
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المقطع األول
»الحیاة المدرسیة«  

  :الوضعیة االنطالقیة األم
مررت اليوم على مدرسة احلي، فأدهشين ما رأيت، لقد  تغري : على مائدة الطعام وليلة الدخول املدرسي، قال أيب

 وكونوا إخواناعلى مدرستكم،  وحافظواعاداتكم، غريوا : فيها كل شيء حىت متنيت لو كنت واحدا منكم مث أكمل

  .اجلزائر عاليالنرفع بلدنايف دروسكم،  اجتهدوامتحابني، و 

بتُّ أتقلب يف فراشي أنتظر طلوع مشس الغد، أتلمس حمفظيت ومالبسي اجلديدة وأنا أسائل نفسي كيف نفعل 

  .ذلك؟ 

  :المھمات
  .ـ يكتشف تغري النظام بني أيام العطلة وأيام الدراسة 1

  .ـ يربز التغيري الذي حدث للمدرسة أثناء العطلة  2       

  . ـ يتعرف على الرفاق اجلدد يف القسم 3       

  .يشارك مبنتج يف ا�لة احلائطية . 4

 21ص دليل الكتاباختيار الوضعية االنطالقية من  ميكن: مالحظة

  عبد الباري: مع تحیات األستاذ
 التعلیم االبتدائي مفتش



 "األسبوع األول" منھجیة تسییر المقطعاألولفیاللغةالعربیةللسنةالثانیة
  

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  األولى" األم"تقدیم الوضعیة االنطالقیة

  تقدیم الوضعیة الجزئیة األولى

/ / 
 المنطوق فھم-
 أتأمل وأتحدث-

 09ص 
 انتھت العطلة الصیفیة 50ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة سورة المسد / 13ص / /
 

 
 أوظف الصیغ

 05ص 
 أستعمل الصیغ

 10ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 10ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 05ص 

الیوم نعود إلى 
 المدرسة

 11ص  
 04 قراءة الیوم نعود إلى المدرسة /

 تربیة مدنیة من حقي أن أتعلم / 14ص 07ص  /
 

 05 محفوظات مدرستي / 25مدرستیص  / /

 بطاقات
 خط
 06ص 

الیوم نعود إلى -
 المدرسة

 أكتشف وأمیز-

 12 - 11ص 

 06 قراءة وكتابة الیوم نعود إلى المدرسة /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 05ص 

نعود إلى الیوم -
 المدرسة

 أحسن قراءتي-

 12 – 11ص 

 )10ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة الیوم نعود إلى المدرسة /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 06ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

 أثري لغتي

 06ص 

: المشروع
التعریف 

 28بالمدرسة ص 

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 06ص 

أتدرب عل اإلنتاج 

 12الكتابیص 
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات مدرستي / 25ص  / /

  تربیة إسالمیة سورة المسد /  07ص  /

  



 "األسبوع الثاني" منھجیة تسییر المقطعاألولفیاللغةالعربیةللسنةالثانیة

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  تقدیم الوضعیة الجزئیة الثانیة

/ / 

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 15ص 
 موعد االستراحة 50ص 

المنطوق فھم 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة فضل العلم / 19ص  / /
 

 
 أوظف الصیغ

 08ص 

 أستعمل الصیغ

 16ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 16ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 08ص 

في ساحة 
 المدرسة

 17ص  
 04 قراءة في ساحة المدرسة /

 تربیة مدنیة أتقن عملي / 20ص  10ص  /
 

 05 محفوظات مدرستي / 25مدرستیص  / /

 بطاقات
 خط

 09ص 

في ساحة -
 المدرسة

 أكتشف وأمیز-

 18 - 17ص 

 06 قراءة وكتابة في ساحة المدرسة /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

الحرف األول في كلمات  تثبیت -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 08ص 

في ساحة  -
 المدرسة

 أحسن قراءتي-
 18  – 17ص 

 )16ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة في ساحة المدرسة /

 األستاذ یُعدھا -
 بطاقات -

 إمالء
 09ص 

/ / 
تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -

 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 
 تكملة كلمة -

 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

 أثري لغتي

 09ص 

: المشروع
التعریف 
 28بالمدرسة ص 

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .تمارین لغویة  •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 كتابیاأنتج 

 09ص 

أتدرب عل اإلنتاج 
 الكتابي

 18ص 
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات مدرستي / 25ص  / /

  تربیة إسالمیة فضل العلم / / 10ص  /



 "األسبوع الثالث" منھجیة تسییر المقطعاألولفیاللغةالعربیةللسنةالثانیة

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  تقدیم الوضعیة الجزئیة الثالثة

/ / 

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 21ص 
 مع معلمتي 51ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة اإلسالم یحث على العلم / 26ص  / /
 

 
 أوظف الصیغ

 11ص 

 أستعمل الصیغ

 22ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 22ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 11ص 

 في القسم

 23ص  
 04 قراءة في القسم /

 تربیة مدنیة من واجبي االنضباط / 27ص  13ص  /
 

/ / 
 مدرستي

 25ص 
 05 محفوظات مدرستي /

 بطاقات
 خط

 09ص 

 في القسم-
 أكتشف وأمیز-

 24 - 23ص 
 06 قراءة وكتابة في القسم /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

على كتابة  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 08ص 

 في القسم -
 أحسن قراءتي-

 24 - 23ص 

 أركـب -

 )22ص (

 08 قراءة وكتابة في القسم /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 12ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

 أثري لغتي

 12ص 

: المشروع
التعریف 

 28بالمدرسة ص 

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .تمارین لغویة  •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 12ص 

أتدرب عل اإلنتاج 
 الكتابي

 24ص 
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات مدرستي / 25ص  / /

  تربیة إسالمیة فضل العلم / / 13ص  /

  



 

 

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

إعداد یمكن  -
 .مناسبة ةأنشط

أنشطة استغالل  -
من دلیل المقاطع 

 .التعلمیة

/ 

یمكن استغالل 
  :الصور في

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 15ص  – 9ص 

 21ص 

 50ص 

 51ص 

التي ُرِویت  استذكار القصص -
استعمال ، معسابقا أو إعداد قصة

الصیغ والتراكیب المدروسة 
 .وإدماجھا

 . مسرحة األحداث -

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

/ / 
 سورة المسد

  العلم فضلعنوحدیث

 19ص ،13ص
 تربیة إسالمیة تحفیظ سور وأحادیث /

 

یمكن إعداد  -
 . أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

أوظف 
 والتراكیبالصیغ

 14ص 
/ / 

استعمال الصیغ واألسالیب في   -
 .وضعیات تواصلیة دالة

توظیف الصیغ والتراكیب في  -
جمل أو وضعھا في مكانھا 

 .... المناسب أو 

 02 تعبیر شفوي

یمكن إعداد  -
نص یجمع معاني 

  النصوص الثالثة
استغالل أنشطة  -

من دلیل المقاطع 
 .التعلمیة

  أفھم وأجیب
 14ص 

/ / 

یقرأ النصوص الثالثة، أو أھم  -
العالقة فیما  فقراتھا، ویجد

 .بینھم، أو إعداد نص آخر
مراجعة الحروف المدروسة  -

ا درسھ نطقا وكتابة، وإدماج م
 .من حروف في وضعیات

 قراءةوإنتاج شفوی

03 

04 

 تربیة مدنیة إدماج / / 61ص  إعداد وضعیات
 

 05 محفوظات )مسرحة األحداث( مدرستي  25مدرستیص  / /

استغالل أنشطة  -
دلیل المقاطع من 

  .التعلمیة
كتابة وإمالء في  -

 كراس القسم

  إمالء + خط 

 15ص
/ / 

مراجعة رسم الحروف  -
 .المدروسة في المقطع

 .على كراس القسمكتابة جملة  -
 .من إعداد المعلمإمالء جملة  -
 .أنشطة الكتابیة واإلمالئیةحل  -

 06 قراءة وكتابة

 07 إمالء حل الوضعیة االنطالقیة األم / / / /

یمكن إعداد  -
  .أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

+ أنتج كتابیا 
  أبدي رأیي

 15ص  
 08 قراءة وكتابة الوضعیة اإلدماجیة التقویمیة / 

/ / 
: المشروع
التعریف 
 28بالمدرسة ص 

/ 
 .متابعة إنجاز المشروع -
تقویم المشروع ومعالجة  -

 .نقائص المتعلمین
 09 إمالء

إعداد أنشطة 
 إدماجیة تساعد في

 معالجة النقائص
 الدعم والمعالجة تدارك مواطن الضعف   

10 

11 

  إعداد أنشطة 
التعریف : المشروع

 28بالمدرسة ص 
 

أنشطة تدعیمیة وإكمال المشروع 
 في حالة عدم إتمامھ

 12 محفوظات

  تربیة إسالمیة إدماج / / 16ص  إعداد وضعیات

 أسبوع اإلدماج والتقویم: األسبوع الرابع
  عبد الباري: مع تحیات األستاذ

 مفتش التعلیم االبتدائي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المقطع الثاني
»العائلة«  

  :الوضعیة االنطالقیة األم

أو احلصول على ساعات  ،و االستيقاظ يف ساعات متأخرة من النهار ،عطلة �اية األسبوع وقت مناسب للسهر

. ال يا بين اجلمعة سّيد األيام:،هكذا قلت ألخي ليلة اجلمعة ، غري أن أيب فاجأين بقولهنوم إضافية خالل اليوم

صلى هللا عليه "هكذا قال رسول هللا . ففيه تقطف اخلريات، وجتمع احلسنات، وجيد فيه العقل واجلسم راحة البال

  ".وسلم

  :المھمات

  .تأثري يوم اجلمعة يف العادات اليومية ـ يكتشف 1       

  يتعرف على أفضلية يوم اجلمعة على سائر األيام ـ  2       

  يتعلم  الطريقة املثلى لكسب راحة العقل واجلسم .  3       

  يبين لنفسه برناجما خاصا لسري األسبوع. 4   

  22ص دليل الكتاباختيار الوضعية االنطالقية من  ميكن: مالحظة

  عبد الباري: مع تحیات األستاذ
 التعلیم االبتدائي مفتش



 "األسبوع األول"فیاللغةالعربیةللسنةالثانیة الثانیمنھجیة تسییر المقطع
  

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  الثانیة" األم"تقدیم الوضعیة االنطالقیة 

  تقدیم الوضعیة الجزئیة األولى

/ / 
 فھم المنطوق -
 أتأمل وأتحدث-

 30ص 
 عید الفطر 52ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة زیارة األقارب / 34ص / /
 

 
 أوظف الصیغ

 17ص 
 أستعمل الصیغ

 31ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 31ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 17ص 
 زفاف أختي

 32ص  
 04 قراءة زفاف أختي /

 تربیة مدنیة أطیع المسنین وأحترمھم / 35ص 19ص  /
 

 05 محفوظات طاعة الوالدین / 46ص  / /

 بطاقات
 خط

 18ص 

  زفاف أختي  -
 أكتشف وأمیز-

 33 - 32ص 
 06 وكتابةقراءة  زفاف أختي /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 17ص 

  زفاف أختي -
 أحسن قراءتي-

 33 - 32ص 

 )31ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة زفاف أختي /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 18ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 
 18ص اللغوی

شجرة : المشروع
 49صعائلتي 

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .لغویة تمارین •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 18ص 

أتدرب عل اإلنتاج 

 33الكتابیص
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات مدرستي / 46ص  / /

  تربیة إسالمیة زیارة األقارب /  19ص  /

  



 "األسبوع الثاني" فیاللغةالعربیةللسنةالثانیةالثانیمنھجیة تسییر المقطع

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  تقدیم الوضعیة الجزئیة الثانیة

/ / 

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 36ص 
 ھل یمكن العیش بال مسكن 52ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة القولالصدق في  / 40ص  / /
 

 
 أوظف الصیغ

 20ص 

 أستعمل الصیغ

 37ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 37ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 20ص 
 04 قراءة الیوم ننظف بیتنا / 38ص  

 تربیة مدنیة أتضامن مع جاري / 41ص  22ص  /
 

 05 محفوظات طاعة الوالدین / 46ص  / /

 بطاقات
 خط

 21ص 

 الیوم ننظف بیتنا-
 أكتشف وأمیز-

 39 - 38ص 
 06 قراءة وكتابة الیوم ننظف بیتنا /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 20ص 

الیوم ننظف  -
 بیتنا

 أحسن قراءتي-

  39 – 38ص 

 )37ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة الیوم ننظف بیتنا /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 21ص 
/ / 

الحرف الثاني في كلمات تثبیت  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 

 21ص اللغوی

شجرة : المشروع

 49عائلتي ص
/ 

 :نشاطات إدماجیة-
 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 21ص 

أتدرب عل اإلنتاج 
 الكتابي

 39ص 
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات طاعة الوالدین / 46ص  / /

  تربیة إسالمیة الصدق في القول / / 22ص  /



 "األسبوع الثالث"فیاللغةالعربیةللسنةالثانیة الثانیمنھجیة تسییر المقطع

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد األنشطةدفتر  إعداد األستاذ 

  تقدیم الوضعیة الجزئیة الثالثة

/ / 

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 42ص 
 العائلة الجزائریة أیام الثورة 53ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة أحفظ األمانة / 47ص  / /
 

 
 أوظف الصیغ

 23ص 

 أستعمل الصیغ

 43ص 
/ 

واسالیب في استعمال صیغ 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 43ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 23ص 
 04 قراءة عائلتي تحتفل باالستقالل / 23ص  

 تربیة مدنیة أنا تلمیذ مطیع / 48ص  25ص  /
 

 05 محفوظات طاعة الوالدین / 46ص  / /

 بطاقات
 خط
 24ص 

عائلتي تحتفل  -
 باالستقالل

 أكتشف وأمیز-

 45 - 44ص 

 06 قراءة وكتابة عائلتي تحتفل باالستقالل /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 23ص 

عائلتي تحتفل  -
 باالستقالل

 أحسن قراءتي-

  45 – 44ص 

 أركـب -

 )43ص (

 08 قراءة وكتابة عائلتي تحتفل باالستقالل /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 24ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...تعابیر انطالقا من صور، 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 

 24صاللغوی

شجرة : المشروع

 49عائلتي ص
/ 

 :نشاطات إدماجیة-
 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 24ص 

أتدرب عل اإلنتاج 
 الكتابي

 45ص 
 11 كتابي إنتاج .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات طاعة الوالدین / 46ص  / /

  تربیة إسالمیة أحفظ األمانة / 47ص  25ص /



  

 

 

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

یمكن إعداد  -
 . أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
من دلیل المقاطع 

 .التعلمیة

/ 

یمكن استغالل 
  :الصور في

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 36ص  –30ص 

 42ص 

 52ص 

 53ص 

استذكار القصص التي ُرِویت  -
سابقا أو إعداد قصة، معاستعمال 

والتراكیب المدروسة الصیغ 
 .وإدماجھا

 . مسرحة األحداث -

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

/ / 
  30صزیارة  :ح
  40ص الصدق :ح
 47ص األمانة :ح

 تربیة إسالمیة تحفیظ سور وأحادیث /
 

یمكن إعداد  -
 . أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

أوظف 
 والتراكیبالصیغ

 26ص 
/ / 

استعمال الصیغ واألسالیب في   -
 .وضعیات تواصلیة دالة

توظیف الصیغ والتراكیب في  -
جمل أو وضعھا في مكانھا 

 .... المناسب أو 

 02 تعبیر شفوي

یمكن إعداد  -
نص یجمع معاني 

  النصوص الثالثة
استغالل أنشطة  -

من دلیل المقاطع 
 .التعلمیة

  أفھم وأجیب

 26ص 
/ / 

یقرأ النصوص الثالثة، أو أھم  -
فقراتھا، ویجد العالقة فیما 

 .بینھم، أو إعداد نص آخر
مراجعة الحروف المدروسة  -

نطقا وكتابة، وإدماج ما درسھ 
 .من حروف في وضعیات

 قراءةوإنتاج شفوی

03 

04 

 تربیة مدنیة إدماج / / 28ص  إعداد وضعیات
 

 05 محفوظات )األحداثمسرحة (طاعة الوالدین  46ص  / /

استغالل أنشطة  -
من دلیل المقاطع 

  .التعلمیة
كتابة وإمالء في  -

 كراس القسم

  إمالء + خط 

 27ص
/ / 

مراجعة رسم الحروف  -
 .المدروسة في المقطع

 .كتابة جملة على كراس القسم -
 .إمالء جملة من إعداد المعلم -
 .حل أنشطة الكتابیة واإلمالئیة -

 06 قراءة وكتابة

 07 إمالء حل الوضعیة االنطالقیة األم / / / /

یمكن إعداد  -
  .أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

+ أنتج كتابیا 
  أبدي رأیي

 27ص  
 08 قراءة وكتابة الوضعیة اإلدماجیة التقویمیة / 

 / 49ص / /
 .متابعة إنجاز المشروع -
المشروع ومعالجة  تقویم -

 .نقائص المتعلمین
 09 إمالء

إعداد أنشطة 
إدماجیة تساعد في 

 معالجة النقائص
 الدعم والمعالجة تدارك مواطن الضعف   

10 

11 

    إعداد أنشطة 
أنشطة تدعیمیة وإكمال المشروع 

 في حالة عدم إتمامھ
 12 محفوظات

  تربیة إسالمیة إدماج / / 28ص  إعداد وضعیات

  

 أسبوع اإلدماج والتقویم: من المقطع الثاني األسبوع الرابع
  عبد الباري: مع تحیات األستاذ

 مفتش التعلیم االبتدائي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المقطع الثالث
»الحي والقریة«  

  :الوضعیة االنطالقیة األم

وسواء عشنا يف املدينة أم عشنا يف . اجلميع يؤكد لك أن واجبك حنو وطنك يأيت بعد واجب اإلميان با� ورسوله

  .الريف، فإن أرض بالدنا واحدة، وعزيزة علينا

 .حتدث عن املكان الذي تعيش فيه - 

  .كيف حتافظ عليه - 

  :المھمات

صف لزمالئك شفويا وكتابيا مناظر الريف ومناظر املدينة، وحتدث عن األنشطة اليت ميارسها السكان ـ  1       

  .فيهما

  يف الريف واملدينة مساحات خضراء، هات أمثلة عنها، واقرتح بعض احللول للمحافظة عليهاـ  2       

  سورة قريش تتضمن نشاطا من األنشطة اليت ميارسها اإلنسان، عن أي نشاط تتحدث وأين ميارس؟.  3       

  
  23من الدلیل ص 

  عبد الباري: مع تحیات األستاذ
 مفتش التعلیم االبتدائي



 "األسبوع األول"فیاللغةالعربیةللسنةالثانیة الثالثمنھجیة تسییر المقطع
  

 فيما یناسبھا 
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  الثالثة" األم"لوضعیة االنطالقیة تقدیم ا

  تقدیم الوضعیة الجزئیة األولى

/ / 
 فھم المنطوق -
 أتأمل وأتحدث-

 51ص 
 رحلة سنونوة 54ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة سورة قریش / 55ص / /
 

 
 أوظف الصیغ

 29ص 
 أستعمل الصیغ

 52ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 52ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 29ص 
 04 قراءة بین المدینة والریف / 53ص  

 تربیة مدنیة الشجرة صدیقة اإلنسان / 56ص 31ص  /
 

 05 محفوظات الطبیعة في بالدي / 67ص  / /

 بطاقات
 خط

 30ص 

بین المدینة -
  والریف

 أكتشف وأمیز-

 54 - 53ص 

 06 قراءة وكتابة بین المدینة والریف /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..تعابیر انطالقا من صور، 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 29ص 

بین المدینة -
  والریف

 أحسن قراءتي-

  54 – 53ص 

 )52ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة بین المدینة والریف /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 30ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 

 30ص اللغوی

أقضي : المشروع
یوما مع الفالح 

 70ص

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 30ص 
أتدرب عل اإلنتاج 

 54الكتابیص
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات الطبیعة في بالدي / 67ص  / /

  تربیة إسالمیة سورة قریش / 55ص 31ص  /

  



 "األسبوع الثاني"فیاللغةالعربیةللسنةالثانیة الثالثمنھجیة تسییر المقطع

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  تقدیم الوضعیة الجزئیة الثانیة

/ / 

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 57ص 
 جني الزیتون 54ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة من أركان اإلیمان / 61ص  / /
 

 
 أوظف الصیغ

 32ص 

 أستعمل الصیغ

 58ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 58ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 32ص 
 04 قراءة من خیرات الریف / 59ص  

 تربیة مدنیة حمایة الغابة / 62ص  34ص  /
 

 05 محفوظات بالديالطبیعة في  / 67ص  / /

 بطاقات
 خط

 33ص 

من خیرات -
 الریف

 أكتشف وأمیز-

 60 - 59ص 

 06 قراءة وكتابة من خیرات الریف /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 32ص 

من خیرات  -
  الریف

 أحسن قراءتي-

  60 – 59ص 

 )58ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة من خیرات الریف /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 33ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 

 33ص اللغوی

أقضي : المشروع
یوما مع الفالح 

 70ص

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 33ص 

أتدرب عل اإلنتاج 
 الكتابي

 60ص 
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات الطبیعة في بالدي / 67ص  / /

  تربیة إسالمیة من أركان اإلیمان / 61ص  34ص  /



 "األسبوع الثالث"فیاللغةالعربیةللسنةالثانیة الثالثمنھجیة تسییر المقطع

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  الوضعیة الجزئیة الثالثة تقدیم

/ / 

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 63ص 
 جولة في أرجاء المدینة 55ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة )2(من أركان اإلیمان  / 68ص  / /
 

 
 أوظف الصیغ

 35ص 

 أستعمل الصیغ

 64ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . األحداث مسرحة
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 64ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 35ص 
 04 قراءة في المحالت الكبرى / 65ص  

 تربیة مدنیة الحدیقة العامة / 69ص  37ص  /
 

 05 محفوظات الطبیعة في بالدي / 67ص  / /

 بطاقات
 خط
 36ص 

في المحالت -
 الكبرى

 أكتشف وأمیز-

 66 - 65ص 

 06 قراءة وكتابة في المحالت الكبرى /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 35ص 

في المحالت  -
 الكبرى

 أحسن قراءتي-

  66 – 65ص 

 )64ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة في المحالت الكبرى /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 36ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 

 36صاللغوی

أقضي : المشروع
یوما مع الفالح 

 70ص

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 36ص 

أتدرب عل اإلنتاج 
 الكتابي

 66ص 
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات الطبیعة في بالدي / 67ص  / /

  تربیة إسالمیة )2(من أركان اإلیمان  / 68ص  37ص /

  



 

 

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

یمكن إعداد  -
 . أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
من دلیل المقاطع 

 .التعلمیة

/ 

یمكن استغالل 
  :الصور في

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

ص  –51ص 

 63ص 57

ص 

ص 54

55 

استذكار القصص التي ُرِویت  -
سابقا أو إعداد قصة، معاستعمال 
الصیغ والتراكیب المدروسة 

 .وإدماجھا
 . مسرحة األحداث -

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

/ / 

سورة قریش  -
  55ص

من 285من اآلیة  -
 68سورة البقرة ص

 تربیة إسالمیة تحفیظ سور وأحادیث /
 

یمكن إعداد  -
 . أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

أوظف 
 والتراكیبالصیغ

 38ص 
/ / 

استعمال الصیغ واألسالیب في   -
 .وضعیات تواصلیة دالة

توظیف الصیغ والتراكیب في  -
جمل أو وضعھا في مكانھا 

 .... المناسب أو 

 02 تعبیر شفوي

یمكن إعداد  -
نص یجمع معاني 

  النصوص الثالثة
استغالل أنشطة  -

من دلیل المقاطع 
 .التعلمیة

  أفھم وأجیب

 38ص 
/ / 

یقرأ النصوص الثالثة، أو أھم  -
فقراتھا، ویجد العالقة فیما 

 .بینھم، أو إعداد نص آخر
مراجعة الحروف المدروسة  -

نطقا وكتابة، وإدماج ما درسھ 
 .من حروف في وضعیات

 قراءةوإنتاج شفوی

03 

04 

 تربیة مدنیة إدماج / / 40ص  إعداد وضعیات
 

 05 محفوظات الطبیعة في بالدي / 67ص  / /

استغالل أنشطة  -
من دلیل المقاطع 

  .التعلمیة
كتابة وإمالء في  -

 كراس القسم

  إمالء + خط 
 39ص

/ / 

مراجعة رسم الحروف  -
 .المدروسة في المقطع

 .كتابة جملة على كراس القسم -
 .إمالء جملة من إعداد المعلم -
 .حل أنشطة الكتابیة واإلمالئیة -

 06 قراءة وكتابة

 07 إمالء حل الوضعیة االنطالقیة األم / / / /

یمكن إعداد  -
  .أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

+ أنتج كتابیا 
  أبدي رأیي

 39ص  
 08 قراءة وكتابة الوضعیة اإلدماجیة التقویمیة / 

/ / 
أقضي : المشروع

یوما مع الفالح 
 70ص

/ 
 .متابعة إنجاز المشروع -
المشروع ومعالجة  تقویم -

 .نقائص المتعلمین
 09 إمالء

إعداد أنشطة 
إدماجیة تساعد في 

 معالجة النقائص
 الدعم والمعالجة تدارك مواطن الضعف   

10 

11 

  إعداد أنشطة 

أقضي : المشروع
یوما مع الفالح 

 70ص
 

أنشطة تدعیمیة وإكمال المشروع 
 في حالة عدم إتمامھ

 12 محفوظات

  تربیة إسالمیة إدماج / / 40ص  وضعیاتإعداد 

 

 أسبوع اإلدماج والتقویم: من المقطع الثالث األسبوع الرابع
  عبد الباري: مع تحیات األستاذ

 مفتش التعلیم االبتدائي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المقطع الرابع
»الریاضة والتسلیة«  

  :الوضعیة االنطالقیة األم

  .أنت حتب الرياضة، وتستغل أوقات الراحة يف ممارسة هوايتك املفضلة وزيارة أماكن التسلية

 .حتدث عن الرياضة واهلواية اليت حتبها - 

  كيف تنظم وقتك ؟ - 

  :المھمات

  .من إعداد األستاذ

  
  24من الدلیل ص 

  عبد الباري: مع تحیات األستاذ
 مفتش التعلیم االبتدائي



 "األسبوع األول"فیاللغةالعربیةللسنةالثانیة الرابعمنھجیة تسییر المقطع
  

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الموحد الكتاب دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  الرابعة" األم"لوضعیة االنطالقیة تقدیم ا

  تقدیم الوضعیة الجزئیة األولى

/ / 
 فھم المنطوق -
 أتأمل وأتحدث-

 72ص 
 العدو المدرسي 56ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة العصرسورة / 76ص / /
 

 
 أوظف الصیغ

 41ص 
 أستعمل الصیغ

 73ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 73ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 41ص 
 04 قراءة مباراة حاسمة / 74ص  

 تربیة مدنیة الحق في الراحة / 77ص 43ص  /
 

 05 محفوظات أوقات الفراغ / 88ص  / /

 بطاقات
 خط

 42ص 

  مباراة حاسمة-
 أكتشف وأمیز-

 75 - 74ص 
 06 قراءة وكتابة مباراة حاسمة /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

على  كتابة -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 41ص 

  مباراة حاسمة-
 أحسن قراءتي-

  75 - 74ص 

 )73ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة مباراة حاسمة /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 42ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

نشاط إعداد 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 

 42ص اللغوی

دلیل : المشروع
 لعبة ریاضیة

 91ص

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 42ص 

أتدرب عل اإلنتاج 

 75الكتابیص
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات أوقات الفراغ / 88ص  / /

  تربیة إسالمیة سورة العصر / 76ص 43ص  /

  



 "األسبوع الثاني"فیاللغةالعربیةللسنةالثانیة الرابعمنھجیة تسییر المقطع

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  تقدیم الوضعیة الجزئیة الثانیة

/ / 

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 78ص 
 ھوایتي المفضلة 57ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة هللا الخالق الرازق / 82ص  / /
 

 
 أوظف الصیغ

 44ص 

 أستعمل الصیغ

 79ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 79ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 44ص 
 04 قراءة ھوایتي المفضلة / 80ص  

 تربیة مدنیة الحق في اللعب والترفیھ / 83ص  46ص  /
 

 05 محفوظات أوقات الفراغ / 88ص  / /

 بطاقات
 خط

 45ص 

 ھوایتي المفضلة-
 أكتشف وأمیز-

 81 - 80ص 
 06 قراءة وكتابة ھوایتي المفضلة /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 44ص 

  المفضلةھوایتی -
 أحسن قراءتي-

  81 - 80ص 

 )79ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة ھوایتي المفضلة /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 45ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 

 45ص اللغوی

دلیل : المشروع
لعبة ریاضیة 

 91ص

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 45ص 

أتدرب عل اإلنتاج 
 الكتابي

 81ص 
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات أوقات الفراغ / 88ص  / /

  تربیة إسالمیة هللا الخالق الرازق / 82ص  46ص  /

 "األسبوع الثالث"فیاللغةالعربیةللسنةالثانیة الرابعالمقطعمنھجیة تسییر 



 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  تقدیم الوضعیة الجزئیة الثالثة

/ / 

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 84ص 
 في حدیقة التسلیة 57ص 

فھم المنطوق 
 الشفوي والتعبیر

01 

 تربیة إسالمیة )سورة اإلخالص(هللا الواحد القادر  / 89ص  / /
 

 
 أوظف الصیغ

 47ص 

 أستعمل الصیغ

 85ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 85ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 وأجیبأفھم 

 47ص 
 04 قراءة أصدقاء الكتاب / 86ص  

 تربیة مدنیة أنظم أوقات راحتي / 90ص  49ص  /
 

 05 محفوظات أوقات الفراغ / 88ص  / /

 بطاقات
 خط

 36ص 

- أصدقاء الكتاب-
 أكتشف وأمیز

 87 - 86ص 
 06 قراءة وكتابة أصدقاء الكتاب /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

األول في كلمات تثبیت الحرف  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 47ص 

 أصدقاء الكتاب -
 أحسن قراءتي-

  87 – 86ص 

 )85ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة أصدقاء الكتاب /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 48ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 

 48صاللغوی

دلیل : المشروع
لعبة ریاضیة 

 91ص

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 48ص 

أتدرب عل اإلنتاج 
 الكتابي

 87ص 
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات أوقات الفراغ / 88ص  / /

  تربیة إسالمیة )سورة اإلخالص(هللا الواحد القادر  / 89ص  49ص /

  

  

 
 أسبوع اإلدماج والتقویم: من المقطع الرابع الرابعاألسبوع 

  عبد الباري: مع تحیات األستاذ
 مفتش التعلیم االبتدائي



 

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

یمكن إعداد  -
 . أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

/ 

یمكن استغالل 
  :الصور في

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

ص  78ص  –72ص 

84 

ص 

ص 56

57 

استذكار القصص التي ُرِویت  -
سابقا أو إعداد قصة، معاستعمال 
الصیغ والتراكیب المدروسة 

 .وإدماجھا
 . مسرحة األحداث -

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

/ / 

  76ص العصرسورة -
من  78/79اآلیة -

  82ص الشعراءسورة 
سورة اإلخالص   -

  89ص
من سورة  16اآلیة  -

 89الرعد ص

 تربیة إسالمیة تحفیظ سور وأحادیث /
 

یمكن إعداد  -
 . أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

أوظف 
 والتراكیبالصیغ

 50ص 
/ / 

استعمال الصیغ واألسالیب في   -
 .وضعیات تواصلیة دالة

توظیف الصیغ والتراكیب في  -
جمل أو وضعھا في مكانھا 

 .... المناسب أو 

 02 تعبیر شفوي

یمكن إعداد  -
نص یجمع معاني 

  النصوص الثالثة
استغالل أنشطة  -

من دلیل المقاطع 
 .التعلمیة

  أفھم وأجیب

 50ص 
/ / 

یقرأ النصوص الثالثة، أو أھم  -
فقراتھا، ویجد العالقة فیما 

 .بینھم، أو إعداد نص آخر
مراجعة الحروف المدروسة  -

نطقا وكتابة، وإدماج ما درسھ 
 .حروف في وضعیاتمن 

 قراءةوإنتاج شفوی

03 

04 

 تربیة مدنیة إدماج / / 52ص  إعداد وضعیات
 

 05 محفوظات )مسرحة األحداث( أوقات الفراغ / 88ص  / /

استغالل أنشطة  -
من دلیل المقاطع 

  .التعلمیة
كتابة وإمالء في  -

 كراس القسم

  إمالء + خط 

 51ص
/ / 

رسم الحروف  مراجعة -
 .المدروسة في المقطع

 .كتابة جملة على كراس القسم -
 .إمالء جملة من إعداد المعلم -
 .حل أنشطة الكتابیة واإلمالئیة -

 06 قراءة وكتابة

 07 إمالء حل الوضعیة االنطالقیة األم / / / /

یمكن إعداد  -
  .أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

+ أنتج كتابیا 
  أبدي رأیي

 51ص  
 08 قراءة وكتابة الوضعیة اإلدماجیة التقویمیة / 

/ / 
دلیل لعبة : المشروع

 91ریاضیة ص
/ 

 .متابعة إنجاز المشروع -
تقویم المشروع ومعالجة  -

 .نقائص المتعلمین
 09 إمالء

إعداد أنشطة 
إدماجیة تساعد في 

 معالجة النقائص
 الدعم والمعالجة تدارك مواطن الضعف   

10 

11 

  إعداد أنشطة 
دلیل لعبة : المشروع

 91ریاضیة ص
 

أنشطة تدعیمیة وإكمال المشروع 
 في حالة عدم إتمامھ

 12 محفوظات

  تربیة إسالمیة إدماج / / 52ص  إعداد وضعیات

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 "األسبوع األول"فیاللغةالعربیةللسنةالثانیة الخامسمنھجیة تسییر المقطع

  المقطع الخامس
»البیئة والطبیعة«  

  :األم الوضعیة االنطالقیة

نفايات يف كل مكان، مياه متسربة، أشجار مكسرة : تشاهد كل يوم يف حيكم مظاهر سيئة تفقده اجلمال والنظافة

  .اقرتحت على زمالئك مشاركة سكان احلي يف تنظيفه... 

  .حتدث عن األعمال اليت قمت �ا - 

  :المھمات

  .من إعداد األستاذ

  
  24من الدلیل ص 

  عبد الباري: تحیات األستاذ مع
 مفتش التعلیم االبتدائي



  

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  الخامسة" األم"لوضعیة االنطالقیة تقدیم ا

  تقدیم الوضعیة الجزئیة األولى

/ / 
 فھم المنطوق -
 أتأمل وأتحدث-

 93ص 
 یوم بال سیارات 58ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة سورة الماعون / 97ص / /
 

 
 أوظف الصیغ

 53ص 
 أستعمل الصیغ

 94ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 94ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 53ص 
 04 قراءة نظافة الحي / 95ص

 تربیة مدنیة نظافة المدرسة / 98ص 55ص  /
 

 05 محفوظات بیئة سلیمة / 109ص  / /

 بطاقات
 خط

 54ص 

  نظافة الحي-
 أكتشف وأمیز-

 96 - 95ص 
 06 قراءة وكتابة نظافة الحي /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 53ص 

  نظافة الحي-
 أحسن قراءتي-

  96 – 95ص 

 )94ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة نظافة الحي /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 54ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 
 54ص اللغوی

الفتات : المشروع
 112ص توجیھیة

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 54ص 
أتدرب عل اإلنتاج 

 96الكتابیص
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات بیئة سلیمة / 109ص  / /

  تربیة إسالمیة سورة الماعون / 97ص 55ص  /

  

 "األسبوع الثاني"فیاللغةالعربیةللسنةالثانیة الخامسمنھجیة تسییر المقطع



 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  تقدیم الوضعیة الجزئیة الثانیة

/ / 

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 99ص 
 سد بني ھارون 58ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة الوضوء عبادة / 103ص  / /
 

 
 أوظف الصیغ

 56ص 

 أستعمل الصیغ

 100ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 100ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 56ص 
 04 قراءة ال أبذر الماء / 80ص  

 تربیة مدنیة الماء ثروة / 104ص  58ص  /
 

 05 محفوظات بیئة سلیمة / 109ص  / /

 بطاقات
 خط
 57ص 

 ال أبذر الماء-
 أكتشف وأمیز-

 102 -  101ص 
 06 قراءة وكتابة ال أبذر الماء /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ.. انطالقا من صور، تعابیر

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 56ص 

  ال أبذر الماء -
 أحسن قراءتي-

  102 -  101ص 

 )79ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة ال أبذر الماء /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 57ص 
/ / 

الثاني في كلمات تثبیت الحرف  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 

 57ص اللغوی

الفتات : المشروع

 112توجیھیة ص
/ 

 :نشاطات إدماجیة-
 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 57ص 

أتدرب عل اإلنتاج 
 الكتابي

 102ص 
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات بیئة سلیمة / 109ص  / /

  تربیة إسالمیة الوضوء عبادة / 103ص  58ص  /

  

 "األسبوع الثالث"فیاللغةالعربیةللسنةالثانیة الخامسمنھجیة تسییر المقطع



 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد األنشطةدفتر  إعداد األستاذ 

  تقدیم الوضعیة الجزئیة الثالثة

/ / 

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 105ص 
 رحلة إلى تیكجدة 59ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة أتعلم الوضوء / 110ص  / /
 

 
 أوظف الصیغ

 59ص 

 أستعمل الصیغ

 106ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 106ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 59ص 
 04 قراءة واحة ساحرة / 107ص

 تربیة مدنیة أنظم أوقات راحتي / 111ص  58ص  /
 

 05 محفوظات بیئة سلیمة / 109ص  / /

 بطاقات
 خط

 60ص 

  واحة ساحرة-
 أكتشف وأمیز-

 108 -  107ص 
 06 قراءة وكتابة واحة ساحرة /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 59ص 

 واحة ساحرة -
 أحسن قراءتي-

  108 – 107ص 
 )106ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة واحة ساحرة /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 60ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 

 60صاللغوی

الفتات : المشروع

 112توجیھیة ص
/ 

 :نشاطات إدماجیة-
 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 60ص 

أتدرب عل اإلنتاج 
 الكتابي

 108ص 
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات بیئة سلیمة / 109ص  / /

  تربیة إسالمیة أتعلم الوضوء / 110ص  58ص /

  

  

 
 أسبوع اإلدماج والتقویم: الخامسمن المقطع  األسبوع الرابع

  عبد الباري: مع تحیات األستاذ
 مفتش التعلیم االبتدائي



 

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

یمكن إعداد  -
 . أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

/ 

یمكن استغالل 
  :الصور في

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

ص 99ص  –93ص 

105 

 58ص 

 59ص 

استذكار القصص التي ُرِویت  -
سابقا أو إعداد قصة، معاستعمال 
الصیغ والتراكیب المدروسة 

 .وإدماجھا
 . مسرحة األحداث -

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

/ / 

 سورة الماعون -
  97ص

حدیث الوضوء  -
  103ص

من سورة  6اآلیة  -
 110ص  المائدة

 تربیة إسالمیة تحفیظ سور وأحادیث /
 

یمكن إعداد  -
 . أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

أوظف 
 والتراكیبالصیغ

 62ص 
/ / 

استعمال الصیغ واألسالیب في   -
 .وضعیات تواصلیة دالة

توظیف الصیغ والتراكیب في  -
جمل أو وضعھا في مكانھا 

 .... المناسب أو 

 02 تعبیر شفوي

یمكن إعداد  -
نص یجمع معاني 

  النصوص الثالثة
استغالل أنشطة  -

من دلیل المقاطع 
 .التعلمیة

  أفھم وأجیب
 62ص 

/ / 

یقرأ النصوص الثالثة، أو أھم  -
فقراتھا، ویجد العالقة فیما 

 .بینھم، أو إعداد نص آخر
مراجعة الحروف المدروسة  -

نطقا وكتابة، وإدماج ما درسھ 
 .من حروف في وضعیات

 قراءةوإنتاج شفوی

03 

04 

 تربیة مدنیة إدماج / / 64ص  إعداد وضعیات
 

 05 محفوظات )مسرحة األحداث(سلیمة  بیئة / 109ص  / /

استغالل أنشطة  -
من دلیل المقاطع 

  .التعلمیة
كتابة وإمالء في  -

 كراس القسم

  إمالء + خط 

 63ص
/ / 

مراجعة رسم الحروف  -
 .المدروسة في المقطع

 .كتابة جملة على كراس القسم -
 .إمالء جملة من إعداد المعلم -
 .حل أنشطة الكتابیة واإلمالئیة -

 06 قراءة وكتابة

 07 إمالء حل الوضعیة االنطالقیة األم / / / /

یمكن إعداد  -
  .أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

+ أنتج كتابیا 
  أبدي رأیي

 63ص  
 08 قراءة وكتابة الوضعیة اإلدماجیة التقویمیة / 

/ / 
الفتات : المشروع

 112توجیھیة ص
/ 

 .المشروعمتابعة إنجاز  -
تقویم المشروع ومعالجة  -

 .نقائص المتعلمین
 09 إمالء

إعداد أنشطة 
إدماجیة تساعد في 

 معالجة النقائص
 الدعم والمعالجة تدارك مواطن الضعف   

10 

11 

  إعداد أنشطة 
الفتات : المشروع

 112توجیھیة ص
 

أنشطة تدعیمیة وإكمال المشروع 
 في حالة عدم إتمامھ

 12 محفوظات

  تربیة إسالمیة إدماج / / 64ص  إعداد وضعیات

  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 "األسبوع األول"فیاللغةالعربیةللسنةالثانیة السادسمنھجیة تسییر المقطع
  

  المقطع السادس
»التغذیة والصحة«  

  :الوضعیة االنطالقیة األم

طبيب املدرسة أن أوجاع البطن واألسنان تعود خاصة إىل نوع الطعام أو انعدام النظافة، وأن النمو اجليد  حيدثكم

  .وصحة اجلسم تتطلب غذاء صحيا

  وجه نصائح لزميلك تبني له كيف حيافظ على صحته ؟ - 

  :المھمات

  .من إعداد األستاذ

  
  25من الدلیل ص 

  عبد الباري: تحیات األستاذ مع
 مفتش التعلیم االبتدائي



 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  السادسة" األم"لوضعیة االنطالقیة تقدیم ا

  تقدیم الوضعیة الجزئیة األولى

/ / 
 فھم المنطوق -
 أتأمل وأتحدث-

 114ص 
 وجبة الصباح 59ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة الصالة / 118ص / /
 

 
 أوظف الصیغ

 65ص 
 أستعمل الصیغ

 115ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 شفوي تعبیر

/ / 
 أنتج شفویا

 115ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 65ص 
 04 قراءة فطور الصباح / 116ص 

 تربیة مدنیة أنا نظیف / 119ص 67ص  /
 

 05 محفوظات توازن الغذاء / 130ص  / /

 بطاقات
 خط

 66ص 

  فطور الصباح-
 أكتشف وأمیز-

 117 -  116ص 
 06 قراءة وكتابة الصباح فطور /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 65ص 

  فطور الصباح-
 أحسن قراءتي-

  117 -  116ص 
 )115ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة فطور الصباح /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 66ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 

 66ص اللغوی

: المشروع
  تصنیف الغذاء

 133ص

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 66ص 

أتدرب عل اإلنتاج 

 117الكتابیص
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات توازن الغذاء / 130ص  / /

  تربیة إسالمیة الصالة / 118ص 67ص  /

  

 "األسبوع الثاني"اللغةالعربیةللسنةالثانیة فیالسادسمنھجیة تسییر المقطع



 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  تقدیم الوضعیة الجزئیة الثانیة

/ / 

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 120ص 
 لغذاء في حفظ الصحةأھمیة ا 60ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة الصلوات الخمسة / 124ص  / /
 

 
 أوظف الصیغ

 68ص 

 أستعمل الصیغ

 121ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 121ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 68ص 
 04 قراءة في غذائي صحتي / 122ص  

 تربیة مدنیة أقرأ البطاقة الغذائیة / 125ص  70ص  /
 

 05 محفوظات توازن الغذاء / 130ص  / /

 بطاقات
 خط
 69ص 

صحتي في -
 غذائي

 أكتشف وأمیز-

 123 -  122ص 

 06 قراءة وكتابة صحتي في غذائي /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

 تثبیت الحرف األول في كلمات -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 68ص 

صحتي في  -
  غذائي

 أحسن قراءتي-

  123 -  122ص 
 )121ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة صحتي في غذائي /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 69ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 

 69ص اللغوی

: المشروع
  تصنیف الغذاء

 133ص

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 69ص 
اإلنتاج أتدرب عل 
 123الكتابیص 

 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات توازن الغذاء / 130ص  / /

  تربیة إسالمیة الصلوات الخمسة / 124ص  70ص  /

  

 "األسبوع الثالث"فیاللغةالعربیةللسنةالثانیة السادسمنھجیة تسییر المقطع



 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  تقدیم الوضعیة الجزئیة الثالثة

/ / 

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 126ص 
 صحة الفم واألسنان 60ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة الصالةأتعلم  / 131ص  / /
 

 
 أوظف الصیغ

 71ص 

 أستعمل الصیغ

 127ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 127ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 71ص 
 04 قراءة أحافظ على صحة أسناني / 128ص 

 تربیة مدنیة نظافة الغذاء / 132ص  73ص  /
 

 05 محفوظات الغذاء توازن / 130ص  / /

 بطاقات
 خط

 60ص 

أحافظ على صحة -
  أسناني

 أكتشف وأمیز-
 129 -  128ص 

 06 قراءة وكتابة أحافظ على صحة أسناني /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 71ص 

أحافظ على  -
 صحة أسناني

 أحسن قراءتي-

  129 -  128ص 
 )127ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة أحافظ على صحة أسناني /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 72ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...تعابیر انطالقا من صور، 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 

 72صاللغوی

: المشروع
  تصنیف الغذاء

 133ص

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 72ص 

أتدرب عل اإلنتاج 
 الكتابي

 129ص 
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات توازن الغذاء / 130ص  / /

  تربیة إسالمیة أتعلم الصالة / 131ص  73ص /

  

  



 

 

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة األستاذ إعداد 

یمكن إعداد  -
 . أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

/ 

یمكن استغالل 
  :الصور في

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

ص  –114ص 

 126ص 120

 59ص 

 60ص 

استذكار القصص التي ُرِویت  -
سابقا أو إعداد قصة، معاستعمال 

والتراكیب المدروسة الصیغ 
 .وإدماجھا

 . مسرحة األحداث -

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

/ / 

من  103اآلیة  -
 سورة النساء

  118ص
 131التشھد ص -

 تربیة إسالمیة تحفیظ سور وأحادیث /
 

یمكن إعداد  -
 . أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

أوظف 
 والتراكیبالصیغ

 74ص 
/ / 

استعمال الصیغ واألسالیب في   -
 .وضعیات تواصلیة دالة

توظیف الصیغ والتراكیب في  -
جمل أو وضعھا في مكانھا 

 .... المناسب أو 

 02 تعبیر شفوي

یمكن إعداد  -
نص یجمع معاني 

  النصوص الثالثة
استغالل أنشطة  -

من دلیل المقاطع 
 .التعلمیة

  أفھم وأجیب

 74ص 
/ / 

یقرأ النصوص الثالثة، أو أھم  -
فقراتھا، ویجد العالقة فیما 

 .بینھم، أو إعداد نص آخر
مراجعة الحروف المدروسة  -

نطقا وكتابة، وإدماج ما درسھ 
 .من حروف في وضعیات

 قراءةوإنتاج شفوی

03 

04 

 تربیة مدنیة إدماج / / 76ص  إعداد وضعیات
 

 05 محفوظات )األحداث مسرحة(توازن الغذاء  / 130ص  / /

استغالل أنشطة  -
من دلیل المقاطع 

  .التعلمیة
كتابة وإمالء في  -

 كراس القسم

  إمالء + خط 
 75ص

/ / 

مراجعة رسم الحروف  -
 .المدروسة في المقطع

 .كتابة جملة على كراس القسم -
 .إمالء جملة من إعداد المعلم -
 .حل أنشطة الكتابیة واإلمالئیة -

 06 قراءة وكتابة

 07 إمالء حل الوضعیة االنطالقیة األم / / / /

یمكن إعداد  -
  .أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

+ أنتج كتابیا 
  أبدي رأیي

 75ص  
 08 قراءة وكتابة الوضعیة اإلدماجیة التقویمیة / 

/ / 
تصنیف : المشروع

 133صالغذاء 
/ 

 .متابعة إنجاز المشروع -
المشروع ومعالجة  تقویم -

 .نقائص المتعلمین
 09 إمالء

إعداد أنشطة 
إدماجیة تساعد في 

 معالجة النقائص
 الدعم والمعالجة تدارك مواطن الضعف   

10 

11 

  إعداد أنشطة 
تصنیف : المشروع

 133صالغذاء 
 

أنشطة تدعیمیة وإكمال المشروع 
 في حالة عدم إتمامھ

 12 محفوظات

  تربیة إسالمیة إدماج / / 76ص  إعداد وضعیات

  
  

 أسبوع اإلدماج والتقویم: السادسالمقطع من  األسبوع الرابع
  عبد الباري: مع تحیات األستاذ

 مفتش التعلیم االبتدائي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 "األسبوع األول" فیاللغةالعربیةللسنةالثانیةالسابعمنھجیة تسییر المقطع

  المقطع السابع
»التواصل«  

  :الوضعیة االنطالقیة األم

فتتحدث معهم يف عدة أمور، ... يف البيت، يف الشارع، يف املدرسة، يف املسجد : تلتقي يوميا بأشخاص كثريين

  .�موهناك أشخاص تعرفهم ولكنهم بعيدون عنك، وتريد أن تتصل 

 .ما هي اآلداب اليت تلتزم �ا عند حديثك معهم - 

  .اذكر بعض وسائل التواصل، وبني فوائدها - 

  :المھمات

  .من إعداد األستاذ

  
  25من الدلیل ص 

  عبد الباري: مع تحیات األستاذ
 مفتش التعلیم االبتدائي



  

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  السابعة" األم"لوضعیة االنطالقیة تقدیم ا

  تقدیم الوضعیة الجزئیة األولى

/ / 
 فھم المنطوق -
 أتأمل وأتحدث-

 135ص 
 الھاتف 61ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة سورة الكافرون / 139ص / /
 

 
 أوظف الصیغ

 77ص 
 أستعمل الصیغ

 136ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 136ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 77ص 
 04 قراءة سارة مفاجأة / 137ص 

 تربیة مدنیة أتحاور مع غیري / 140ص 79ص  /
 

 05 محفوظات صدیقي الحاسوب / 151ص  / /

 بطاقات
 خط

 78ص 

  مفاجأة سارة-
 أكتشف وأمیز-

 138 -  137ص 
 06 قراءة وكتابة مفاجأة سارة /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..صور، تعابیر انطالقا من 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 77ص 

  مفاجأة سارة-
 أحسن قراءتي-

  138 -  137ص 
 )136ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة مفاجأة سارة /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء
 78ص 

/ / 
الحرف الثاني في كلمات  تثبیت -

 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 
 تكملة كلمة -

 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 

 78ص اللغوی

أنجز : المشروع
بطاقة تھنئة 

 154ص

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 78ص 

أتدرب عل اإلنتاج 

 138الكتابیص
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات صدیقي الحاسوب / 151ص  / /

  تربیة إسالمیة سورة الكافرون / 139ص 79ص  /

  

 "األسبوع الثاني"فیاللغةالعربیةللسنةالثانیة السابعمنھجیة تسییر المقطع



 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة األستاذ إعداد 

  تقدیم الوضعیة الجزئیة الثانیة

/ / 

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 141ص 
 حصة في المدیاع 61ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة )1(من آداب المسجد  / 145ص  / /
 

 
 أوظف الصیغ

 80ص 

 أستعمل الصیغ

 142ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 142ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 80ص 
 04 قراءة حصتي المفضلة / 143ص  

 تربیة مدنیة آداب الحوار / 146ص  82ص  /
 

 05 محفوظات صدیقي الحاسوب / 151ص  / /

 بطاقات
 خط
 81ص 

 حصتي المفضلة-
 أكتشف وأمیز-

 144 -  143ص 
 06 قراءة وكتابة حصتي المفضلة /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

على  كتابة -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 80ص 

  حصتي المفضلة -
 أحسن قراءتي-

  144 – 143ص 
 )142ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة حصتي المفضلة /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 81ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 

 81ص اللغوی

أنجز : المشروع
بطاقة تھنئة 

 154ص

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 81ص 

أتدرب عل اإلنتاج 

 144الكتابیص 
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات الحاسوبصدیقي  / 151ص  / /

  تربیة إسالمیة )1(من آداب المسجد  / 124ص  82ص  /

  

 "األسبوع الثالث"فیاللغةالعربیةللسنةالثانیة السابعمنھجیة تسییر المقطع



 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  تقدیم الوضعیة الجزئیة الثالثة

/ / 

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 147ص 
 الحاسوب 62ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة )2(من آداب المسجد  / 152ص  / /
 

 
 أوظف الصیغ

 83ص 

 أستعمل الصیغ

 148ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 شفویاأنتج 
 148ص 

 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 83ص 
 04 قراءة بحث في األنترنیت / 149ص 

 تربیة مدنیة أقبل الرأي اآلخر / 153ص  85ص  /
 

 05 محفوظات توازن الغذاء / 130ص  / /

  بطاقات -
على كراس  خط -

 القسم
/ 

بحث في -
  األنترنیت

 أكتشف وأمیز-
 150 -  149ص 

 06 قراءة وكتابة بحث في األنترنیت /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 83ص 

بحث في  -
 األنترنیت

 أحسن قراءتي-

  150 -  149ص 
 )148ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة بحث في األنترنیت /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 84ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 

 84صاللغوی

أنجز : المشروع
بطاقة تھنئة 

 154ص

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 84ص 

أتدرب عل اإلنتاج 
 الكتابي

 150ص 
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات صدیقي الحاسوب / 151ص  / /

  تربیة إسالمیة )2(آداب المسجد  من / 152ص  85ص /

  

 
 أسبوع اإلدماج والتقویم: السابعالمقطع من  األسبوع الرابع

  عبد الباري: مع تحیات األستاذ
 مفتش التعلیم االبتدائي



 

 ما یناسبھا في
 موضوعال

 الحصة
قم المفترضة

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

یمكن إعداد  -
 . أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

/ 

یمكن استغالل 
  :الصور في

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 141ص  –135ص 

 147ص 

ص 

ص 61

62 

استذكار القصص التي ُرِویت  -
سابقا أو إعداد قصة، معاستعمال 
الصیغ والتراكیب المدروسة 

 .وإدماجھا
 . مسرحة األحداث -

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

/ / 

سورة الكافرون  -
  139ص

من سورة  31اآلیة  -
  145األعراف ص

حدیث المسجد  -
 152ص

 تربیة إسالمیة تحفیظ سور وأحادیث /
 

یمكن إعداد  -
 . أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

أوظف 
 والتراكیبالصیغ

 86ص 
/ / 

استعمال الصیغ واألسالیب في   -
 .وضعیات تواصلیة دالة

توظیف الصیغ والتراكیب في  -
جمل أو وضعھا في مكانھا 

 .... المناسب أو 

 02 تعبیر شفوي

یمكن إعداد  -
نص یجمع معاني 

  النصوص الثالثة
استغالل أنشطة  -

من دلیل المقاطع 
 .التعلمیة

  أفھم وأجیب
 86ص 

/ / 

یقرأ النصوص الثالثة، أو أھم  -
فقراتھا، ویجد العالقة فیما 

 .بینھم، أو إعداد نص آخر
مراجعة الحروف المدروسة  -

نطقا وكتابة، وإدماج ما درسھ 
 .من حروف في وضعیات

 قراءةوإنتاج شفوی

03 

04 

 تربیة مدنیة إدماج / / 88ص  إعداد وضعیات
 

 05 محفوظات )األحداث مسرحة(صدیقي الحاسوب  / 151ص  / /

استغالل أنشطة  -
من دلیل المقاطع 

  .التعلمیة
كتابة وإمالء في  -

 كراس القسم

  إمالء + خط 

 87ص
/ / 

مراجعة رسم الحروف  -
 .المدروسة في المقطع

 .كتابة جملة على كراس القسم -
 .إمالء جملة من إعداد المعلم -
 .حل أنشطة الكتابیة واإلمالئیة -

 06 قراءة وكتابة

 07 إمالء حل الوضعیة االنطالقیة األم / / / /

یمكن إعداد  -
  .أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

+ أنتج كتابیا 
  أبدي رأیي

 87ص  
 08 قراءة وكتابة الوضعیة اإلدماجیة التقویمیة / 

/ / 

أنجز : المشروع
بطاقة تھنئة 

 154ص
/ 

 .متابعة إنجاز المشروع -
المشروع ومعالجة  تقویم -

 .نقائص المتعلمین
 09 إمالء

إعداد أنشطة 
إدماجیة تساعد في 

 معالجة النقائص
 الدعم والمعالجة تدارك مواطن الضعف   

10 

11 

  إعداد أنشطة 

أنجز : المشروع
بطاقة 

 154صتھنئة
 

أنشطة تدعیمیة وإكمال المشروع 
 في حالة عدم إتمامھ

 12 محفوظات

  تربیة إسالمیة إدماج / / 88ص  إعداد وضعیات

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 "األسبوع األول"فیاللغةالعربیةللسنةالثانیة ثامنمنھجیة تسییر المقطعال

  المقطع الثامن
الموروث «

»الحضاري  

  :الوضعیة االنطالقیة األم

ختتلف الوسائل واألدوات اليت يستعملها اإلنسان من زمن إىل زمن آخر، وخيتلف االحتفال باألعياد واملناسبات 

  .أيضا

 .القدميةعرف زمالءك ببعض األدوات والوسائل  - 

  .اشرح هلم كيف حتتفل عائلتك بعيد من األعياد الوطنية - 

  :المھمات

  .من إعداد األستاذ

  
  26من الدلیل ص 

  عبد الباري: مع تحیات األستاذ
 مفتش التعلیم االبتدائي



  

 فيما یناسبھا 
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  الثامنة" األم"لوضعیة االنطالقیة تقدیم ا

  تقدیم الوضعیة الجزئیة األولى

/ / 

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 156ص 
 جرة من الفخار 62ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة الفیل سورة / 160ص  / /
 

 

 أوظف الصیغ

 89ص 

 أستعمل الصیغ

 157ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 157ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 89ص 
 04 قراءة زیارة المتحف / 158ص 

 تربیة مدنیة الممتلكات العامة والخاصة / 161ص  91ص  /
 

 05 محفوظات أصحاب الحرف / 172ص  / /

 بطاقات
 خط

 90ص 

 زیارة المتحف-
 أكتشف وأمیز-

 159 -  158ص 
 06 قراءة وكتابة زیارة المتحف /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

/ 

  زیارة المتحف -
 أحسن قراءتي-

  159 -  158ص 
 )142ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة زیارة المتحف /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 90ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...صور، تعابیر انطالقا من 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 

 90ص اللغوی

أصنف : المشروع
تراث بالدي 

 175ص

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 90ص 

أتدرب عل اإلنتاج 

 159الكتابیص 
 11 إنتاج كتابي .الكتابيالتدریب على اإلنتاج  - /

 12 محفوظات أصحاب الحرف / 172ص  / /

  تربیة إسالمیة سورة الفیل / 160ص  91ص  /

  

 "األسبوع الثاني"فیاللغةالعربیةللسنةالثانیة الثامنمنھجیة تسییر المقطع



 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  تقدیم الوضعیة الجزئیة الثانیة

/ / 

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 162ص 
 ثاإعداد جرد للتر 63ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة ملسو هيلع هللا ىلصمولد الرسول  / 166ص  / /
 

 
 أوظف الصیغ

 92ص 

 أستعمل الصیغ

 163ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .تواصلیة دالةوضعیات 

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 163ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 92ص 
 04 قراءة االحتفال بالعام األمازیغي / 164ص

 تربیة مدنیة المرافق العمومیة / 716ص  94ص  /
 

 05 محفوظات أصحاب الحرف / 172ص  / /

 بطاقات
 خط
 93ص 

االحتفال بالعام -
 األمازیغي

 أكتشف وأمیز-

 165 -  164ص 

 06 قراءة وكتابة االحتفال بالعام األمازیغي /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

/ 

االحتفال بالعام  -
  األمازیغي

 أحسن قراءتي-

  165 -  164ص 
 )163ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة االحتفال بالعام األمازیغي /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 93ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 

 93ص اللغوی

أصنف : المشروع
 تراث بالدي

 175ص

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 93ص 
أتدرب عل اإلنتاج 

 165الكتابیص 
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات أصحاب الحرف / 172ص  / /

  تربیة إسالمیة ملسو هيلع هللا ىلصمولد الرسول  / 166ص  94ص  /

  

 "األسبوع الثالث"فیاللغةالعربیةللسنةالثانیة الثامنمنھجیة تسییر المقطع



 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

  الوضعیة الجزئیة الثالثة تقدیم

/ / 

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 168ص 
 المالبس التقلیدیة 63ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 / 173ص  / /
نسب وطفولة الرسول صلى هللا 

 علیھ وسلم
 تربیة إسالمیة

 

 
 أوظف الصیغ

 95ص 

 أستعمل الصیغ

 169ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .تواصلیة دالةوضعیات 

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 169ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 95ص 
 04 قراءة عید الزربیة / 170ص 

 تربیة مدنیة تراثنا ملك للجمیع / 174ص  97ص  /
 

 05 محفوظات أصحاب الحرف / 172ص  / /

 بطاقات
  خط 

 97ص 

  عید الزربیة-
 أكتشف وأمیز-

 171 -  170ص 
 06 قراءة وكتابة عید الزربیة /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 95ص 

 عید الزربیة -
 أحسن قراءتي-

  171 -  170ص 
 )169ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة عید الزربیة /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 96ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

رصیدي أثري 

 96صاللغوی

أصنف : المشروع
تراث بالدي 

 175ص

/ 
 :نشاطات إدماجیة-

 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 96ص 

أتدرب عل اإلنتاج 
 الكتابي

 171ص 
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات أصحاب الحرف / 172ص  / /

 / 173ص  97ص /
نسب وطفولة الرسول صلى هللا 

 علیھ وسلم
  تربیة إسالمیة

  

 
 أسبوع اإلدماج والتقویم: الثامنالمقطع من  األسبوع الرابع

  عبد الباري: مع تحیات األستاذ
 مفتش التعلیم االبتدائي



 

 ما یناسبھا في
 موضوعال

 الحصة
قم المفترضة

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

یمكن إعداد  -
 . أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

/ 

یمكن استغالل 
  :الصور في

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 162ص  –156ص 

 168ص 

ص 

ص 62

63 

استذكار القصص التي ُرِویت  -
سابقا أو إعداد قصة، معاستعمال 
الصیغ والتراكیب المدروسة 

 .وإدماجھا
 . األحداث مسرحة -

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

/ / 

 سورة الفیل -
  601ص

من سورة  56اآلیة  -
 166ص األحزاب

 تربیة إسالمیة تحفیظ سور وأحادیث /
 

یمكن إعداد  -
 . أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

أوظف 
 والتراكیبالصیغ

 98ص 
/ / 

استعمال الصیغ واألسالیب في   -
 .وضعیات تواصلیة دالة

توظیف الصیغ والتراكیب في  -
جمل أو وضعھا في مكانھا 

 .... المناسب أو 

 02 تعبیر شفوي

یمكن إعداد  -
نص یجمع معاني 

  النصوص الثالثة
استغالل أنشطة  -

من دلیل المقاطع 
 .التعلمیة

  أفھم وأجیب

 98ص 
/ / 

یقرأ النصوص الثالثة، أو أھم  -
فقراتھا، ویجد العالقة فیما 

 .بینھم، أو إعداد نص آخر
مراجعة الحروف المدروسة  -

نطقا وكتابة، وإدماج ما درسھ 
 .من حروف في وضعیات

 قراءةوإنتاج شفوی

03 

04 

 تربیة مدنیة إدماج / / 100ص  إعداد وضعیات
 

 05 محفوظات )األحداث مسرحة(أصحاب الحرف  / 172ص  / /

استغالل أنشطة  -
من دلیل المقاطع 

  .التعلمیة
كتابة وإمالء في  -

 كراس القسم

  إمالء + خط 

 99ص
/ / 

مراجعة رسم الحروف  -
 .المدروسة في المقطع

 .كتابة جملة على كراس القسم -
 .إمالء جملة من إعداد المعلم -
 .حل أنشطة الكتابیة واإلمالئیة -

 06 قراءة وكتابة

 07 إمالء حل الوضعیة االنطالقیة األم / / / /

یمكن إعداد  -
  .أنشطة مناسبة

استغالل أنشطة  -
 .من دلیل المقاطع

+ أنتج كتابیا 
  أبدي رأیي

 99ص  
 08 قراءة وكتابة الوضعیة اإلدماجیة التقویمیة / 

/ / 

أصنف : المشروع
تراث بالدي 

 175ص
/ 

 .متابعة إنجاز المشروع -
المشروع ومعالجة  تقویم -

 .نقائص المتعلمین
 09 إمالء

إعداد أنشطة 
إدماجیة تساعد في 

 معالجة النقائص
 الدعم والمعالجة تدارك مواطن الضعف   

10 

11 

  إعداد أنشطة 

أصنف : المشروع
تراث بالدي 

 175ص
 

أنشطة تدعیمیة وإكمال المشروع 
 في حالة عدم إتمامھ

 12 محفوظات

  تربیة إسالمیة إدماج / / 100ص  إعداد وضعیات

 




