      ..........                .........                      ..........  
.یتم العمل الفردي على الكتاب مرحلیا:العمل الفردي  

 
 

:مرحلة اإلنجاز  
.یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)التصحیح یكون بقلم ملون أخضر(تم مراقبة أعمال التالمیذ مرحلیا   

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

 6األم أھدیك ألمك  في عید
أزھار 8أزھار،وأھدت لھا أختك   

 كم زھرة عند األم؟

:یحاور األستاذ تالمیذه بأسئلة ھادفة للوصول إلى  
16كتاب التلمیذ ص .................عندما أضیف قریصات أو  

ا
ب 

لتدریـــ
ستثم

واال
ـار

 

 

 

 



)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف:مركبة الكفاءةاستعد للعودة إلى المدرسة                                                           :المقطع التعلمي  

یجري علیھا عملیات الجمع،الطرح،الضرب  األعداد والحساب                                                                                          :المیدان  

یعین األعداد مشافھة وكتابة:مؤشرات الكفاءة                                                                       29متتالیة األعداد إلى :الدرس  

30یرتب أعدادا أصغر من  یقارن و                                   یحل مشكالت بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد                  :الكفاءة الختامیة  

یالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

عدد معلوم) سالف(یذكر سابق  

.قریصة،وبدأنا ننزع القریصات واحدة بعد األخرى 29لدینا علبة بھا :السیــــاق  
 

قریصة 29علبة بھا :السنـــد  
 

لنذكر القریصات المتقیة في كل مرة:التعلیمـــة  
 

في الحذف،ینزع واحدة وممن یلیھ ذكر  یطلب من تلمیذ ذكر عدد القریصات قبل األنطالق
 العدد وھكذا

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

.یقرأ شریط األعداد وأعداد البطاقات  
یضع بطاقة كل عدد في مكانھا 

 المناسب
 ینجزاألنشطة

باألفواج عمل.مرحلة البحث واألكتشاف -  
.األعداد الفارغة بھ  خانات فارغة وبطاقات بھا 30یقدم المعلم لكل فوج شریط أعداد حتى -  
.ضع كل بطاقة في خانتھا المناسبة-  
.یقرأ العدد المكتوب على البطاقة ویضعھ في خانتھ الفارغة:اإلجراءات -  

.یعرض كل فوج عملھ ویشرح طریقة عملھ:العرض والمناقشة  
ویضع المعلم رسومات لھا على یتم التصدیق على النتائج جماعیا :التصدیق على النتائج

.السبورة  
.1الفوج  

0 3 .. 7 12 .. 19 20 .. 24 28 .. 

 
بطاقات األعداد للفوج(1)     5        15      22        29 اقتراح أشرطة وبطاقات أعداد 

 لباقي األفواج
من كتاب التلمیذ 17النشاط ص  

:مرحلة اإلنجاز  
.یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد  

17من كتاب التلمیذ ص  یتم إنجازاألنشطة  
إذا داھمك الوقت یمكنك مطالبة التالمیذ بإنجازاألنشطة من ىمرحلة أنجز خارج :مالحظة

 الصف على أن تراقبھا دوریا

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

تعلمت:عن طریق أسئلة یتم التوصل إلى نص اكتب العدد تسعة بالحروف  

ب
التدریـــ

 
ستثمـــــــــــــــار

 واال

 

 

 

 

 

 

 



 

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

استعمال المحفوظ في مواقف سلوكیة                                                                                                             سورة المسد:الدرس   

القراءة السلیمة للمحفوظ:مؤشرات الكفاءة             تربیة إسالمیة                                                          :النشــــــــــــــــاط  

حسن االستعمال في الموافقف المتعلقة بالسلوكات                               یستظھر المتعلم ي وضعیات تواصلیة ماحفظ من القرآن والحدیث:اءة الختامیةالكف

 واآلداب

األعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري الوطني،نبذ العنف والتعامل بوعي ومسؤولیة:القیم  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

بتالوة سورة الفاتحة.......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؟:ماذا تقول عند سماع كلمة  

 رتل على مسامعنا اآلیة األولى
 رتل على مسامعنا اآلیة الثانیة

 

یكشف األستاذ عن السورة ویُسمعھم آیات السورة :التالوة واالستماعمرحلة 
)حبذا لو یكون التسمیع بالصوت والصورة(مراتبالجھازالمناسب عدة   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

أبو لھب ھو (یقدم المعلم المعنى اإلجمالي للسورة):أفھم السورة(المعنى اإلجمالى للسورة
ملسو هيلع هللا ىلص وكان یؤذیھ،وكانت زوجتھ تضع الشوك في طریقھ،وعقابا لھما أنذرھما هللا عم الرسول   

)بالعقاب الشدید  
 محاورة المتعلمین حول المعنى اإلجمالي للسورة

 من ھو أبو لھب؟
 ماذا كان یفعل للرسول؟ومامصیره؟

 بماذا سمى هللا امرأتھ؟ولماذا؟
 ھل تدخل الجنة؟لماذا؟

ة من الیؤمن با�؟ھل یدخل الجن  
 أتعلم

 كتابة ماتوصل إلیھ التالمیذ على السبورة وقراءتھ

یكتب األستاذ اآلیة األولى على السبورة ویؤطر كلماتھا:التحفیظ  

 تبت یدا أبي لھب وتب
یقرأ المعلم اآلیة ثم یطلب من التالمیذ التداول على قراءتھا،ویعمد في كل مرة إلى محو 

.كلمة  
 في األخیر یطلب من المتمكنین قراءة اآلیة ویحرص على حسن اآلداء وجودة الحفظ

 نفس العمل مع اآلیة الثانیة

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

بتالوة ماتحفظھ من .... متعنا یا
 سورة المسد

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

 

 



 

الحیاة المدرسیة                                                                      :المقطع التعلمي  

یقرأ المحفوظةویحفظھا:مؤشرات الكفاءة)                                                                            5/11ح (محفوظات :النشـــــــــــــــاط  

یم التي تتضمنھا تج كتابة كلمات وجمل                                                                            یفھم معناھا اإلجمالي ویدرك القین:الكفاءة الختامیة  

ویتحكم فیھ                                                         الشفویةیوظف قدراتھ :القیم والكفاءات العرضیة  

 

تقویـــــــــــــــمال  المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح 

 یجیب عن األسئلة
؟أین تتعلم القراءة والكتابة  

 
 ھل اشتقت إلى مدرستك أثناء العطلة؟

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

 یكتشف المحفوظة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ینصت إلى قراءة األستاذ ،یدرك 
ویجیب عن األسئلةالمعنى اإلجمالي   

 
 
 
 
 

 یحفظ المقطع األول من المحفوظة

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

.علیھا  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ماذا تدرس في مدرستك؟
 مع من تذھب كل صباح؟

 متى تكتب؟
 ماالفائدة من الدراسة؟

.مرحلة التجزئة والتحفیظ  
 یجزئ األستاذ القطعة إلى ثالثة أجزاء حبذا لو تكون حسب األفكار الجزئیة

جانب آخر من السبورة ویتم تحفیظھ یكتب الجزء األول على  

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

سلیمااء یؤدي المقطع األول آد  آداء المقطع األول من المحفوظة 

ب 
التدریـــ
ستثم

واال
ـــــــار

 

 

للتقدیم والتحفیظ)5(تحصص الحصة األولى:مالحظة    

لإلستظھار والمسرحة)11(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  )                    اللغة،التربیة األسالمیة،التربیة المدنیة(یدمج مكتسباتھ في حل وضعیات متعلقة بـ:الكفاءة الختامیة  

یوظف قدراتھ ویتحكم فیھا                                                        :القیم والكفاءات العرضیة  

 

 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 

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

......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   
 یطلب منھم إنجاز النشاط األول تلیھ المراقبة والتصحیح الجماعي على السبورة فالفردي 

:األنشطة  
.اللغة العربیة  
ثم اكمل على منوالھا تحت كل صورة.الحظ الجملة  

 
 
 
 
 
 

الكبش كبیر      
.التربیة اإلسالمیة  

.اختر الجواب الصحیح  
خال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص                                         

 
 أبو لھب ھو                          جد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 
عم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص                                         

 
 التربیة المدنیة

 

)صح أو خطأ(أجیب بـ   
لي الحق في تمزیق ثیابي   
 

 لي الحق في التعلم
 

 لي الحق في األكل

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

مراقبة آداء المتعلم،یثي على 
 المجتھدین لخلق جو من التنافس

بتالوة آیات سورة المسد......متعنا یا  

ب 
التدریـــ
ستثمـــ

واال
ـــــار

 

 

الشخصي فإن قصرت فال لومالوضعیة اإلدماجیة من اجتھادي   

 ورقة اإلدماج في األسفل

  



 

:األنشطة  

.اللغة العربیة  

ثم اكمل على منوالھا تحت كل صورة.الحظ الجملة  

 

 

 

 

 

 

..........................                                          .....................     الكبش كبیر                                                               

.التربیة اإلسالمیة  

.اختر الجواب الصحیح  

                                        خال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 

 أبو لھب ھو                          جد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 

                                        عم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 

 التربیة المدنیة

 

)صح أو خطأ(أجیب بـ   

........    لي الحق في تمزیق ثیابي   

 

.........            لي الحق في التعلم  

 

.........            لي الحق في األكل  

 

 

 

  

 

 



تعریف مظاھر التنفس كدخول وخروج الھواء:مركبة الكفاءةاستعد للعودة إلى المدرسة                                                           :المقطع التعلمي  

اعتماد القواعد الصحیة للتنفس                                                                               جسم اإلنسان والصحة             :المیدان  

بین الشھیق  یتعرف على المظاھر الخارجیة للتنفس،ویمیز:مؤشرات الكفاءةمظاھر التنفس                                                                           :الدرس  

والزفیر،یحدد القواعد الصحیة للتنفس                            یحافظ على صحة جسمھ بتجنید معارفھ حول التغیرات الجسمیة:الكفاءة الختامیة  

بنظم مھامھ وأعمالھ المختلفة،یرسخ اللغة الوطنیة لألتصال والتعبیر العلمي:القیم والكفاءات العرضیة  

ــــــمالتقویـــــــــ  المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح 

یتصور أسبابا تدعو إلى فرار 
األشخاص من المنزل بمالحظتھ 

.المشھد وسماعھ نص السیاق  
 یجیب عن السؤال

بینما كنت ذاھبا إلى المدرسة رأیت دخانا یتصاعد من منزل وأشحاصا یفرون :السیــــاق
.منھ  

 
المشھد:السنـــد  

 
لماذا یفر األشخاص من المنزل؟:التعلیمـــة  

 
 

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

.یالحظ الصورة ویجیب عن السؤال  
یالحظ التغیرات التي طرأت على 

.الولد  
.یجیب عن األسئلة  

یالحظ حركات الصدر ویجیب عن 
.األسئلة  

 یتوصل إلى األثر الكتابي

.المالحظة والبحثمرحلة  -  
.ومالحظة الصورة 15من التالمیذ فتح الكتاب ص  یطلب األستاذ  

.یمارس األطفال الریاضة في الغابة  
 لماذا اختاروا ھذا المكان؟

ماھي األخطار التي یتعرضون لھا؟.شاھدوا األطفال في الصورة الثانیة  
.مرحلة التجریب والقیاس-  
نتجنب .(مراتیطلب األستاذ من تلمیذ الخروج إلى الساحة والجري حولھا عدة  01-

)اإلرھاق  
.بعد عودتھ یضعھ على مرأى من زمالئھ ویسأل  

یتنفس..........ماذا یفعل زمیلكم؟  
یدخل الھواء إلى جسمھ ویخرج منھ............كیف یفعل ذلك؟  

الشھیق............كیف نسمي دخول الھواء إلى الجسم؟  
.الزفیر.............وخروج الھواء منھ؟  

.تلمیذین مقابلة بعضھما وینظر كل واحد إلى صدر زمیلھمن كل  یطلب 02-  
.أدخلوا الھواء إلى أجسامكم  

یكبر،ینتفخ،یرتفع........ماذا یحدث للصدر؟  
.أخرجوا الھواء من أجسامكم  

......یصغر،ینخفض.......ماذا یحدث للصدر؟  
 یكتب المعلم اإلجابات مناقشة والتصدیق على أحسنھا

.للتوصل إلى  
الھواء جسمي یرتفع صدري وعندما یخرج الھواء من جسمي ینخفض صدريعندما یدخل   

 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

15إنجازالنشاط ص تقویم األعمال  

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

 

 تخصص الحصة الثانیة إلنجازاألنشطة على الدفتر

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

یصنف الحقوق والواجبات على أساس:مركبة الكفاءة                                                                                   الحیاة المدرسیة        :المقطع التعلمي  

أساس سند معطى،یقابل بین ماھو حق وماھو واجب                                                                                                         الحیاة المدنیة:المیدان  

یمیز بین حقھ وواجبھ:مؤشرات الكفاءة                                                                                                     من حقي أن أتعلم:الدرس  

یعرف حقوقھ ویطالب بتوفیرھا                                                    لواجب من خالل نظام الحیاة في القسمیمیز بین الحق وا: الكفاءة الختامیة  

یالحظ ویكتشف،یتحقق من صحة النتائج ویصادق علیھا،یستعمل الترمیز العالمي:القیم والكفاءات العرضیة  

والنشاط المقتـــــــــــــرح الوضعیات التعلمیة التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

یقترح معوقات عدم قدرة الجدة على 
.القراءة  

 یجیب عن السؤال

وجدتھا تحمل ورقة وھي تنظر إلیھا،طلبت منك .زرت جدتك في عید األضحى:السیــــاق
 قراءتھا 

 
المشھد:السنـــد  

 
قرأ جدتك مایوجد بالورقة؟تلماذا لم :التعلیمـــة  

 
 

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

.یالحظ الصور ویجیب عن األسئلة  
 

 یعرف بأن لھ الحق في التعلم

.14مالحظة الصورة الموجودة في الكتاب ص -  
.1الحظ الصورة   

 ماذا ترى في الصورة؟
 

 ماذا یتعلم األطفال في المدرسة؟
 

 في أي سن یلتحقون بھا؟
 

 ھل تحترم معلمك؟لماذا؟
 
 

.2الصورة   
 مابھ ھذا الولد؟

 
 لماذا لم یلتحق  بالمدرسة؟

 
 ھل لھ الحق في التعلم؟

 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

 تقویم األعمال
.یطلب من المتعلمین جمع صور تدل على التعلم  

.إنجاز التمارین  

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 




