ٌوم  :األحد  20أكتوبر  0202م الموافق لـــ  02 :ذي الحجة  0303هـ
الفترة الصباحٌة من  24:22إلى02:01
المادة

المقطع

لغة
عربٌة

المقطع 1
األسبوع 3

رٌاضٌات

المقطع 1
األسبوع 3

المٌدان

ع  /الدرس

فهم المنطوق مع معلمتً
والتعبٌر
الشفوي(ح)0
وضعٌات
األعداد
جمعٌة
والحساب
وطرحٌة

مركبات الكفاءة

مؤشرات الكفاءة

* ٌرد استجابة لما ٌسمع و * اإلصؽاء(حسن االستماع ،فهم المعنى
ٌتفاعل مع النص المنطوق .العام للمنطوق)ٌ -جٌب عن أسئلة
تستهدؾ المعنٌٌن الظاهري والضمنً
* ٌتعرؾ على أعداد
أصؽر من ألؾ(ٌكتب،
ٌقارن ٌ،رتب) وٌجري
علٌها عملٌات الجمع،
الطرح

* ٌحسب مجامٌع وفروق بشكل سلٌم.
ٌوظؾ عملٌتً الجمع والطرح أفقٌا
للحساب

الوسائل

الزمن

دلٌل المعلم
كتاب التلمٌذ

 09د

كتاب التلمٌذ

 54د

الفترةالمسائٌة من  00:31إلى01:22
المادة

المقطع

المٌدان

تربٌة
لغة
عربٌة إسالمٌة
ح0

أٌن – كم

المقطع 1
األسبوع 3
المقطع 1
األسبوع 3

تعبٌر شفوي
ح0
فضل العلم
تهذٌب
السلوك

تربٌة علمٌة
وت ح 0

ع  /الدرس

مركبات الكفاءة

المقطع 1
األسبوع 3

أنا أنمو
وجسمً
ٌتطور()0

االنسان
والصحة

مؤشرات الكفاءة

الوسائل

الزمن

*ٌتواصل مع الؽٌر و ٌفهم
حدٌثه

ٌ:وظؾ الروابط والصٌػ المناسبة،
ٌستعمل االستفهام

دفتر األنشطة  54د

* التعرؾ على سلوكات
تتعلق بحب التعلم واحترام
المعلم.

* ابراز مظاهر السلوك الحسن و ربطها
باآلٌات القرآنٌة والحدٌث النبوي الشرٌؾ

كتاب التلمٌذ

 54د

* ٌتعرؾ على النمو من
خالل مظاهره الخارجٌة .

* ٌحدد القواعد الصحٌة للنمو.
ٌبتعد عن السلوكات السٌئة للتؽذٌة

كتاب التلمٌذ

 54د

مالحظات :قد ٌكون ٌوم االثنٌن  0912/19/90أول محرم

ٌوم  :االثنٌن  20أكتوبر  0202م الموافق لـــ  20 :محرم  0304هـ
الفترة الصباحٌة من  24:22إلى02:01
المادة

المقطع

المٌدان

ع  /الدرس

المقطع  1إنتاج شفوي ح مع معلمتً

لغة عربٌة

األسبوع 0 3
(أنتج شفوٌا)
المقطع  1قراءة
األسبوع  3ح 3

رٌاضٌات

المقطع  1األعداد
األسبوع  3والحساب

فً القسم

وضعٌات
جمعٌة
وطرحٌة

مركبات الكفاءة
* ٌتواصل مع الؽٌرٌ -فهم
حدٌثه.
* ٌفهم ما ٌقرأ وٌعٌد بناء
المعلومات الواردة فً
النص .و ٌستعمل
استراتٌجٌة القراءة وٌقٌم
مضمون النص.
ٌتعرؾ على أعداد أصؽر
من ألؾ(ٌكتبٌ ،قارن
ٌ،رتب) وٌجري علٌها
عملٌات الجمع ،الطرح

مؤشرات الكفاءة

الوسائل
كتاب التلمٌذ

* فهم تسلسل األحداث فً النص
المنطوق وٌبنً علٌها و ٌنظم أفكاره
وٌعبر عنها تعبٌرا سلٌما
* ٌؤدي أداء منؽما مناسبا للمقام ،وٌحترم كتاب التلمٌذ
عالمات الوقؾٌ .جٌب عن األسئلة وٌحدد
فكرة النص
* ٌحسب مجامٌع وفروق بشكل سلٌم.
ٌوظؾ عملٌتً الجمع والطرح أفقٌا
للحساب

كتاب التلمٌذ

الزمن
 54د
 54د

 54د

الفترةالمسائٌة من  00:31إلى01:22
المادة
تربٌة
مدنٌة
لغة تربٌة
عربٌة بدنٌة
مالحظات:

المقطع

المٌدان

المقطع  1الحٌاة
األسبوع  3المدنٌة
المقطع 1
األسبوع 3
المقطع 1
األسبوع 3

محفوظات
ح1
الوضعٌات
والتنقالت

ع  /الدرس

مركبات الكفاءة

مؤشرات الكفاءة

من واجبً
االنضباط

* ٌصنؾ الحقوق
والواجبات على أساس
سند معطى.

مدرستً

* ٌقرأ المحفوظة وٌحفظها * استعمال المحفوظة من فً مواقؾ
سلوكٌة

الوضعٌات
والتنقالت

التحول من الوقوؾ الى
الجلوس والعكس

* ٌمٌز بٌن حقه وواجبه ٌعرؾ واجباته
وٌتقن عمله.
ٌعرؾ واجباته وٌنضبط فً معامالته

المشً التدرٌجً والتحول من الدفاع الى
الهجوم والعكس

الوسائل

الزمن

د-م
د -ن

 54د

كتاب التلمٌذ

 54د

منهاج 54 0912د

ٌوم  :الثالثاء  23أكتوبر  0202م الموافق لـــ  20 :محرم  0304هـ
الفترة الصباحٌة من  24:22إلى02:01
المادة

المقطع

لغة
عربٌة

المقطع 1
األسبوع 3

رٌاضٌات

المقطع 1
األسبوع 3

المٌدان

ع  /الدرس

مركبات الكفاءة

فهم المكتوب حرفا الشٌن
قراءة وكتابة والجٌم
ح2
* ٌتعرؾ على أعداد
وضعٌات
األعداد
أصؽر من ألؾ(ٌكتب،
جمعٌة
والحساب
ٌقارن ٌ،رتب) وٌجري
وطرحٌة
* ٌستعمل المعلومات
الواردة فً النص
المكتوب.

مؤشرات الكفاءة
للنص و

* ٌحدد القرائن اللؽوٌة الممٌزة
ٌمٌز بٌن الحروؾ المتشابهة (كتابة
ونطقا)

* ٌحسب مجامٌع وفروق بشكل سلٌم.
ٌوظؾ عملٌتً الجمع والطرح أفقٌا
للحساب

الوسائل
كتاب التلمٌذ

الزمن
 09د

دفتر األنشطة  54د

علٌها عملٌات الجمع،
الطرح

الفترةالمسائٌة من  00:31إلى01:22
المادة
لغة عربٌة
تربٌة تربٌة علمٌة
إسالمٌة وت ح 0
ح0
مالحظات:

المقطع

المٌدان

المقطع  1إمالء ح3

األسبوع 3

ع  /الدرس

مركبات الكفاءة

مؤشرات الكفاءة

* ٌحترم قواعد رسم الحروؾ والكلمات
* ٌتعرؾ على مختلؾ
فً القسم
(حرفا الشٌن أشكال الحروؾ والضوابط وتناسقها ٌستعمل عالمات الوقؾ(المطة
للكتابة بالعربٌة وٌتحكم فً والنقطة كبداٌة) ٌكتب حرفً السٌن
والجٌم)
والزاي فً وضعٌات مختلفة
مستوٌات اللؽة الكتابٌة.

المقطع 1
األسبوع 3

تهذٌب
السلوك

فضل العلم

المقطع 1
األسبوع 3

االنسان
والصحة

أنا أنمو
وجسمً
ٌتطور()0

* التعرؾ على سلوكات
تتعلق بحب التعلم واحترام
المعلم.
* ٌتعرؾ على النمو من
خالل مظاهره الخارجٌة .

الوسائل
دفتر
األنشطة

الزمن
 54د

* ابراز مظاهر السلوك الحسن و ربطها
باآلٌات القرآنٌة والحدٌث النبوي الشرٌؾ

دفتر
األنشطة

 54د

* ٌحدد القواعد الصحٌة للنمو.
ٌبتعد عن السلوكات السٌئة للتؽذٌة

دفتر
األنشطة

 54د

ٌوم  :األربعاء  21أكتوبر  0202م الموافق لـــ  20 :محرم  0304هـ
الفترة الصباحٌة من  24:22إلى02:01
المادة

المقطع

المٌدان

ع  /الدرس

لغة عربٌة

المقطع 1
فً ساحة
األسبوع  3فهم المكتوب المدرسة
قراءة وكتابة خــــــــــــــط
ح2
(حرفا الشٌن
والجٌم)

رٌاضٌا
ت

المقطع  1األعداد
األسبوع  3والحساب

وضعٌات
جمعٌة
وطرحٌة

مركبات الكفاءة

مؤشرات الكفاءة

الوسائل الزمن
كتاب التلمٌذ  54د

* ٌستعمل المعلومات الواردة * ٌقرأ النص وٌقؾ عند الفاصلةٌ،،نتج جمال
بسٌطة موظفا ضمائر الخطاب مع الماضً
فً النص المكتوب.
والمضارع
* ٌسترجع معلومات سابقة وٌوظفها فردٌا
* ٌسترجع معلومات سابقة
دفتر األنشطة  54د
على دفتر األنشطة برسم الحرفٌن (حرفا
وٌوظفها.
التاء والطاء)رسما صحٌحا وفق قواعد الخط
العربً
* ٌتعرف على أعداد أصغر
* ٌحسب مجامٌع وفروق بشكل سلٌم.
من ألف(ٌكتبٌ ،قارن ٌ،رتب) ٌوظؾ عملٌتً الجمع والطرح أفقٌا
وٌجري علٌها عملٌات الجمع ،للحساب

دفتر األنشطة  54د

الطرح

الفترةالمسائٌة من  00:31إلى01:22
لغة
عربٌة

المٌدان
المادة المقطع
المقطع  1إمالء ح3
األسبوع 3

رٌاضٌات

المقطع  1الفضاء
األسبوع  3والهندسة

معالجة
رٌاضٌات

المقطع 1
األسبوع 3

األعداد و
الحساب

ع  /الدرس

مركبات الكفاءة

مؤشرات الكفاءة

فً القسم
(حرفا الشٌن
والجٌم)

* ٌتعرؾ على مختلؾ
أشكال الحروؾ والضوابط
للكتابة بالعربٌة وٌتحكم فً
مستوٌات اللؽة الكتابٌة

نقل رسم
على
مرصوفة

* ٌتعرف على تنظٌم الفضاء * ٌستعمل المرصوفة ٌ،نقل رسم على
ٌستعمل المصطلحات والتعابٌر مرصوفة حسب نموذج معطى ٌ،ستعمل
المناسبة لنقل رسم على
المسطرة استعماال سلٌما

مقارنة
األعداد من 2
إلى 05

مرصوفة
* ٌتعرف على أعداد أصغر
من ألف(ٌكتبٌ ،قارنٌ ،رتب)
ٌجري علٌها عملٌات الجمع
،الطرح ،الضرب.

ٌ *.حترم قواعد رسم الحروؾ والكلمات
وتناسقها ٌستعمل عالمات الوقؾ(المطة
والنقطة كبداٌة) ٌكتب حرفً السٌن والزاي
فً وضعٌات مختلفة

* ٌحل مشكالت بتجنٌد معارفه المتعلقة
باألعداد ٌستعمل الرمزٌن>،<:

الوسائل الزمن
 54د
كراس
القسم
كتاب التلمٌذ  54د

دفتر المعالجة  54د
كراس
المحاوالت

ٌوم  :الخمٌس  22أكتوبر  0202م الموافق لـــ  23 :محرم  0304هـ
الفترة الصباحٌة من  24:22إلى02:01
المادة

المقطع

المٌدان

ع  /الدرس

مركبات الكفاءة

لغة عربٌة
رٌاضٌات

المقطع  1إدماج ح02
األسبوع  3أثري لغتً

فً القسم

ٌسترجع معلومات سابقة
وٌوظفها.

إدماج ح00
انتاج كتابً
المقطع  1الفضاء
األسبوع  3والهندسة

فً القسم

ٌرد استجابة لما ٌسمع
ٌتفاعل مع النص المنطوق

نقل رسم
على
مرصوفة

* ٌتعرؾ على تنظٌم
الفضاء ٌستعمل
المصطلحات والتعابٌر
المناسبة لنقل رسم على
مرصوفة

مؤشرات الكفاءة

الوسائل الزمن
كتاب التلمٌذ  54د

* ٌسترجع معلومات سابقة وٌوظفها ٌنجز
األنشطة فردٌا على أوراق ٌدمج مكتسباته
فً حل وضعٌات متعلقة بـاللؽة العربٌة
دفتر األنشطة  54د
المقطع  1األسبوع 3
* ٌستعمل المرصوفة ٌ،نقل رسم على
مرصوفة حسب نموذج معطى ٌ،ستعمل
المسطرة استعماال سلٌما

دفتر األنشطة  54د

الفترةالمسائٌة من  00:31إلى01:22
المادة

المقطع

المٌدان

ع  /الدرس

مركبات الكفاءة

مؤشرات الكفاءة

لغة
عربٌة
تربة معالجة
فنٌة لغة

المقطع  1محفوظات
األسبوع  3ح 00استظهار
ومسرحة

مدرستً

المقطع  1فن الرسم
األسبوع  3والتلوٌن
المقطع  1معالجة

خامات الرسم ٌنجز عمال فنٌا بتقنٌة من
تقنٌات خامات الرسم
والتلوٌن
* ٌسترجع معلومات سابقة وٌوظفها ٌنجز
ٌرد استجابة لما ٌسمع
فً ساحة
ٌتفاعل مع النص المنطوق األنشطة فردٌا على أوراق ٌدمج مكتسباته
المدرسة
فً حل وضعٌات متعلقة بـاللؽة العربٌة

األسبوع 3

*ٌقرأ المحفوظة و
ٌستظهرها و ٌمسرحها

* استعمال المحفوظة من فً مواقؾ
سلوكٌة.
* ٌقرأ المحفوظة وٌحفظها ٌفهم معناها
اإلجمالً وٌدرك القٌم التً تتضمنها
التلوٌن وٌعبر فٌه عن األلوان الوطنٌة

الوسائل الزمن
كتاب التلمٌذ  54د

دلٌل المعلم
كتاب التلمٌذ

 54د

دفتر المعالجة  54د
كراس
المحاوالت

مالحظات:
.........................................................................................................................................................................................................................................

مذكرات جمٌع
أنشطة األسبوع 4

نص فهم المنطوق األسبوع الرابع

المدة 90:د
الحصة1:

المقطع التعلمً :الحٌاة المدرسٌة
المٌدان :فهم المنطوق والتعبٌر الشفوي
النص المنطوق:مع معلمتً
الكفاءة الختامٌةٌ:فهم خطابات منطوقة ٌؽلب علٌها النمط التوجٌهً وٌتجاوب معها
مركبة الكفاءةٌ :رد استجابة لما ٌسمع ٌتفاعل مع النص المنطوق
مؤشرات الكفاءة :اإلصؽاء(حسن االستماع ،فهم المعنى العام للمنطوق) الفهم(ٌجٌب عن أسئلة تستهدؾ المعنٌٌن الظاهري
والضمنً)

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

فهم المنطــــوق

التدرٌـــب واالستثمـــــــــــــــار

التعبٌـر الشفوي

مرحلة األنطالق

القٌمٌ:عتز بلؽته العربٌةٌ،نمً قٌمه الخلقٌة والدٌنٌة والمدنٌة
المراحـل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح
السٌــــاق :نص الوضعٌة المشكلة األنطالقٌة األم
السند:مشهد
التعلٌمة:محاورة التالمٌذ حول نص المشكلة األم الستخراج المهمات والتركٌز
على المهمة الثالثة
المهمة:03هناك الكثٌر من األحادٌث النبوٌة الشرٌفة التً تبٌن فضل العلم
وفوائده،ابحث عن بعضها.
قراء النص المنطوق (مع معلمتً) من طرؾ المعلم وأثناء ذلك ٌجب التواصل
البصري بٌنه وبٌن متعلمٌه مع االستعانة باألداء الحس حركً والقرائن اللؽوٌة
والؽٌر لؽوٌة.
فهم المنطوق:
عم ٌتحدث النص؟ ما هو عنوانه؟
ماذا تشاهد فً الصورة؟

فتح الكتاب ص 21ومشاهدة الصورة
أٌن هم التالمٌذ؟من دخلت القسم؟
تجزئة النص المنطوق قراءة واإلجابة عن األسئلة؟
األسئلة مرفقة بالنص المنطوقٌ،مكن للمعلم تعدٌلها(حذؾ،إضافة،تؽٌٌر
الصٌؽة)....
ٌقول المعلم:اكتب عبارة التحٌة على لوحتك
اإلجابة عن األلواح إن أمكن
أتأمل وأتحدث :تفوٌج التالمٌذ ومطالبة كل فوج بالتعبٌر عن الصورة

الصورة:1ماذا ترى فً الصورة؟
الصورة الثانٌة :انظروا إلى القسم :هل هو مرتب ومنظم؟
انظر إلى سقؾ القسم ،بماذا زٌنه التالمٌذ؟
ماهً األشكال التً علقها التالمٌذ فً سقؾ القسم؟
المعلمة توصً التالمٌذ ،ماذا تقول؟ اذكر ألوانها.
تدوٌن أحسن اإلجابات وقراءتها تسجٌل أحسن التعابٌر وقراءتها
طرح أسئلة حول الصورتٌن معا وتسجٌل الملخص وقراءته

التقوٌـــــــــــــــم
قال الرسول صلى هللا
علٌه وسلم :طلب
العلم.............اكمل
ٌا....

ٌستمع إلى النص
وٌبدي اهتماما
ٌجٌب بجمل بسٌطة
تترجم المعنى العام
للنص

بناء أفكار جدٌدة تدعم
ما ورد فً النص
المنطوق

المدة45:د
الحصة2:

المقطع التعلمً :الحٌاة المدرسٌة
النشــــــــــــــــاط :تعبٌر شفوي
الكفاءة الختامٌةٌ :قدم توجٌهات انطالقا من سندات متنوعة فً وضعٌات تواصلٌة دالة
مركبة الكفاءةٌ :تواصل مع الؽٌرٌ ،فهم حدٌثه
مؤشرات الكفاءةٌ :وظؾ الروابط والصٌػ المناسبةٌ ،ستعمل االستفهام
القٌمٌ:بحث عن المعلومة وٌوظفها فً التعبٌر الشفويٌ،ساهم فً العمل الجماعً وٌساهم فً الحٌاة الثقافٌة للمدرسة

التدرٌـــب
واالستثمـــــــــــــــار

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

مرحلة
االنطالق

المراحـل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح
العودة إلى النص المنطوق(مع معلمتً)
سألت المعلمة التالمٌذ عن حالهم،ماذا قالت لهم؟
ٌكتب المعلم الفقرة(استعمل الصٌػ)كتاب التلمٌذ ص 22وٌقرأها عدة
مرات وٌقول:
سألت المعلمة التالمٌذ عن مكان قضاءالعطلة،ماذا قالت؟
تسجٌل إجابة المتعلمٌن على السبورة وقراءتها،تلوٌن الصٌؽة
المستهدفة(أٌن)التركٌز على عالمة االستفهام ؟
جلس بجانبك تلمٌذ جدٌد،أنت التعرؾ مكان مسكنه،تسأله :ماذا تقول له؟
تسجٌل إجابات المتعلمٌن على السبورة وتلوٌن الصٌؽة المستهدفة(أٌن)
سؤال آخر لتثبٌت الصٌؽة المستهدفة:ركب أبوك السٌارة وأراد أن ٌذهب
تسأله فتقول.......:
هات جمال مستعمال:أٌن.....؟
سأل أمٌن معلمته عن عدد الكرارٌس التً سٌشترٌها ،ماذا قال؟
تسجٌل إجابة المتعلمٌن على السبورة وقراءتها،تلوٌن الصٌؽة
المستهدفة(كم) التركٌز على العالمة ؟
سألت البائع عن ثمن الكراس،ماذا تقول؟
تسجٌل إجابة المتعلمٌن على السبورة وقراءتها،تلوٌن الصٌؽة
المستهدفة(كم)
لو سألته عن ثمن المسطرة،تقول...............:
وضعٌات أخرى لتثبٌت الصٌؽة المستهدفة
هات جمال موظفا:كم.....؟
ٌطرح المعلم أسئلة تستدعً اإلجابة باستعمال الصٌػ المكتشفة
العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرٌن  1ص 11من كتاب األنشطة

التقوٌـــــــــــــــم
زرت زمٌلك المرٌض،تسأله
فتقول..............:

ٌجٌب عن األسئلةٌ،كتشؾ
الصٌػ وٌوظفها.

ٌتدرب على استعمال الصٌػ
فً وضعٌات مشابهة
وٌستثمرها فً وضعٌات
جدٌدة

المقطع التعلمً:الحٌاة المدرسٌة
النشــــــــــــــــاط:تعبٌر شفوي(إنتاج شفوي)
الكفاءة الختامٌةٌ:قدم توجٌهات انطالقا من سندات متنوعة فً وضعٌات تواصلٌة دالة
مركبة الكفاءةٌ:تواصل مع الؽٌر ٌفهم حدٌثه
مؤشرات الكفاءة:فهم تسلسل األحداث فً النص المنطوق وٌبنً علٌها ٌنظم أفكاره وٌعبر عنها تعبٌرا سلٌما
القٌمٌ:بحث عن المعلومة وٌوظفها فً التعبٌر الشفويٌ ،ساهم بفاعلٌة فً األعمال الجماعٌة.
التقوٌـــــــــــــــم
المراحـل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح
أنت تحافظ على نظافة القسم.
هل ترمً األوراق عند قدمٌك؟أٌن تضعها؟
ٌجٌب عن األسئلة.
اخبرنً عن أعمال أخرى تقوم بها للحفاظ على نظافة القسم.
مرحلة
األنطالق

المدة45:د
الحصة3:

التدرٌـــب
واالستثمـــــــــــــــار

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

مالحظة الصور كلها قصد التقاط المجال العام لألحداث.

 ما هو الموضوع الذي تعبر عنه هذه الصور؟كتاب التلمٌذ ص. 22تركٌز انتباه التالمٌذ على الصورة األولى والتعبٌر عنها
ٌمكن للمعلم مساعدة التالمٌذ بطرح األسئلة التالٌة.
أٌن التالمٌذ؟ ماذا ٌفعلون؟.....
تسجٌل أجمل التعابٌر على السبورة إلثارة جو التنافس
التعبٌر عن الصورة الثانٌة وتسجٌل أفضل التعابٌر .
االستعانة بأسئلة ٌ.قول المعلم:انتهى التالمٌذ من أعمالهم،ماذا ٌفعلون
اآلن؟اإلشارة إلى التلمٌذ الواقؾ فوق الطاولة
مطالبة التالمٌذ بسرد األحداث فً الصورتٌن(إدماج جزئً)
التعبٌر عن الصورة الثالثة وتسجٌل األحسن
ٌعٌن المعلم تالمٌذته بطرح أسئلة :كٌؾ ٌبدو القسم اآلن؟هل صار أجمل
من السابق؟
مطالبة التالمٌذ بسرد األحداث فً الصور الثالث(إدماج كلً)
قمت أنت وزمالؤك بتزٌٌن قسمكم.
احك لً ما فعلتم

ٌعبر عن الصور معتمدا على
األسئلة التوجٌهٌة.

ٌنتج نصا شفوٌا أصٌال معتمدا
على تسلسل األحداث فً
القصة المصورة وٌرتب فٌه
أفكاره

المقطع التعلمً:الحٌاة المدرسٌة
المٌدان:فهم المكتوب
النشـــــــــــــاط:قراءة إجمالٌة(فً القسم) ح4
الكفاءة الختامٌةٌ:قرأ نصوصا بسٌطة قراءة سلٌمة وٌفهمها ٌؽلب علٌها النمط التوجٌهً
مركبة الكفاءةٌ:فهم ماٌقرأ وٌعٌد بناء المعلومات الواردة فً النص ٌستعمل استراتٌجٌة القراءة وٌقٌم مضمون النص المكتوب
مؤشرات الكفاءةٌ:ؤدي آداء منؽما مناسبا للمقام،وٌحترم عالمات الوقؾٌ .جٌب عن األسئلة وٌحدد فكرة النص
القٌمٌ:تحكم فً اآللٌات األولٌة للقراءةوٌنضبط مع الزمن المخصص للنشاط
التقوٌـــــــــــــــم
المراحـل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح
السٌاق:
أعددت بطاقة تهنئة وأتقنت عملها،ووضعتها فً المحفظة
السند:
هل تقدم ألمك بطاقة تهنئة؟
بطاقة تهنئة ٌكتب علٌها المعلم:إلى معلمً(تً) العزٌز(ة)
فً أي مناسبة؟
التعلٌمة:
لمن تقدم هذه البطاقة؟لماذا؟
مرحلة األنطالق

المدة45:د
الحصة4:

فتح الكتاب ص  23ومالحظة الصورة المصاحبة للنص
مع من ٌقؾ التالمٌذ؟

التدرٌـــب
واالستثمـــــــــــــــار

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

ماذا ٌوجد فوق مكتب المعلمة؟من قدمها لها؟
شاهدوا لٌلى.هً تحًٌ من؟
تسجٌل توقعات التالمٌذ عن موضوع النص
قراءة النص قراءة نموذجٌة من طرؾ المعلم مستعمال
اإلٌحاء لتقرٌب المعنى
ترك فسحة للتالمٌذ للقراءة الصامتة
مطالبة التالمٌذ بالتداول على القراءة،فقرة/فقرة(ٌبدأ بالمتمكنٌن حتى
الٌدفع المتأخرٌن إلى ارتكاب األخطاء)
تذلٌل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجدٌدة
وتوظٌفها فً جمل حسب الجدول
توظٌفها فً جملة
معناها
الكلمة

ٌكتشؾ الشخصٌات وٌعبر
عنها
ٌعبر عن الصور
ٌقرأ النص قراءة معبرة
ٌجٌب عن األسئلة
ٌوظؾ الكلمات الجدٌدة فً
جمل
ٌستخرج القٌم وٌتحلى بها

مناقشة التالمٌذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة المناسبة.
األسئلة مرافقة للنص
طرح أسئلة أخرى
هل تكلم أمٌن دون أن ٌرفع ٌده؟
قدم أمٌن ولٌلى هدٌتٌن لمعلمتهما،ماذا قالت لهما؟
إعادة قراءة النص والوقوؾ عند القٌم الواردة فٌه قصد التحلً بها.
(نظافة الثٌاب،عبارة التحٌة،الحرص على تزٌٌن القسم).........

طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
إنجاز التمارٌن فً دفتر األنشطة،التمرٌن رقم 2ص11

ٌجٌب عن األسئلة
ٌقدم أفكارا أخرى استنادا
إلى تصوراته

المقطع التعلمً :الحٌاة المدرسٌة
المٌدان:فهم المكتوب
النشـــــــــــــاط:قراءة وكتابة(فً القسم) ح6
الكفاءة الختامٌةٌ :قرأ نصوصا بسٌطة قراءة سلٌمة وٌفهمها ٌؽلب علٌها النمط التوجٌهً
مركبة الكفاءةٌ :ستعمل المعلومات الواردة فً النص المكتوب
مؤشرات الكفاءةٌ :حدد القرائن اللؽوٌة الممٌزة للنص ٌمٌز بٌن الحروؾ المتشابهة (كتابة ونطقا)
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ:عتز بلؽته وٌوظؾ قدراته التعبٌرٌة الشفاهٌة والكتابٌة.
الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح
المراحل
تلخٌص النص المقروء بأسئلة موجهة لتحدٌد األفكار األساسٌةٌ(.مكن للمعلم
إعادة النص المنطوق)
وعدت المعلمة التالمٌذ،ماذا قالت لهم؟
أراجع وأمٌز.
ٌعتنً النشاط بمعالجة ظاهرة لؽوٌة وهً الحروؾ المتقاربة فً
المخرج(ش،ج)
اإلدراك وعرض النموذج
قراءة الفقرة من طرؾ المعلم وبعض متعلمٌه.كتاب التلمٌذ ص24
قالت المعلمة:شـكرا لك ٌالٌلى سنتعاون جـمٌعا على تزٌٌن قسمنا.
كتابة الجملة على السبورة قراءتها وتأطٌر كلماتها
قال المعلم شـك ل ٌالٌلى سنتعاون جـمٌ على تزٌ قسمنا
ٌن
عا
ك
را
ت ة
استخراج الكلمتٌن المشتملتٌن على الحرفٌن المقصودٌن وتحلٌلهما إلى مقاطع
صوتٌة
ش ْ
ُ
ـرً ا
ــكــ
ـعً ـا
ــمٌِــ
َجــ
تحدٌد الحرفٌن وقراءتهما .
األستجابة الموجهة
َ
قراءة كلمة(مُجْ َت ِهد)مع تكرار الصوت مُجْ ـ،مُجْ ـ،مُجْ ـ.....مُجْ ت ِهد.
،س ٌَجْ َت ِه ُد)...........،
عرض كلمات أخرى(اِجْ َت َم َع،مُجْ َت َمع َ
تالحظ أن التالمٌذ عند النطق بالكلمة قد ٌنطقها أحدهم هكذا(مشتهد) أو عندما
ٌملٌها المعلم قد ٌكتبها أحدهم بالشكل (مشتهد)
ٌردد المتعلمون الصوت الذي ٌنطق به المعلم (ش أو ج)،مع جمٌع الحركات
والمدود ،حبذا لو خطط المعلم جدول الحروؾ.
ثم النطق بكلمة كأن ٌقول ٌَجْ ـ ٌَ ،جْ ـ ٌَ ،جْ َت ِم ُع
نفس العمل مع كلمةٌَ :جْ َت ِه ُد.
ٌكتب المعلم الكلمتٌن( َشمْ َعة،جُ م َُعة)قراءتهما من طرؾ التالمٌذ
األستجابة المستقلة
مطالبة التالمٌذ باإلتٌان بكلمات تحوي الحرفٌن
التطبٌق
العودة إلى النص واستخراج كلمات تحوي الحرفٌن والتمٌٌز بٌنهما
أكتب جٌدا
ٌكتب المعلم كلمات تتضمن الحرفٌن وباتباع طرٌقة المناقشة ٌستخرج الحرفٌن
قراءة الحرفٌن
كتابة الحرفٌن على األلواح وتشكٌلهما بالعجٌنة إن أمكن
التدرٌـــب
قراءة الحروؾ والكلمات وكتابتها فً دفتر األنشطةتمرٌن  5ص12

التقوٌـــــــــــــــم
ٌتذكر أهم أحداث
النص،والمعنى العام له

ٌقرأ النص
ٌنطق بالحرفٌن نطقا
سلٌما ممٌزا بٌنهما نطقا
وسماعا.

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

مرحلة
االنطالق
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واالستثمـار

ٌقرأ وٌنسخ

المقطع التعلمً:الحٌاة المدرسٌة
المٌدان:فهم المكتوب
النشـــــــــــــاط:قراءة وكتابة(فً القسم)
الكفاءة الختامٌةٌ :قرأ نصوصا بسٌطة قراءة سلٌمة وٌفهمها ٌؽلب علٌها النمط التوجٌهً
مركبة الكفاءةٌ:ستعمل المعلومات الواردة فً النص المكتوب
مؤشرات الكفاءةٌ:قرأ النص وٌقؾ عند الفاصلةٌ ،نتج جمال بسٌطة موظفا ضمائر الخطاب مع الماضً والمضارع
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ:عتز بلؽته ٌ،تحلى بروح التعاون والتضامن وٌساهم فً العمل الجماعً
التقوٌـــــــــــــــم
المراحـل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح
ٌجٌب عن األسئلة
من أحضر باقة األزهار للمعلمة؟
مرحلة
االنطالق وماذا أحضرت لٌلى؟
ٌنطق المتعلم
المرحلة األولى ٌعود المعلم إلى النص المكتوب وٌقرأه قراءة مسترسلة.
بحرفً السٌن
ٌعٌد قراءة الفقرة الثانٌة قراءة جوهرٌة وٌطلب من التالمٌذ قراءتها قراءة
والزاي نطقا
سلٌمةٌ .ثمن قراءة المتفوقٌن وٌصحح أخطاء المتعثرٌن
سلٌما.
قراءة الفقرة الموجودة فً كتاب التلمٌذ ص( 24أحسن قراءتً)
المرحلة الثانٌة :استعمال الظواهر النحوٌة والصرفٌة(أركب)ص22
ٌقرأ الفقرة الثانٌة
ٌكتب المعلم العبارة:قالت المعلمة....................:
قراءة سلٌمة وكذا
ٌقرأها قراءة جوهرٌة .مطالبة التالمٌذ بالتداول على قراءتها.فقرة أحسن
ٌطرح السؤال:ماذا قالت المعلمة لألوالد؟
قراءتً
كتابة الجملة على السبورة .خاطب زمالءك األوالد بنفس الجملة.
وماذا قالت للبنات .خاطبً زمٌالتك بنفس العبارة.
ٌكلؾ المعلم مجموعة من األوالد بأداء مقطع من النشٌد الوطنً.
ٌطلب من تلمٌذ أن ٌخاطبهم وٌخبرهم عما ٌفعلونه........أنتم تنشدون نشٌد قسما ٌجٌب عن األسئلة
استبدال األوالد بالبنات وتؽٌٌر المهمة............أنتن تنشدن نشٌد قسما
ٌوظؾ ضمائر
نفس العمل مع (تلمٌذٌن،تلمٌذتٌن،تلمٌذ،تلمٌذة)للوصول إلى استعمال
َ
المخاطب مع
ت
الضمائر:أنتما،أنت،أن ِ
الماضً
تؽٌٌر زمن الفعل من المضارع إلى الماضً بنفس الطرٌقة.
والمضارع فً
كأن ٌطلب من تلمٌذ مسح السبورة وبعد مدة ٌطلب من تلمٌذ آخر مخاطبته
جمل بسٌطة
بالجملة المناسبة:أنت مسحت السبورة ثم تؽٌٌر الضمائر.
ٌوظؾ التراكٌب
إنجاز التمارٌن فً دفتر األنشطة تمرٌن  3ص 11
والظواهر
المستهدفة
التدرٌـــب
واالستثمـا مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات
ر

المدة90:د
الحصة8:

المقطع التعلمً :الحٌاة المدرسٌة
النشـــــــــــــــاط:إمالء
الكفاءة الختامٌةٌ:نتج كتابة كلمات وجمل
مركبة الكفاءةٌ :تعرؾ على مختلؾ أشكال الحروؾ والضوابط للكتابة بالعربٌة وٌتحكم فً مستوٌات اللؽة الكتابٌة
مؤشرات الكفاءةٌ:حترم قواعد رسم الحروؾ والكلمات وتناسقها ٌستعمل عالمات الوقؾ(المطة والنقطة كبداٌة) ٌكتب حرفً
الشٌن والجٌم فً وضعٌات مختلفة
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ :وظؾ قدراته الكتابٌة وٌتحكم فٌها
التقوٌـــــــــــــــم
المراحل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح
مرحلة األنطالق

المدة45:د45+د
الحصتان9/7:

ٌكتب المعلم كلمات تحوي الحرفٌن المكتشفٌن على السبورة
قراءة الكلمات ثم مطالبة التالمٌذ بقراءتها
ـــ لون حرؾ التاءفً الكلمات التً تشمله،نفس العمل مع حرؾ الطاء

التدرٌـــب
واالستثمـــــــــــــــا
ر

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

تثبٌت الحرفٌن.
َّ
َ
،ج َرس) كل كلمتٌن على حدة
ٌ -01كتب المعلم الكلمات(شمْ َعة،كناش)َ (،ج َمل َ
وٌقول:هناك حرؾ تكرر فً الكلمتٌن ( َشمْ َعة،ك َّناش).اكتبه على لوحتك.
،ج َرس).
نفس العمل مع الكلمتٌن ( َج َمل َ
وضعٌات أخرى مشابهة.
ٌ-02عرض المعلم كلمات على السبورة (بصوت ناقص) (االستعانة
بصور)أو
ماٌراه المعلم مناسبا.

تمٌٌز الحرفٌن عن ؼٌرهما
سماعا وكتابة

ٌثبت الحرؾ عن طرٌق
الذاكرة البصرٌة برؤٌته
والذاكرة العضلٌة بكتابته.
ٌكتب الصوت الناقص.

ِم ْشمِــ.

.ــ َبل
دَ .جة
.ــمْ عِة
أكمل كل كلمة بالصوت المناسب(ــش  ،جا َ ،جـ َ ،شـ)
تتم المناقشة جماعٌا على السبورة كلمة/كلمة
ٌتم العمل الفردي على األلواح.......أكمل كتابة الكلمة بالحرؾ المناسب
مراقبة فتصحٌح
ٌملً المعلم كلمات تشمل الحرفٌن وكتابتها على كراسات القسم(ح)7
إنجاز تمرٌن اإلمالء فً دفتر األنشطة تمرٌن  6ص.12
ٌمكن للمعلم استؽالل دفتر األنشطة فً الحصة التاسعة.

ٌثبت الحرفٌن وٌتعرؾ على
بداٌة ونهاٌة كتابة الحرؾ
داخل الكلمة.
ٌحرص على األبعاد والمسافة
لكل حرؾ

المقطع التعلمً :الحٌاة المدرسٌة
مٌــــدان:التعبٌر الكتابً
النشـــــــــــــــاط :تعبٌر كتابً
الكفاءة الختامٌةٌ:نتج كتابة كلمات وجمل
مركبة الكفاءةٌ :تعرؾ على مختلؾ أشكال الحروؾ والضوابط للكتابة بالعربٌة وٌتحكم فً مستوٌات اللؽة الكتابٌة
مؤشرات الكفاءةٌ :رتب عناصر الجملة ترتٌبا صحٌحاٌ .حترم قواعد رسم الحروؾ والكلمات ٌحترم استقامة الخط على
السطر
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ:عتز بلؽته العربٌةٌ،وظؾ قدراته التعبٌرٌة الشفهٌة والكتابٌة
التقوٌـــــــــــــــم
المراحل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح
ٌكتب المعلم الحروؾ التالٌة دون تشكٌل(ؾ،ح،ر)
مرحلة
األنطالق

المدة45:د
الحصة11 :

ٌطلب المعلم من التالمٌذ تكوٌن كلمات من هذه الحروؾ

ٌذكر الحروؾ.
ٌشكل كلمات وٌقرأها.

،حرْ ؾَ ،ف ِر َح
الكلمات
المتوقعة:ح َف َر،حُ َفر َ
َ
أتدرب على اإلنتاج الكتابً.
ٌعرض المعلم الوضعٌة الموجودة فً كتاب التلمٌذ على السبورة ص .24
قسمنا  ،مزٌنا  ،صار  ،لقد  ،ماأجمل.
 قراءتها من طرؾ المعلم ومتعلمٌه ومناقشتها. -مطالبة التالمٌذ بترتٌب كلمات الجملة على كراس المحاوالت.

التدرٌـــب
واالستثمـــــــــــــــار

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

 ٌحرص المعلم على اكتشاؾ تالمٌذته األنسجام والترابط بٌن عناصر الجملةعن طرٌق
التجرٌب (الخطأ والصح).

ٌقرأ المتعلم كلمات
الجملة.
ٌجرب وٌكتشؾ
الجواب الصحٌح.
ٌستعمل العبارة شكرا
لكم.أشكركم.

 ٌراقب المعلم إنجازات التالمٌذ ٌثنً على المتفوقٌن لخلق جو من التنافس. -أشكر زمالئً على تعاونهم قأقول..............:على تعاونكم.

دفتر األنشطة:ص .12
أرتب الكلمات المشوشة،وأكون جملة مفٌدة.

ٌرتب كلمات الجملة
وال ٌنسى وضع المطة
والنقطة.

مرحلة االنطالق

المقطع التعلمً:استعد للعودة إلى المدرسة المٌدان:األعداد والحساب
الدرس:وضعٌات جمعٌة وطرحٌة
الكفاءة الختامٌةٌ:حل مشكالت بتجنٌد معارفه المتعلقة باألعداد والحساب
مركبة الكفاءةٌ :تعرؾ على أعداد أصؽر من ألؾ(ٌكتبٌ،قارنٌ،رتب) وٌجري علٌها عملٌات الجمع،الطرح
مؤشرات الكفاءةٌ:حسب مجامٌع وفروق بشكل سلٌمٌ .وظؾ عملٌتً الجمع والطرح أفقٌا للحساب
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ:الحظ وٌكتشؾٌ،تحقق من صحة النتائج وٌصادق علٌهاٌ،ستعمل الترمٌز العالمًٌ،علل إجاباته
وٌقارنها بؽٌرها.
التقوٌـــــــــــــــم
المراحـــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح
السٌـــــــاق:فً عٌد مٌالدك السابع( )7صنعت لك أمك كعكة ووضعت
فوقها سبع شمعات مشتعلة.قدمت لك الكعكة وطلبت منك أن تطفئ
ٌتأمل الرسم ٌ،عد
الشموع،لم تستطع إطفاء كل الشموع.
وٌكتب عدد الشموع.
السنـــــــدٌ:رسم المعلم الوضعٌة(5شموع مشتعلة وإثنتان منطفئة).
التعلٌمة:اكتب على لوحتك عدد الشموع المشتعلة

ٌتبع التعلٌمات.
ٌحسب وٌكتب النتائج.

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

 مرحلة البحث واألكتشاؾ.عمل ثنائً.ٌ-1عطً المعلم لكل تلمٌذٌن علبتً جبن فارؼتٌن.
ٌقول :ضعوا فً العلبة األولى  13قرٌصة وفً العلبة الثانٌة  5قرٌصات
احسب عدد القرٌصات فً العلبتٌن معا
اإلجراءات(البحث)ٌ:فرغ محتوى العلبة األولى فً العلبة الثانٌة وٌحسب.ٌكتب العملٌة وٌحسب الناتج
المناقشة والتبادلٌ :عرض كل فوج نتائجه على السبورة(المعلم ٌضعالمخطط)
الحوصلة والتأسٌس:فً هذه المرحلة ٌتم التصدٌق على النتائج الصحٌحةوابعاد الخاطئة
 -2عمل فرديٌ.ضع المعلم فوق مكتبه  20كراسا (ٌعدها)ٌ،وزع 8
كراسات منها وٌقول:
كم كراسة بقٌت عند المعلم؟
العمل الفرديٌ:تم العمل الفردي على الكتب:أكتشؾ ص 22
مرحلة اإلنجاز:
ٌتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد.

مالحظةٌ:ؽٌر المعلم اتجاه السهم فً العلبة الحمراء لٌعرؾ التلمٌذ أن
البنت حذفت  6كرٌات
تتم مراقبة أعمال التالمٌذ مرحلٌا (التصحٌح ٌكون بقلم ملون أخضر)
التدرٌـب ٌحاور األستاذ تالمٌذه بأسئلة هادفة للوصول إلى:
واالستـار نص تعلمت ص 22
تخصص الحصة الثانٌة للتمرن على دفتر األنشطة.

ٌقرأ االستنتاج وٌعمل
به

المقطع التعلمً:استعد للعودة إلى المدرسة
الدرس:مشكالت جمعٌة وطرحٌة
الكفاءة الختامٌةٌ:حل مشكالت بتجنٌد معارفه المتعلقة باألعداد والحساب
مركبة الكفاءةٌ :تعرؾ على أعداد أصؽر من ألؾ(ٌكتبٌ،قارنٌ،رتب) وٌجري علٌها عملٌات الجمع،الطرح
مؤشرات الكفاءةٌ:حسب مجامٌع وفروق بشكل سلٌمٌ .وظؾ عملٌتً الجمع والطرح أفقٌا للحساب
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ:الحظ وٌكتشؾٌ،تحقق من صحة النتائج وٌصادق علٌهاٌ،ستعمل الترمٌز العالمًٌ،علل إجاباته
وٌقارنها بؽٌرها.
التقوٌـــــــــــــــم
المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح
السٌــــاق:زاركم طبٌب المدرسة ووزن ثالثة أوالد.
السنــد :الصورة
ٌقرأ األعداد
وٌقارنٌ،كتب على
لوحته اسم الولد
األثقل/األخؾ
24kg
27kg
22kg
التعلٌمة:اكتب على لوحتك اسم الولد أحمد رائد األثقل/األخؾ؟
 مرحلة البحث و االكتشاف .عمل داخل القسم باألفواج.ٌ-1عطً المعلم لكل فوج ثالثة أكٌاس شفافة مرقمة من  3-1حٌث فً
الكٌسٌن األول والثانً عدد من األشٌاء مجموعها أقل من  20وكٌس
ثالث فارغ.
التعلٌمة:احسب عدد أشٌاء الكٌس  1واكتبه،احسب عدد أشٌاء الكٌس
 2واكتبه
ضع الكٌس األول والثانً داخل الكٌس الثالث .ما هو عدد أشٌاء
ٌعد باستعمال العد
الكٌس الثالث؟
الشفاهً.
اإلجراءات(البحث):سٌرورات مختلفة لحساب المجموع.
ٌضم أشٌاء المجموعة
المناقشة والتبادلٌ:عرض كل فوج نتائجه على السبورة(المعلم ٌضع
األولى إلى أشٌاء
المخطط)
المجموعة الثانٌةٌ،حذؾ
الحوصلة والتأسٌس:فً هذه المرحلة ٌتم التصدٌق على النتائج
العدد المعٌن.
الصحٌحة وابعاد الخاطئة
ٌعد
ٌ -2قدم المعلم لكل فوج كٌس واحد به عدد من األشٌاء أقل من ثالثٌن
المجموع/الباقً،أوٌجري
وٌطلب من كل فوج حذؾ عدد ٌعٌنه لهم وحساب الباقً.
عملٌة الجمع/الطرح.
تتبع نفس المراحل(البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتأسٌس)
ٌكتب النتائج.......
العمل الفرديٌ:تم العمل الفردي على الكتاب مرحلٌا.
مرحلة اإلنجاز:
ٌتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد أو على كراس المحاوالت.
ثم مراقبة أعمال التالمٌذ مرحلٌا (التصحٌح ٌكون بقلم ملون أخضر)
مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

مرحلة األنطالق

المٌدان:األعداد والحساب

احسب المجموع14+5=.......:
التدرٌـــب
احسب الفرق17-8=........
واالستثمـار
بالنسبة للكتاب الموحد ُ
ِب منا أن ال ٌكتب علٌه التلمٌذ الذي أعاره؟
طل َ

تقوٌم اإلنجاز

السٌــــاق:لدٌنا علبة بها  29قرٌصة،وبدأنا نضٌؾ القرٌصات واحدة بعد
األخرى.
السنـــد:علبة بها  29قرٌصة
ٌذكر الحق عدد معلوم
التعلٌمـــة:لنذكر القرٌصات الموجودة داخل العلبة فً كل مرة
ٌطلب من تلمٌذ ذكر عدد القرٌصات قبل األنطالق فً الزٌادةٌ،ضٌؾ
واحدة وممن ٌلٌه ذكر العدد وهكذا
مرحلة اكتشؾ.
-01عرض المشكلٌ:فوج المعلم التالمٌذ وٌوزع علٌهم النموذج ثم ٌقول:
الحظ رسم الحٌوان فً النموذج.ماسمه؟
شرعت لٌلى فً نقل النموذج على الورقة.اكمله
اإلجراءات(البحث):سٌرورات مختلفة إلتمام رسم الحٌوان.
المناقشة والتبادلٌ:عرض كل فوج نتائجه (تعلق األعمال على السبورة)
وتتم مناقشتها.
الحوصلة والتأسٌس:فً هذه المرحلة ٌتم التصدٌق على النتائج الصحٌحة
وابعاد الخاطئة
مرحلة اإلنجاز:مطالبة التالمٌذ بمالحظة النموذج (أنجز)ص25
ٌالحظ النماذج وٌرسم
ٌشرح لهم طرٌقة العمل وٌحثهم على استعمال المسطرة
مثٌالتها على أوراق
العمل/الكتاب

مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات

مرحلة األنطالق

المقطع التعلمً:استعد للعودة إلى المدرسة
المٌدان:الفضاء والهندسة
الدرس:نقل رسم على مرصوفة
الكفاءة الختامٌةٌ:حل مشكالت متعلقة بنقل رسم شكل على مرصوفة
مركبة الكفاءةٌ:تعرؾ على تنظٌم الفضاء ٌستعمل المصطلحات والتعابٌر المناسبة لنقل رسم على مرصوفة
مؤشرات الكفاءةٌ:ستعمل المرصوفةٌ،نقل رسم على مرصوفة حسب نموذج معطىٌ،ستعمل المسطرة استعماال سلٌما
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ:الحظ وٌكتشؾٌ،ستعمل مختلؾ أشكال التعبٌر:الرموز واألشكال،
التقوٌـــــــــــــــم
الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح
المراحـل

التدرٌـــب
واالستثمار

عن طرٌق أسئلة ٌتم التوصل إلى نص:تعلمت

قراءة الحوصلة.

ورقة عمل

التدرٌـــب
واالستثمــــــــ مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات
ـــار

مرحلة األنطالق

المقطع التعلمً :الحٌاة المدرسٌة
المٌدان:تهذٌب السلوك
الدرس:االسالم ٌحث على العلم.
النشــــــــــــــــاط :تربٌة إسالمٌة
الكفاءة الختامٌةٌ:سلك المتعلم فً حٌاته الٌومٌة سلوكات تدل على الحمٌدة،والمعامالت الحسنة،وحب األطالع
مركبة الكفاءة:التعرؾ على سلوكات تتعلق بحب التعلم واحترام المعلم
مؤشرات الكفاءة:ابراز مظاهر السلوك الحسن .األخالق ربطها باآلٌات القرآنٌة والحدٌث النبوي الشرٌؾ
القٌم:األعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري الوطنً،نبذ العنؾ والتعامل بوعً ومسؤولٌة،االحترام.
التقوٌـــــــــــــــم
الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح
المراحل
السٌاقٌ:كتب المعلم العبارة:العلم نور والجهل ظالم.
ذكرنا
ٌا.......بحدٌث
السند:العبارة.
الرسول صلى هللا
علٌه وسلم حول
التعلٌمة:لماذا تأتً كل ٌوم إلى المدرسة
طلب العلم.
أقرأ وأالحظٌ:قرأ المعلم النص (ص)26عدة مرات .
ٌحاور التالمٌذ حول معنى النص.
مع من عاد أمٌن من المسجد؟فً رأٌكم ماذا كان ٌفعل فً المسجد؟
ماذا قال لجده فً الطرٌق؟هل قرأ الجد اآلٌة؟
ٌطلب من التالمٌذ فتح الكتب ومالحظة الصورة
طرح أسئلة.
ماذا ترى فً الصورة؟عم ٌتحدثان؟
اقرأ اآلٌة ٌا........
ٌكتب المعلم اآلٌة بخط واضحٌ،شرحها شرحا مبسطا
وٌحاور التالمٌذ حول معناها.
ثم ٌسأل:أٌهما تفضل أن تجعله صدٌقا لك.
الذي ٌعرؾ القراءة والكتابة أو الذي الٌعرؾ القراءة
والكتابة.
ٌعقب المعلم على إجابات التالمٌذ بقوله:هللا سبحانه
ٌحب الولد المتعلم والٌحب الولد الجاهل.
ثم ٌقول:أٌهما تفضل أن تكون؟هل تحمد هللا على نعمة
العلم؟
أتعلم:قراءة العبارة وفهم معناها

لدٌك جار الٌذهب إلى المدرسة.
قدم له نصٌحة

تخصص الحصة الثانٌة لتحفٌظ اآلٌة والدعاء.وإلنجاز النشاط ص 13
ٌحث التالمٌذ على تردٌد الدعاء صبٌحة كل ٌوم.

ٌالحظ ٌستمع
وٌجٌب عن األسئلة

مراقبة اإلنجاز
وتقوٌمه

التدرٌـــب
واالستثمــــــ مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات
ـار

مرحلة
األنطال
ق

مركبة الكفاءةٌ:فهم ماٌقرأ
المقطع التعلمً:الحٌاة المدرسٌة
مؤشرات الكفاءةٌ:قرأ المحفوظةوٌحفظها ٌفهم معناها اإلجمالً
النشـــــــــــــــاط:محفوظات
الكفاءة الختامٌةٌ:قرأنصوصا بسٌطة وٌفهمها .وٌدرك القٌم التً تتضمنها
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ:وظؾ قدراته الشفوٌة وٌتحكم فٌه
المدة45:د45+د
الحصتان12/5:
التقوٌـــــــــــــــم
المراحـــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح
أٌن تتعلم القراءة والكتابة؟
ٌجٌب عن األسئلة
هل اشتقت إلى مدرستك أثناء العطلة؟
ٌكتشؾ المحفوظة
مرحلة التقدٌم وشرح المعنى األجمالً
ٌكشؾ األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جمٌل وواضح إلضفاء
الجانب الجمالً علٌها.

قراءة المحفوظة من طرؾ األستاذ قراءة واضحة تتخللها اإلٌماءات
لتقرٌب المعنى
تقدٌم المعنى اإلجمالً للقطعة تتخللها أسئلة لقٌاس الفهم.
ماذا تدرس فً مدرستك؟
مع من تذهب كل صباح؟
متى تكتب؟
ماالفائدة من الدراسة؟
مرحلة التجزئة والتحفٌظ.
ٌجزئ األستاذ القطعة إلى ثالثة أجزاء حبذا لو تكون حسب األفكار
الجزئٌة
ٌكتب الجزء األول على جانب آخر من السبورة وٌتم تحفٌظه

ٌنصت إلى قراءة األستاذ
ٌ،درك المعنى اإلجمالً
وٌجٌب عن األسئلة

ٌحفظ المقطع األول من
المحفوظة
آداء المقطع األول من المحفوظة

مالحظة:تحصص الحصة األولى()5للتقدٌم والتحفٌظ
تخصص الحصة الثانٌة()12لإلستظهار والمسرحة
ُتقدم باقً األجزاء على مدار اسابٌع المقطع بنفس الطرٌقة

ٌؤدي المقطع األول آداء سلٌما

التدرٌـــب
واالستثمـــــــ مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات
ـار

مرحلة
األنطالق

المقطع التعلمً:الحٌاة المدرسٌة
مؤشرات الكفاءةٌ:سترجع
النشـــــــــــــــاط:إدماج(ح)10
معلومات سابقة وٌوظفها
ٌنجز
الكفاءة الختامٌةٌ:دمج مكتسباته فً حل وضعٌات متعلقة بـ(اللؽة،التربٌة األسالمٌة،التربٌة المدنٌة)
األنشطة فردٌا على أوراق
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ:وظؾ قدراته وٌتحكم فٌها
المدة45:د
الحصة10:
التقوٌـــــــــــــــم
المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح
ٌحاور األستاذ التالمٌذ حول مضامٌن الدروس السابقة لقٌاس مدى التذكر
لدٌهم
ٌسترجع المعلومات
استعمال الرصٌد اللؽوي.
الظواهرالنحوٌة والصرفٌة......
ٌوزع األستاذ أوراق الوضعٌة اإلدماجٌة على التالمٌذ وٌشرح لهم األنشطة
مرحلٌا .
ٌطلب منهم إنجاز النشاط األول تلٌه المراقبة والتصحٌح الجماعً على
السبورة فالفردي
األنشطة:
اللؽة العربٌة.
ضع(:أٌن،كم)فً المكان المناسب وال تنس وضع العالمة؟.
.........تتوجه ٌاأخً
إلى............تشٌر الساعة اآلن
األم:بـ .....اشترٌت الخبز
قالت
سألك المعلم فقال....:قضٌت العطلة
ِ
ٌكتشؾ األنشطة وٌنصت
الحظ الجملة وأكمل.
ت ..............................إلى شرح المعلم.
َ
ْ
أن َ
أنتما تراجعان الدرس
أنتن...............................
أنتم....................
ٌنجز النشاط األول.
التربٌة اإلسالمٌة
ٌراقب عمله وٌصحح إن
أمام الجملة الصحٌحة
ضع العالمة
أخطأ
النشاط الثانً
أتأخر عن موعد الدروس.
النشاط الثالث
أنجز فروضً وأحضر دروسً.
أنصت إلى شرح المعلم.
أطلب من الكبار أن ٌعلمونً.
التربٌة المدنٌة.
ِّ
،ب ُه ُدو ٍءَُ ٌ،حًٌٌَِّ،صِ ُل)
امأل الفراغ بالكلمة المناسبةَُ ٌ (.سل ُم ِ
التلمٌذ المنضبط هو الذي ........باكرا إلى المدرسة ........على أصدقاءه
عند بابها ٌدخل.........إلى الساحة و.......العلم الوطنً.
اكمل اآلٌةٌ:رفع هللا الذٌن.......................................

مراقبة آداء المتعلمٌ،ثً
على المجتهدٌن لخلق جو
من التنافس

ورقة اإلدماج

األنشطة:
اللؽة العربٌة.
ضع(:أٌن،كم)فً المكان المناسب وال تنس وضع العالمة؟.
إلى............تشٌر الساعة اآلن

.........تتوجه ٌاأخً

سألك المعلم فقال....:قضٌت العطلة

األم:بـ .....اشترٌت الخبز
قالت
ِ

الحظ الجملة وأكمل.
أنتما تراجعان الدرس

أَ ْن َ
ت..............................

أنتم....................

أنتن...............................

التربٌة اإلسالمٌة
ضع العالمة

أمام الجملة الصحٌحة

أتأخر عن موعد الدروس.
أنجز فروضً وأحضر دروسً.
أنصت إلى شرح المعلم.
أطلب من الكبار أن ٌعلمونً.
التربٌة المدنٌة.
،ب ُه ُدو ٍءَُ ٌ،حًٌٌَِّ،صِ لُ)
امأل الفراغ بالكلمة المناسبةَُ ٌ (.سلِّ ُم ِ
التلمٌذ المنضبط هو الذي ........باكرا إلى المدرسة ........على أصدقاءه عند بابها ٌدخل.........إلى الساحة و.......العلم
الوطنً.

المقطع التعلمً:استعد للعودة إلى المدرسة
المٌدان:جسم اإلنسان والصحة
مؤشرات الكفاءةٌ :حدد القواعد الصحٌة للنمو
الدرس:أنا أنمو وجسمً ٌتطور()2
الكفاءة الختامٌةٌ:حافظ على صحة جسمه بتجنٌد معارفه حول التؽٌرات الجسمٌة ٌبتعد عن السلوكات السٌئة للتؽذٌة.
القٌم والكفاءات العرضٌة:بنظم مهامه وأعماله المختلفةٌ،رسخ اللؽة الوطنٌة لألتصال والتعبٌر العلمً
التقوٌـــــــــــــــم
المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح

التدرٌـــب
واالستثمــــــــــــــ مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات
ـار

مرحلة األنطالق

مركبة الكفاءةٌ:تعرؾ على النمو من خالل مظاهره الخارجٌة

السٌــــاق:أنت تكثر من أكل الحلوٌات وشرب المشروبات الؽازٌة
السنـــد:صورة ولد بأسنان مسوسة
التعلٌمـــة:كٌؾ تصٌر أسنانك بعد مدة؟
عند من ٌأخذك أبوك؟لماذا؟
 مرحلة المالحظة والبحث.ٌطلب األستاذ من التالمٌذ فتح الكتاب ص  24ومالحظة الصورة.
ٌتناول أمٌن وجبة الؽذاء(.االستعانة بمكونات وجبة الؽذاء)
اذكر مكونات هذه الوجبة .هل هً وجبة كاملة؟
تذكٌر التالمٌذ بالمجموعات الثالث لألؼذٌة.درسناها العام الماضً(أؼذٌة
النمو،الطاقة،الحماٌة)
سم األؼذٌة التً تناولتها أنت .هل هً مناسبة؟
الحظوا الولد فً األسفل.هو مصاب بمرض:كٌؾ نسمٌه؟
عند العجز ٌذكرهم باسم المرض.مرض الهزال ناتج عن سوء التؽذٌة.
تتناول ثالث وجبات رئٌسٌة فً الٌوم.اذكرها.
تذكٌر التالمٌذ بالعادات الحسنة قبل وأثناء وبعد األكل بطرح أسئلة.
ٌحثهم على األبتعاد عن العادات السٌئة لألكل(السرعة،عدم المضػ
الجٌد،تناول األؼذٌة المعروضة فً الشارع)............
مرحلة التجرٌب والقٌاس.
ٌستعٌن المعلم بتلمٌذٌن من قسمه أحدهما صحٌح البنٌة واآلخر
ضعٌؾ(إن وجدا).
ٌطلب من كلٌهما كتابة التارٌخ على السبورة(مثال).
طرح أسئلة.لماذا استطاع ......كتابة التارٌخ؟
لماذا لم ٌستطع ........كتابة التارٌخ
حتى ٌستطٌع .........كتابة التارٌخ ٌجب علٌه أن.........

ٌحاور المعلم تالمٌذته للوصول إلى نص تعلمت.

تخصص الحصة الثانٌة إلنجازاألنشطة على الدفتر

ٌشاهد الصورة.
ٌجٌب عن السؤال

ٌالحظ الصورة وٌجٌب عن
السؤال.
ٌالحظ التؽٌرات التً طرأت
على الولد.
ٌجٌب عن األسئلة.
ٌتوصل إلى األثر الكتابً

تقوٌم األعمال

المقطع التعلمً:الحٌاة المدرسٌة
المٌدان:الحٌاة المدنٌة
مؤشرات الكفاءةٌ:مٌز بٌن حقه وواجبه
الدرس :من واجبً االنضباط
الكفاءة الختامٌةٌ :مٌز بٌن الحق والواجب من خالل نظام الحٌاة فً القسم ٌعرؾ واجباته وٌنضبط فً معامالته.
القٌم والكفاءات العرضٌةٌ:ؤدي واجباته نحو نفسه ونحو اآلخرٌنظم عمله الشخصً.
التقوٌـــــــــــــــم
المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح
السٌــــاق:دعاك صدٌقك لحضور عٌد مٌالده ٌوم الخمٌس القادم،قبلت
دعوته،ولكن فً الٌوم
المحدد سقطت أمطار ؼزٌرة
السنـــد:صورة،قصة عن األلتزام بالمواعٌد.....
ٌالحظ وٌجٌب عن السؤال.
مرحلة األنطالق

مركبة الكفاءةٌ:صنؾ الحقوق والواجبات على أساس سند معطى

التعلٌمـــة:هل تذهب عند زمٌلك،أو التذهب؟
لماذا؟
أقرأ وأالحظ.
ٌقرأ المعلم النص عدة مرات وٌشرحه.
ٌطرح أسئلة حول المعنى العام .

التدرٌـــب
واالستثمــــــــــــــ مرحلــــــة بنــاء التعلمــــــات
ـار

مطالبة التالمٌذ بمالحظة الصورة من كتاب التلمٌذ ص.27
ٌستمع إلى قراءة المعلم.
ٌطرح السؤال:هل تحب أن تكون مثله؟تنصحه ماذا تقول له؟
ٌالحظ الصور وٌجٌب عن
الحظ الصورة على الٌمٌن.ماذا ٌفعل الولدان؟مررت بجانبهما ماذا تفعل؟ األسئلة.
الحظ الصورة على الٌسار.الولدان ٌتصافحان
أعجبك سلوكهما.ماذا تقول لهما؟
هل تصافح زمالءك؟ماذا تقول لهم صباحا/مساء

ٌطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى الملخص

تقوٌم األعمال

النشاط  :تربٌة بدنٌة
المٌدان:

الوضعٌات والتنقالت

الكفاءة الختامٌة* :انجاز حركات قاعدٌة سلٌمة وٌحافظ على ترابطها
القٌم والكفاءات العرضٌة :تنمٌة حب االنتماء الى مجموعة لتحقٌق هدف
مركبة الكفاءة :التحول من الوقوف الى الجلوس والعكس المشً التدرٌجً والتحول من الدفاع الى الهجوم والعكس
مؤشرات الكفاءة :أن ٌجري المتعلم على مستقٌم بسرعة قصوى دون فقدان التوازن
إنجــــــــاز الحصــــة

أنشطة التعلم

مؤشر الكفاءة

0المرحلة التحضٌرٌة
:
مرحلة اإلحماء العام
 02دقٌقة))
ـ تنظٌم األجهزة
الداخلٌة وإعدادها
لتقبل المجهود
المطلوب

 0ـ المرحلة الرئٌسٌة
:
بناء الوحدة التعلمٌة
وتطبٌقها
 32دقٌقة))

ـ الجري السرٌع
على خط مستقٌم
دون فقدات
التوازن

 0ـ المرحلة الختامٌة
مرحلة العودة إلى
الهدوء
 02دقائق))

ـ أن ٌستعٌد
المتعلم حالته
الطبٌعٌة الهادئة

النشاط المقترح
ــ ٌؤدى بالمشً والجري الخفٌف وبعض حركات الوثب والتمرٌنات البدنٌة
الخاصة بالمرونة .
ــ المشً على المشطٌن وعلى كعب القدم وعلى الجانب الخارجً للقدم ــ
المشً مع ثنً الركبتٌن ــ المشً بخطوات طوٌلة ــ المشً مع محاولة لمس
الصدر بالركبة ــ المشً بخطوات سرٌعة مع حركات دائرٌة للذراعٌن ــ
المشً مع ثنً الجذع أماما وإلى الخلف ولمس األرض بالٌدٌن ــ المشً على
ساق واحدة مع مسك مفصل الساق الثانٌة بالٌدٌن ــ الجري الخفٌف مع ثنً
الركبتٌن إلى الخلف ــ الوثب إلى األمام والخلف ــ الجري فً اتجاه معكوس
لمسافة معٌنة ثم عكس االتجاه عند إشارة المدرب ــ الجري من وضعٌة
جلوس أو رقود عند إشارة المدرب ــ الجري السرٌع ثم الوقوف مباشرة
عند إشارة المدرب ــ الجري السرٌع ثم تبدٌل االتجاه عند إشارة المدرب ــ
الجري ثم الوثب بقدم واحدة عند إشارة المدرب
ٌفصل كل تمرٌن عن سابقه بعملٌة التنفس(شهٌق  ،زفٌر) العمٌق مع ثنً
الجسم إلى األمام
ــ بعد تحضٌر وإعداد الحصة ٌتحول دور المعلم إلى تنشٌط القسم وتسٌٌر
مراحل الدرس مٌدانٌا  ،وهذا ٌستوجب تطبٌق مبادىء :
ــ ٌشرح ،وٌقوم بالعرض بنفسه أو عن طرٌق تلمٌذ.
ــ ٌعلن عن بداٌة ونهاٌة العمل  ،بواسطة إشارات مفهومة
ــ ٌصحح فردٌا وجماعٌا وٌقوم أعمال التالمٌذ .
ــ ٌثٌر ٌ ،شوق ٌ ،طمئن  ،وٌساعد المتعلمٌن
اللعبة  :لعبة اللٌل والنهار
ٌقف التالمٌذ موجتان متقابلتان فً منتصف الملعب (مستطٌل) واحدة تمثل
اللٌل واألخرى تمثل النهار عند إشارة المعلم تهرب إحداها واألخرى تطاردها
التوجٌهات :
ــ ترك مسافات بٌن التالمٌذ ـ
ــ حثهم على الجري بسرعة على خط مستقٌم .
ــ قد تكون بلعبة هادئة أو بحوصلة ما جاء فً الحصة .
ــ تعلن فٌها النتائج إن كانت هناك ألعاب تنافسٌة
ــ تحضر فٌها الحصة القادمة
ــ المشً فً الساحة و تقدٌم أنشودة

المعارف
المستهدفة
ــ استعداد التلمٌذ
لتنفٌذ وجباته

ــ تحدٌد المحتوى
(وضعٌات التعلم )
لكل هدف وتوزٌعها
على المدى الزمنً
(لعبة اللٌل
والنهار)

ـ العودة إلى الهدوء

