
یرد استجابة لما یسمع:مركبة الكفاءة                             الحیاة المدرسیة                     :المقطع التعلمي  
یتفاعل مع النص المنطوق                                 فھم المنطوق والتعبیر الشفوي                                         :المیدان  
)حسن االستماع،فھم المعنى العام للمنطوق(اإلصغاء:مؤشرات الكفاءة                                                        مع معلمتي:المنطوقالنص   

)ظاھري والضمنيیجیب عن أسئلة تستھدف المعنیین ال(الفھم ي ویتجاوب معھا        یفھم خطابات منطوقة یغلب علیھا النمط التوجیھ:الكفاءة الختامیة  
یعتز بلغتھ العربیة،ینمي قیمھ الخلقیة والدینیة والمدنیة:القیم  

د 90:المدة  
 

1:الحصة  
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

طلب :قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
....اكمل یا.............العلم  

نص الوضعیة المشكلةاألنطالقیة األم:السیــــاق  
مشھد:السند  

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

المھمة03:ھناك الكثیر من األحادیث النبویة الشریفة التي تبین فضل العلم وفوائده،ابحث 
.عن بعضھا  

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

النص ویبدي اھتمامایستمع إلى   
 
 

بسیطة تترجم المعنى  یجیب بجمل
 العام للنص

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

 فھم المنطوق:
عنوانھ؟ عم یتحدث النص؟ماھو  

ومشاھدة الصورة 21فتح الكتاب ص  
 ماذا تشاھد في الصورة؟  

؟من دخلت القسمأین ھم التالمیذ؟  
 تجزئة النص المنطوق قراءة واإلجابة عن األسئلة؟

 
....)حذف،إضافة،تغییر الصیغة(األسئلة مرفقة بالنص المنطوق،یمكن للمعلم تعدیلھا  

اكتب عبارة التحیة على لوحتك:یقول المعلم  
 اإلجابة عن األلواح إن أمكن

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
 

 
 
 
 
 

ھل ھو مرتب ومنظم؟:انظروا إلى القسم:الصورة الثانیةماذا ترى في الصورة؟            :1الصورة  
ماھي األشكال التي علقھا التالمیذ في سقف القسم؟       انظر إلى سقف القسم،بماذا زینھ التالمیذ؟  

.المعلمة توصي التالمیذ،ماذا تقول؟                اذكر ألوانھا  
وقراءتھا تسجیل أحسن التعابیر               تدوین أحسن اإلجابات وقراءتھا  

 
 طرح أسئلة حول الصورتین معا وتسجیل الملخص وقراءتھ

ي
شفو

 التعبیـر ال

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                      ،یفھم حدیثھیتواصل مع الغیر:مركبة الكفاءةالحیاة المدرسیة                                                 :المقطع التعلمي

االستفھامیستعمل یوظف الروابط والصیغ المناسبة،:مؤشرات الكفاءة                       تعبیر شفوي                             :النشــــــــــــــــاط  
                        یقدم توجیھات انطالقا من سندات متنوعة في وضعیات تواصلیة دالة  :الكفاءة الختامیة

في الحیاة الثقافیة للمدرسةویساھم  یبحث عن المعلومة ویوظفھا في التعبیر الشفوي،یساھم في العمل الجماعي:القیم  
د45:المدة  

2:الحصة  
  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

المریض،تسألھ زرت زمیلك 
:..............فتقول  

)مع معلمتي(العودة إلى النص المنطوق  
 سألت المعلمة التالمیذ عن حالھم،ماذا قالت لھم؟

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

یجیب عن األسئلة،یكتشف الصیغ 
.ویوظفھا  

:ویقرأھا عدة مرات ویقول 22كتاب التلمیذ ص)استعمل الصیغ(یكتب المعلم الفقرة  
 سألت المعلمة التالمیذ عن مكان قضاءالعطلة،ماذا قالت؟

التركیز على )أین(تسجیل إجابة المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوین الصیغة المستھدفة
؟عالمة االستفھام   

؟ماذا تقول لھ :جلس بجانبك تلمیذ جدید،أنت التعرف مكان مسكنھ،تسألھ  
)أین(على السبورة وتلوین الصیغة المستھدفة تسجیل إجابات المتعلمین  

:.......ركب أبوك السیارة وأراد أن یذھب تسألھ فتقول:سؤال آخر لتثبیت الصیغة المستھدفة  
؟.....أین:ھات جمال مستعمال  

 سأل أمین معلمتھ عن عدد الكراریس التي سیشتریھا ،ماذا قال؟
التركیز على ) كم(وقراءتھا،تلوین الصیغة المستھدفةتسجیل إجابة المتعلمین على السبورة 

؟العالمة   
 سألت البائع عن ثمن الكراس،ماذا تقول؟

)كم(تسجیل إجابة المتعلمین على السبورة وقراءتھا،تلوین الصیغة المستھدفة  
:...............لو سألتھ عن ثمن المسطرة،تقول  

 وضعیات أخرى لتثبیت الصیغة المستھدفة
؟.....كم:موظفاھات جمال   

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 األنشطة11ص  1رین العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التم  

ب
التدریـــ

 
ستثمـــــــــــــــار

واال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



یتواصل مع الغیر:مركبة الكفاءة                  الحیاة المدرسیة                                     :المقطع التعلمي  
یفھم حدیثھ                                                                                                              

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

.یساھم بفاعلیة في األعمال الجماعیة یبحث عن المعلومة ویوظفھا في التعبیر الشفوي،:القیم  
د45:المدة  

3:الحصة  
 
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.األسئلةیجیب عن   

.أنت تحافظ على نظافة القسم  
 ھل ترمي األوراق عند قدمیك؟أین تضعھا؟

.اخبرني عن أعمال أخرى تقوم بھا للحفاظ على نظافة القسم  

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

معتمدا على  یعبر عن الصور
.األسئلة التوجیھیة  

.مالحظة الصور كلھا قصد التقاط المجال العام لألحداث  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 22ماھو الموضوع الذي تعبر عنھ ھذه الصور؟كتاب التلمیذ ص  
 تركیز انتباه التالمیذ على الصورة األولى والتعبیر عنھا

.یمكن للمعلم مساعدة التالمیذ بطرح األسئلة التالیة  
.....أین التالمیذ؟                                    ماذا یفعلون؟  

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

انتھى التالمیذ من أعمالھم،ماذا یفعلون اآلن؟اإلشارة إلى :یقول المعلم.االستعانة بأسئلة 
 التلمیذ الواقف فوق الطاولة

)إدماج جزئي(مطالبة التالمیذ بسرد األحداث في الصورتین  
الصورة الثالثة وتسجیل األحسنالتعبیر عن   

كیف یبدو القسم اآلن؟ھل صار أجمل من السابق؟:یعین المعلم تالمیذتھ بطرح أسئلة  
)كليإدماج (مطالبة التالمیذ بسرد األحداث في الصور الثالث  

 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

معتمدا على ینتج نصا شفویا أصیال 
المصورة تسلسل األحداث في القصة 

یرتب فیھ أفكارهو  

.قمت أنت وزمالؤك بتزیین قسمكم  
 احك لي مافعلتم

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  

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

للقراءةوینضبط مع الزمن المخصص للنشاطیتحكم في اآللیات األولیة :القیم  
د45:المدة  

4:الحصة  
 
 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 ھل تقدم ألمك بطاقة تھنئة؟
 في أي مناسبة؟

 السیاق:
عملھا،ووضعتھا في المحفظةأتقنت أعددت بطاقة تھنئة و  

 السند: 
)ة(العزیز) تي(إلى معلمي:تھنئة یكتب علیھا المعلمبطاقة   

 التعلیمة:
 لمن تقدم ھذه البطاقة؟لماذا؟

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 23فتح الكتاب ص   
؟مع من یقف التالمیذ   

 ماذا یوجد فوق مكتب المعلمة؟من قدمھا لھا؟
ھي تحیي من؟.شاھدوا لیلى  

 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(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
   

 
.الظاھري لھ باألسئلة المناسبةمناقشة التالمیذ عن فحوى النص والمعنى   

 األسئلة مرافقة للنص
 طرح أسئلة أخرى

 ھل تكلم أمین دون أن یرفع یده؟
 قدم أمین ولیلى ھدیتین لمعلمتھما،ماذا قالت لھما؟

.إعادة قراءة النص والوقوف عند القیم الواردة فیھ قصد التحلي بھا  
).........التحیة،الحرص على تزیین القسم نظافة الثیاب،عبارة(  

 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

 یجیب عن األسئلة
یقدم أفكارا أخرى استنادا إلى 

 تصوراتھ

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
11ص2،التمرین رقم إنجاز التمارین في دفتر األنشطة  

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 



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

فھم المكتوب                                                                                                :المیدان  
یحدد القرائن اللغویة الممیزة للنص:شرات الكفاءةمؤ                                                   6ح)    في القسم(قراءة وكتابة:النشـــــــــــــاط  

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

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

6:الحصة  
 
 

والنشاط المقتـــــــــــــرح الوضعیات التعلمیة التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

یتذكر أھم أحداث النص،والمعنى 
 العام لھ

یمكن للمعلم إعادة النص (.تلخیص النص المقروء بأسئلة موجھة لتحدید األفكار األساسیة
)المنطوق  

 وعدت المعلمة التالمیذ،ماذا قالت لھم؟
 

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

 یقرأ النص
سلیما ممیزا ینطق بالحرفین نطقا 

.نطقا وسماعا بینھما  

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

 اإلدراك وعرض النموذج
24كتاب التلمیذ ص.الفقرة من طرف المعلم وبعض متعلمیھقراءة   

.شـكرا لك یالیلى سنتعاون جـمیعا على تزیین قسمنا:قالت المعلمة  
بة الجملة على السبورة قراءتھا وتأطیر كلماتھاكتا  

 
ـمیعاج على تزیین قسمنا ـكرش لك یالیلى سنتعاون 

 ا
 قالت المعلمة

 استخراج الكلمتین المشتملتین على الحرفین المقصودین وتحلیلھما إلى مقاطع صوتیة
ــْكــشُ  ـًرا  

 َجــ ــِمیــ ـعًـا
. تحدید الحرفین وقراءتھما  

 األستجابة الموجھة
.ُمْجتَِھدٌ .....،ُمْجـُمْجـ،ُمْجـمع تكرار الصوت )ُمْجتَِھدٌ (قراءة كلمة  

...........)اِْجتََمَع،ُمْجتََمٌع،َسیَْجتَِھدُ،(عرض كلمات أخرى  
أو عندما یملیھا ) تھدشم(تالحظ أن التالمیذ عند النطق بالكلمة قد ینطقھا أحدھم ھكذا 

      )                                                تھدشم(المعلم قد یكتبھا أحدھم بالشكل 
،حبذا  ،مع جمیع الحركات والمدود)جأو  ش(ردد المتعلمون الصوت الذي ینطق بھ المعلم ی

.لو خطط المعلم جدول الحروف  
َیْجـ ،یَْجـ ،یَْجتَِمعُ ثم النطق بكلمة كأن یقول   

.یَْجتَِھدُ :نفس العمل مع كلمة  
قراءتھما من طرف التالمیذ)َشْمعَةٌ،ُجُمعَةٌ (الكلمتین یكتب المعلم  

 األستجابة المستقلة
 مطالبة التالمیذ باإلتیان بكلمات تحوي الحرفین

 التطبیق
 العودة إلى النص واستخراج كلمات تحوي الحرفین والتمییز بینھما

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

نقراءة الحرفی  
 كتابة الحرفین على األلواح وتشكیلھما بالعجینة إن أمكن

 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

12ص 5تمرین الكلمات وكتابتھا في دفتر األنشطةالحروف وقراءة  یقرأ وینسخ  

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

 

 



یستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب:مركبة الكفاءة                  الحیاة المدرسیة                                                 :التعلميالمقطع   
                                     فھم المكتوب                                                            :المیدان

یقرأ النص ویقف عند الفاصلة،:مؤشرات الكفاءة                                   )                      في القسم(قراءة وكتابة:النشـــــــــــــاط  
ضمائر الخطاب ،ینتج جمال بسیطة موظفا                   يالتوجیھیقرأ نصوصا بسیطة قراءة سلیمة ویفھمھا یغلب علیھا النمط : الكفاءة الختامیة  

     مع الماضي والمضارع             ویساھم في العمل الجماعي ،یتحلى بروح التعاون والتضامنیعتز بلغتھ :والكفاءات العرضیة القیم
د90:المدة  

8:الحصة  
 

                     
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 من أحضر باقة األزھار للمعلمة؟ یجیب عن األسئلة
؟وماذا أحضرت لیلى  

 
  
 

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

ینطق المتعلم بحرفي السین والزاي 
.نطقا سلیما  

 
یقرأ الفقرة الثانیة قراءة سلیمة 

 وكذا فقرة أحسن قراءتي
 
 

األسئلةیجیب عن   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع الماضي ضمائر المخاطب یوظف 
 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( 24قراءة الفقرة الموجودة في كتاب التلمیذ ص  
 

22ص)أركب(استعمال الظواھر النحویة والصرفیة:المرحلة الثانیة  
....................:قالت المعلمة:یكتب المعلم العبارة  

.یقرأھا قراءة جوھریة-  
.مطالبة التالمیذ بالتدول على قراءتھا  

؟لألوالدة ماذا قالت المعلم:یطرح السؤال  
.كتابة الجملة على السبورة  

.بنفس الجملة مالءك األوالدخاطب ز  
.للبناتوماذا قالت   

.بنفس العبارة میالتكز يخاطب  
.یكلف المعلم مجموعة من األوالد بآداء مقطع من النشید الوطني  

أنتم تنشدون نشید قسما........ونھعما یفعل مویخبرھ میطلب من تلمیذ أن یخاطبھ  
أنتن تنشدن نشید قسما............وتغییر المھمةاألوالد بالبنات استبدال   

للوصول إلى استعمال )تلمیذ،تلمیذةتلمیذین،تلمیذتین،(نفس العمل مع 
أنَت،أنتِ أنتما،:الضمائر  

.تغییر زمن الفعل من المضارع إلى الماضي بنفس الطریقة  
تلمیذ آخر مخاطبتھ بالجملة وبعد مدة یطلب من  مسح السبورةكأن یطلب من تلمیذ 

.ثم تغییر الضمائر مسحت السبورةأنت :المناسبة  
 
 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

یوظف التراكیب والظواھر 
 المستھدفة

11ص  3تمرین  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 وتناسقھا:مؤشرات الكفاءة                                          إمالء                          :النشـــــــــــــــاط  
)المطة والنقطة كبدایة(یستعمل عالمات الوقف                                  ینتج كتابة كلمات وجمل                                   :الكفاءة الختامیة  

في وضعیات مختلفة والجیمالشین یكتب حرفي                                                اویتحكم فیھ یوظف قدراتھ الكتابیة:والكفاءات العرضیة القیم  
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
التالمیذ بقراءتھاقراءة الكلمات ثم مطالبة   

الطاءفي الكلمات التي تشملھ،نفس العمل مع حرف التاءحرف  لونـــ   

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

الذاكرة  یثبت الحرف عن طریق
البصریة برؤیتھ والذاكرة 

.العضلیة بكتابتھ  
.یكتب الصوت الناقص  

.تثبیت الحرفین  
كل كلمتین على حدة ) َجَمٌل،َجَرسٌ (،)َشْمعَةٌ،كنَّاشٌ (یكتب المعلم الكلمات -01

.اكتبھ على لوحتك).َشْمعَةٌ،كنَّاشٌ (ھناك حرف تكرر في الكلمتین :ویقول  
).َجَمٌل،َجَرسٌ (نفس العمل مع الكلمتین   
.وضعیات أخرى مشابھة  

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

 
 
 
 
 
 

.ِمْشِمــ                ــبَلٌ .                   َجةٌ . د               ــْمِعةٌ  .     
)ــٌش ، جا ، َجـ ، َشـ(أكمل كل كلمة بالصوت المناسب  

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

فتصحیح مراقبة  

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  
 

.12ص 6تمرین  إنجاز تمرین اإلمالء في دفتر األنشطة  
.للمعلم استغالل دفتر األنشطة في الحصة التاسعةیمكن   

  

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

 

 

 

 

 

 

    



 

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

.صر الجملة ترتیبا صحیحایرتب عنا:مؤشرات الكفاءة                                                             تعبیر كتابي:النشـــــــــــــــاط  
             یحترم قواعد رسم الحروف والكلمات                    ینتج كتابة كلمات وجمل                                                    :الكفاءة الختامیة

یحترم استقامة الخط على السطر                                                                                                                        
                                              یعتز بلغتھ العربیة،یوظف قدراتھ التعبیریة الشفھیة والكتابیة:القیم والكفاءات العرضیة

د45:المدة  
       11: ةالحص                                                                                 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یذكر الحروف  
.یشكل كلمات ویقرأھا  

)ف،ح،ر(تشكیلالحروف التالیة دون یكتب المعلم   
 

تكوین كلمات من ھذه الحروفیطلب المعلم من التالمیذ   
 

َحفََر،ُحفٌَر،َحْرٌف،فَِرحَ :الكلمات المتوقعة  

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

.یقرأ المتعلم كلمات الجملة  
.یجرب ویكتشف الجواب الصحیح  

.أشكركم.یستعمل العبارة شكرا لكم  

 أتدرب على اإلنتاج الكتابي.
.24یعرض المعلم الوضعیة الموجودة في كتاب التلمیذ على السبورة ص   

 
 قسمنا ،  مزینا  ،  صار  ،  لقد  ،  ماأجمل.

 
.قراءتھا من طرف المعلم ومتعلمیھ ومناقشتھا -  
 

.مطالبة التالمیذ بترتیب كلمات الجملة على كراس المحاوالت -  
 

الترابط بین عناصر الجملة عن طریقیحرص المعلم على اكتشاف تالمیذتھ األنسجام و -  
  

).الخطأ والصح(التجریب   
 
 

.یراقب المعلم إنجازات التالمیذ یثني على المتفوقین لخلق جو من التنافس -  
 

.على تعاونكم:..............أشكر زمالئي على تعاونھم قأقول -  
 

 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

یرتب كلمات الجملة وال ینسى وضع 
.المطة والنقطة  

.12ص :دفتر األنشطة  
 

.أرتب الكلمات المشوشة،وأكون جملة مفیدة  

ستثمـــــــــــــــار
ب واال

 التدریـــ

 

 

 

 

 

 

 



)یكتب،یقارن،یرتب(أعداد أصغر من ألفیتعرف على  :مركبة الكفاءة     استعد للعودة إلى المدرسة                                    :المقطع التعلمي  
یجري علیھا عملیات الجمع،الطرحو                                                                                 األعداد والحساب:المیدان  
.یحسب مجامیع وفروق بشكل سلیم:مؤشرات الكفاءة                                                          وضعیات جمعیة وطرحیة:الدرس  

یوظف عملیتي الجمع والطرح أفقیا للحساب                                                                                                                
والحساببتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد یحل مشكالت :الكفاءة الختامیة  

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

یتأمل الرسم ،یعد ویكتب عدد 
.الشموع  

صنعت لك أمك كعكة ووضعت فوقھا سبع شمعات ) 7(في عید میالدك السابع:السیـــــــاق
.قدمت لك الكعكة وطلبت منك أن تطفئ الشموع،لم تستطع إطفاء كل الشموع.مشتعلة  

 
).شموع مشتعلة وإثنتان منطفئة5(یرسم المعلم الوضعیة:السنـــــــد  

 
لةاكتب على لوحتك عدد الشموع المشتع:التعلیمة  

 

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

.یتبع التعلیمات  
.یحسب ویكتب النتائج  

.ثنائيعمل .رحلة البحث واألكتشافم -  
.عطي المعلم لكل تلمیذین علبتي جبن فارغتینی-1  

قریصات 5قریصة وفي العلبة الثانیة  13ضعوا في العلبة األولى :یقول   
 احسب عدد القریصات في العلبتین معا

.یفرغ محتوى العلبة األولى في العلبة الثانیة ویحسب:)البحث(اإلجراءات-  
یكتب العملیة ویحسب الناتج               

)المعلم یضع المخطط(یعرض كل فوج نتائجھ على السبورة :المناقشة والتبادل-  
في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس-  
:كراسات منھا ویقول 8،یوزع )یعدھا(كراسا  20المعلم فوق مكتبھ یضع .عمل فردي -2  

  كم كراسة بقیت عند المعلم؟
22أكتشف ص :یتم العمل الفردي على الكتب:العمل الفردي  

:مرحلة اإلنجاز  
.یتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كریات 6یغیر المعلم اتجاه السھم في العلبة الحمراء لیعرف التلمیذ أن البنت حذفت :مالحظة  
)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  

22تعلمت ص  نص  

التدریـ
ب 

س
تواال

 ـار

.تخصص الحصة الثانیة للتمرن على دفتر األنشطة  

 

 

 

 

 

 



)یكتب،یقارن،یرتب(یتعرف على أعداد أصغر من ألف :مركبة الكفاءة     استعد للعودة إلى المدرسة                                    :المقطع التعلمي  
یجري علیھا عملیات الجمع،الطرحو                                                                                 األعداد والحساب:المیدان  
.یحسب مجامیع وفروق بشكل سلیم:مؤشرات الكفاءة                                                         جمعیة وطرحیة  مشكالت:الدرس  

یوظف عملیتي الجمع والطرح أفقیا للحساب                                                                                                                
بتجنید معارفھ المتعلقة باألعداد والحسابیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة  

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

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

یكتب على ،ویقارن یقرأ األعداد
األخف/لوحتھ اسم الولد األثقل  

.أوالدزاركم طبیب المدرسة ووزن ثالثة :السیــــاق  
الصورة:دــالسن  

  
 
 
 

       24kg                   27kg                   22kg 
رائد        أحمد             أمین                   اكتب على لوحتك اسم الولد :التعلیمة                                                          

                                                                           األخف؟/األثقل

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

.یعد باستعمال العد الشفاھي  
یضم أشیاء المجموعة األولى إلى 
أشیاء المجموعة الثانیة،یحذف 

.العدد المعین  
الباقي،أویجري عملیة /یعد المجموع

.الطرح/الجمع  
.......النتائجیكتب   

.باألفواجعمل داخل القسم .مرحلة البحث واألكتشاف -  
حیث في الكیسین األول والثاني  3-1مرقمة من شفافة یعطي المعلم لكل فوج ثالثة أكیاس -1

.وكیس ثالث فارغ 20عدد من األشیاء مجموعھا أقل من   
واكتبھ 2واكتبھ،احسب عدد أشیاء الكیس  1احسب عدد أشیاء الكیس :التعلیمة  

ماھو عدد أشیاء الكیس الثالث؟.ضع الكیس األول والثاني داخل الكیس الثالث  
.سیرورات مختلفة لحساب المجموع):البحث(اإلجراءات  

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

یقدم المعلم لكل فوج كیس واحد بھ عدد من األشیاء أقل من ثالثین ویطلب من كل فوج  -2
.حذف عدد یعینھ لھم وحساب الباقي  

)البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتأسیس(تتبع نفس المراحل  
.یتم العمل الفردي على الكتاب مرحلیا:العمل الفردي  

:مرحلة اإلنجاز  
.أو على كراس المحاوالت إنجاز األنشطة على الكتاب الموحدیتم   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

14+5:.......=احسب المجموع تقویم اإلنجاز  
17-8........=احسب الفرق  

ا
ب 

لتدریـــ
ستثم

واال
ـار

 

 

بالنسبة للكتاب الموحد طُِلَب منا أن الیكتب علیھ التلمیذ الذي أعاره؟    

 

 

 

 

  



 

تنظیم الفضاءیتعرف على :مركبة الكفاءة                    استعد للعودة إلى المدرسة                          :المقطع التعلمي  
یستعمل المصطلحات والتعابیر المناسبة لنقل رسم على مرصوفة                                                                  الفضاء والھندسة:المیدان  
مرصوفةیستعمل المرصوفة،ینقل رسم على :مؤشرات الكفاءة                                                                  نقل رسم على مرصوفة:الدرس  

          حسب نموذج معطى،یستعمل المسطرة استعماال سلیما                         متعلقة بنقل رسم شكل على مرصوفةیحل مشكالت :الكفاءة الختامیة
                          

        الرموز واألشكال،:یستعمل مختلف أشكال التعبیریالحظ ویكتشف،:القیم والكفاءات العرضیة
 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

عدد معلوم الحقیذكر   

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

قریصة 29علبة بھا :السنـــد  
 

في كل مرة العلبة الموجودة داخللنذكر القریصات :التعلیمـــة  
 

واحدة وممن یلیھ ذكر  یضیف،في الزیادةیطلب من تلمیذ ذكر عدد القریصات قبل األنطالق 
 العدد وھكذا

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

یالحظ النماذج ویرسم مثیالتھا على 
الكتاب/أوراق العمل  

.مرحلة اكتشف  
:یفوج المعلم التالمیذ ویوزع علیھم النموذج ثم یقول:عرض المشكل- 01  

ماسمھ؟.الحظ رسم الحیوان في النموذج  
اكملھ.شرعت لیلى في نقل النموذج على الورقة  

.سیرورات مختلفة إلتمام رسم الحیوان):البحث(اإلجراءات  
.وتتم مناقشتھا) تعلق األعمال على السبورة(یعرض كل فوج نتائجھ :المناقشة والتبادل  

في ھذه المرحلة یتم التصدیق على النتائج الصحیحة وابعاد الخاطئة:الحوصلة والتأسیس  
25ص)أنجز(مطالبة التالمیذ بمالحظة النموذج :مرحلة اإلنجاز  

 یشرح لھم طریقة العمل ویحثھم على استعمال المسطرة
 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

.قراءة الحوصلة تعلمت:یتم التوصل إلى نصعن طریق أسئلة    

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

 

 ورقة العمل في األسفل

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



التعرف على سلوكات تتعلق بحب التعلم :مركبة الكفاءة                    الحیاة المدرسیة                                                  :المقطع التعلمي   
واحترام المعلمتھذیب السلوك                                                                                                  :المیدان   
                                                                                            .االسالم یحث على العلم:الدرس 

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

                               الحمیدة،والمعامالت الحسنة،وحب األطالع
.،االحتراماألعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري الوطني،نبذ العنف والتعامل بوعي ومسؤولیة:القیم  

والنشاط المقتـــــــــــــرح الوضعیات التعلمیة التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

بحدیث الرسول صلى .......یا ذكرنا
.هللا علیھ وسلم حول طلب العلم  

 السیاق:یكتب المعلم العبارة:العلم نور والجھل ظالم.
 

 السند:العبارة.
 

 التعلیمة:لماذا تأتي كل یوم إلى المدرسة 
  

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

ویجیب عن األسئلة یالحظ یستمع  
 

.عدة مرات )26ص(یقرأ المعلم النص :أقرأ وأالحظ  
.یحاور التالمیذ حول معنى النص  

 مع من عاد أمین من المسجد؟في رأیكم ماذا كان یفعل في المسجد؟
 ماذا قال لجده في الطریق؟ھل قرأ الجد اآلیة؟

 یطلب من التالمیذ فتح الكتب ومالحظة الصورة
.طرح أسئلة  

 ماذا ترى في الصورة؟عم یتحدثان؟
........اقرأ اآلیة یا  

 یكتب المعلم اآلیة بخط واضح،یشرحھا شرحا مبسطا
.ویحاور التالمیذ حول معناھا  

.أیھما تفضل أن تجعلھ صدیقا لك:ثم یسأل  
 الذي یعرف القراءة والكتابة أو الذي الیعرف القراءة

.والكتابة  
هللا سبحانھ:بقولھیعقب المعلم على إجابات التالمیذ   

.یحب الولد المتعلم والیحب الولد الجاھل  
أیھما تفضل أن تكون؟ھل تحمد هللا على نعمة:ثم یقول  

 العلم؟
قراءة العبارة وفھم معناھا:أتعلم  

 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

 مراقبة اإلنجاز وتقویمھ

.لدیك جار الیذھب إلى المدرسة  
 قدم لھ نصیحة

ب 
التدریـــ
ستثمــــ

واال
ـــــــار

 

13وإلنجاز النشاط ص .اآلیة والدعاءتخصص الحصة الثانیة لتحفیظ   

.یحث التالمیذ على تردید الدعاء صبیحة كل یوم  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

ویتحكم فیھ       الشفویةیوظف قدراتھ :القیم والكفاءات العرضیة  
د45+د45:المدة  

5/12:الحصتان  
 

                                                   
 

والنشاط المقتـــــــــــــرح الوضعیات التعلمیة التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

 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 
 المعنى اإلجمالي ویجیب عن األسئلة
 
 
 
 
 

من المحفوظة یحفظ المقطع األول  

 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  
 یجزئ األستاذ القطعة إلى ثالثة أجزاء حبذا لو تكون حسب األفكار الجزئیة

 یكتب الجزء األول على جانب آخر من السبورة ویتم تحفیظھ

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)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  
ردیا على أوراق  ینجز األنشطة ف  )               تربیة المدنیةاللغة،التربیة األسالمیة،ال(یدمج مكتسباتھ في حل وضعیات متعلقة بـ:الكفاءة الختامیة  

یوظف قدراتھ ویتحكم فیھا                                                        :القیم والكفاءات العرضیة  
د45:المدة  

10:الحصة  

 

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

 یسترجع المعلومات

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

......الظواھرالنحویة والصرفیة  

حلة 
مر

ق
ال
ط
 األن

یكتشف األنشطة وینصت إلى 
.شرح المعلم  

 
.ینجز النشاط األول  

 یراقب عملھ ویصحح إن أخطأ
 النشاط الثاني
 النشاط الثالث

 

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

: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  

..............................أَْنتَ                           تراجعان الدرسأنتما   
...............................أنتن....................                         أنتم  

 التربیة اإلسالمیة

أمام الجملة الصحیحة              ضع العالمة       
 

.أتأخر عن موعد الدروس  
 

.أنجز فروضي وأحضر دروسي  
 

.أنصت إلى شرح المعلم  
 

.أطلب من الكبار أن یعلموني  
.المدنیة التربیة  

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

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

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

المتعلم،یثي على  مراقبة آداء
 المجتھدین لخلق جو من التنافس

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

ب 
التدریـــ
ستثمـــ

واال
ـــــار

 

 

 ورقة اإلدماج في األسفل

 

 

 



 

: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       

 

.أتأخر عن موعد الدروس  

 

.أنجز فروضي وأحضر دروسي  

 

.أنصت إلى شرح المعلم  

 

.أطلب من الكبار أن یعلموني  

.التربیة المدنیة  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



یتعرف على النمو من خالل مظاھره الخارجیة:مركبة الكفاءة                              استعد للعودة إلى المدرسة                          :المقطع التعلمي  
                جسم اإلنسان والصحة                                                                    :المیدان
یحدد القواعد الصحیة للنمو :مؤشرات الكفاءة                                                                )2(أنمو وجسمي یتطورأنا :الدرس  

.ذیةیبتعد عن السلوكات السیئة للتغ                                یحافظ على صحة جسمھ بتجنید معارفھ حول التغیرات الجسمیة:الكفاءة الختامیة  
بنظم مھامھ وأعمالھ المختلفة،یرسخ اللغة الوطنیة لألتصال والتعبیر العلمي:القیم والكفاءات العرضیة  

 المراحــــــل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقویـــــــــــــــم

.یشاھد الصورة  
 یجیب عن السؤال

وشرب المشروبات الغازیةأنت تكثر من أكل الحلویات :السیــــاق  
صورة ولد بأسنان مسوسة:السنـــد  

 
كیف تصیر أسنانك بعد مدة؟:التعلیمـــة  

 عند من یأخذك أبوك؟لماذا؟
 

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

.یالحظ الصورة ویجیب عن السؤال  
یالحظ التغیرات التي طرأت على 

.الولد  
.یجیب عن األسئلة  

 
 یتوصل إلى األثر الكتابي

.المالحظة والبحثمرحلة  -  
.ومالحظة الصورة 24یطلب األستاذ من التالمیذ فتح الكتاب ص   

)االستعانة بمكونات وجبة الغذاء.(یتناول أمین وجبة الغذاء  
ھل ھي وجبة كاملة؟. اذكر مكونات ھذه الوجبة  

أغذیة (درسناھا العام الماضي.تذكیر التالمیذ بالمجموعات الثالث لألغذیة
)،الحمایةالنمو،الطاقة  

ھل ھي مناسبة؟. سم األغذیة التي تناولتھا أنت  
كیف نسمیھ؟:ھو مصاب بمرض.الحظوا الولد في األسفل  

.مرض الھزال ناتج عن سوء التغذیة.عند العجز یذكرھم باسم المرض  
.اذكرھا.تتناول ثالث وجبات رئیسیة في الیوم  

.بطرح أسئلةتذكیر التالمیذ بالعادات الحسنة قبل وأثناء وبعد األكل   
السرعة،عدم المضغ الجید،تناول األغذیة (یحثھم على األبتعاد عن العادات السیئة لألكل

............)المعروضة في الشارع  
.مرحلة التجریب والقیاس  

).إن وجدا(یستعین المعلم بتلمیذین من قسمھ أحدھما صحیح البنیة واآلخر ضعیف  
).مثال(السبورةیطلب من كلیھما كتابة التاریخ على   

كتابة التاریخ؟......لماذا استطاع .طرح أسئلة  
كتابة التاریخ........لماذا لم یستطع                 

.........كتابة التاریخ یجب علیھ أن.........حتى یستطیع   
 
 
 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

.للوصول إلى نص تعلمت یحاور المعلم تالمیذتھ 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،                                                                                    الحیاة المدنیة:المیدان  

 



وواجبھیمیز بین حقھ :مؤشرات الكفاءة                                                                                من واجبي األنضباط:الدرس  
.معامالتھفي  وینضبطواجباتھ یعرف                                     اة في القسمیمن خالل نظام الحیمیز بین الحق والواجب : الكفاءة الختامیة  

.ظم عملھ الشخصينیؤدي واجباتھ نحو نفسھ ونحو اآلخری:القیم والكفاءات العرضیة  
یة والنشاط المقتـــــــــــــرحالوضعیات التعلم التقویـــــــــــــــم  المراحــــــل 

.یالحظ ویجیب عن السؤال  

دعاك صدیقك لحضور عید میالده یوم الخمیس القادم،قبلت دعوتھ،ولكن في الیوم:السیــــاق  
 المحدد سقطت أمطار غزیرة

.....صورة،قصة عن األلتزام بالمواعید:السنـــد  
 

؟التذھبھل تذھب عند زمیلك،أو :التعلیمـــة  
 لماذا؟

 

ق
ال
ط
حلة األن

 مر

.یستمع إلى قراءة المعلم  
.یالحظ الصور ویجیب عن األسئلة  

.أقرأ وأالحظ  
.یقرأ المعلم النص عدة مرات ویشرحھ  

 
.یطرح أسئلة حول المعنى العام   

 
.27مطالبة التالمیذ بمالحظة الصورة من كتاب التلمیذ ص  

 
ماذا تقول لھ؟تنصحھ ؟ھل تحب أن تكون مثلھ:یطرح السؤال  

 
ماذا یفعل الولدان؟مررت بجانبھما ماذا تفعل؟.الحظ الصورة على الیمین  

 
الولدان یتصافحان.الحظ الصورة على الیسار  

 
ماذا تقول لھما؟.أعجبك سلوكھما  

 
مساء/ھل تصافح زمالءك؟ماذا تقول لھم صباحا  

 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

 مر

أسئلة ھادفة للوصول إلى الملخص یطرح المعلم تقویم األعمال  

ب 
التدریـــ

ستثمـــــــــــــــار
 واال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




