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ِّمة
يم ىقػ ػ ػ ػد ى

احلمد هلل ،و الصبلة و السبلـ على معلّم البشرية وىاديها إىل سواء السبيل.
يسرنا أف نضع بُت يديكــ أخي ادلعلّم،أخيت ادلعلّمة ــ دليل ادلقاطع التعلّمية للسنتُت األوىل والثانية ابتدائي ،الذي يصدر يف إطار
ّ
هتيئة ادلعلّم لتطبيق ادلناىج اجلديدة ،ضمن سلسلة تستهدؼ الًتكيز على جودة التعليم والتعلّم ،ومساعدة ادلعلّم يف إطار إعادة
التوازف واالعتبار للمنظومة الًتبوية اجلزائرية ،ليصبح ىذا األخَت – أي ادلعلّم -يتّسم بادلهنية والفاعلية ،ومن شبة االحًتافية.
مكمبل للمنهاج والوثيقة ادلرافقة لو،وداعما للربنامج التكويٍت الذي ق ّدمو ادلفتشوف يف ادليداف ،حيث يطرح العديد
ويع ّد ىذا الدليل ّ
لكل جديد يساعد على تثبيت األفكار واستيعاهبا،كما يق ّدـ شرحا عمليا إجرائيا
من األفكار وال ّ
تصورات ،مع إتاحة الفرص ّ
دلساعدتك على االرتقاء باألداء طبقا للمعايَت ادلهنية.
تصورؾ وزبطيطك وأدائك للمقطع
وعلى الرغم من أ ّف ىذا الدليل ّ
سيزودؾ بالكثَت من ادلعلومات اليت تساعدؾ لًتتقي دبستوى ّ
التعلّمي،فإنّك لن تتم ّكن من اإلدلاـ ببعض تفاصيلو إالّ من خبلؿ تنمية معرفتك،وتطوير شلارستك العملية ،وإغلابية تفاعلك يف
إنتاج مقاطع على ادلنواؿ نفسو من خبلؿ التعاوف البنّاء مع زمبلئك يف ادلدرسة وادلقاطعة ،باإلضافة إىل دعم ادلفتّش .وىو األمر
الذي جعلنا نكتفي بعرض أربعة مقاطع للسنة األكلى ،كمقطعين للسنة الثانية ،وعليك إنتاج ادلقاطع الباقية.

يبدأ عرض ادلقطع التعلّمي بالتذكَت بالكفاءة الشاملة ،والكفاءات اخلتامية للميادين ادلراد ربقيقها ومرّكباهتا الثبلث(،معرفة ،
كل أسبوع ،وتليها ادلوارد ادلنهجية اليت ىي
توظيف ،قيم) كما ىي زل ّددة يف ادلنهاج،ثّ التفصيل يف عرض ادلوارد ادلعرفية حس
ّ
عامة عن زلتوى ادلقطع ،ثّ تأيت القيم وادلواقف والكفاءات العرضية البلزـ ربقيقها ،واليت بٍت ادلقطع
موارد سبهيدية تعطيك نبذة ّ

كل وضعية جزئية .وىي ربتاج إىل دراسة دقيقة لفهمها واستيعاب عبلقتها باحملتوى ،كما ربتاج إىل
ألجلها،وتّ تفصيلها حس
ّ
مناقشتها مع زمبلئك والتعاوف معهم الختيار أسالي مناسبة تتبلءـ مع البيئة االجتماعية للطفل ألجل تذويتها .
كل ما عيرض في المقطع قابل للتغيير كالتبديل كحتى اإللغاء ،ألنو عيرض لالستئناس فقط .
كيجب التذكير أ ٌف ٌ
كل ميداف ،وضبط العبلقة التكاملية
وقد تّ تعزيز ادلقطع بوضعيات جزئية وبنصوص منطوقة،مع عرض سَتورة وزمن تناوؿ ّ
خاصة ميداف التعبَت بش ّقيو(الشفوي والكتايب) ،الذي يش ّكل حلقة ضعف يف ادلدرسة اجلزائرية .وىذا ما دفعنا لعرض مسار
بينهاّ ،
يعرب عن مدى ربقيق الكفاءة الشاملة،ويعطي صورة صادقة إلدماج ادلوارد ادلعرفية وادلنهجية والكفاءات
منظّم للوصوؿ إىل منتج ّ
العرضية وتذويت القيم.
وغل التذكَت أيضا باألعلّية البالغة اليت تكتسيها وجود التناسق داخل ادلقطع يف ادليداف الواحد وبُت ادليادين ،ثّ يف مرحلة الحقة
تصورا وزبطيطا ،وال تكتمل االحًتافية إالّ إذا سب ّكنا من
بُت ادلقاطع .وبذلك نكوف قد سب ّكنّا ّ
حبق من التح ّكم يف سبثّبلت ادلقطع ّ
ضبط التقومي التكويٍت ،واخًتنا األسالي ادلناسبة للتنفيذ.
عليك ػ أخي ادلعلّم ،أخيت ادلعلّمة ػ أف تتذ ّكر دائما أ ّف السبيل األمثل لبلستفادة القصوى من ىذا الدليل مرىوف باىتمامك
وحرصك على التكوين الذايت ،والتعاوف و الشراكة مع زمبلئك يف ادلدرسة .وتذ ّكر أ ّف صلاح رسالتك النبيلة مرتبط بقدرتك على
الفعاؿ ،وكذا احًتامك ألخبلقيات مهنتك.
االستفادة من ادلهارات و األسالي احلديثة للتعلّم ّ
مع تمنياتنػا لك بالتوفيق ك السداد
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مرتكزات بناء المقطع التعلمي
ادلهمات ،ويتميّز بوجود عبلقات تربط بُت سلتلف أجزائو ادلتتابعة من أجل إرساء موارد جديدة وربقيق مستوى من
المقطع التعلمي  :ىو رلموعة مرتّبة ومًتابطة من األنشطة و ّ
مستويات الكفاءة الشاملة أو ربقيق كفاءات ختامية معيّنة .
ويبٌت ادلقطع على اخلطوات اآلتية :

ادلادة يف ربقيق ادللمح الشامل؛
للمادة الدراسية -بدراسة الكفاءة الشاملة ،والكفاءات اخلتامية -و ػل ّدد مساعلة ّ
ػ ربليل قبلي ّ
ػ ضبط مرّكبات الكفاءة اخلتامية؛

ػ ضبط ادلوارد ادلعرفية وادلنهجية ادلستهدفة؛
ضبط القيم والكفاءات العرضية
ػ ضبط الوضعيات ،انطبلقا من الوضعية ادلشكلة االنطبلقية لتوجيو وضبط التعلّمات ،متبوعة بوضعيات مشكلة بسيطة دلمارسة الفعل التعلمي ،وأخرى لتعلّم اإلدماج وتقوؽلو ،وصوال
حل الوضعية ادلشكلة االنطبلقية.
إىل ّ
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السنوم لبناء التعلمات :سلطّط شامل لربنامج دراسي ضمن مشروع تربوي ،يفضي إىل ربقيق الكفاءة الشاملة دلستوى من ادلستويات التعلّمية انطبلقا من الكفاءات
المخطط ٌ

اخلتامية للميادين ،ويُبٌت على رلموعة من ادلقاطع التعلمية ادلتكاملة .ىو القاعدة األساسية لتوزيع الموارد المعرفية على ادلقاطع ،ويشار ىنا إىل انو ؽلكن للمقطع أف يتمدد إىل

أكثر من شهر أو يتقلص إىل مادوف ذلك ،بشرط احملافظة على سَتورة التناوؿ ومراحل التقومي والتعديل والعبلج.

السنة الثانية
149

ادلقاطع

فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم
احملاور

األسابيع

السنوم لبناء التعلمات السنة الثانية ابتدائي :
المخطط ٌ

األساليب

التراكيب

الصرؼ

02

04

*أين  ،مىت ،كم،
ادلقطع
01

احلياة
ادلدرسية

يا النداء

* اجلملة

*صباح  ،اآلف،

االمسية :اخلرب

مساء *عندي ،يل ادلفرد
*األلواف

ادلخاط :
أنتِ ،
أنت انتم
َ
أنتما أننت ،مع

ادلدرسة :تلميذ ،جرس ،حصة،
حقيبة  ،درس  ،صف ،فناء ،قلم

ادلدرسة
يف ساحة ادلدرسة

كتاب ،كراس ،معلم ،مكتبة،

ادلاضي وادلضارع ورقة ،طاولة )...

الكتابة و اإلمبلء

يف القسم

* مراجعة احلرفُت 1و/2
نص شعري

3و5/4و6
أنشطة كتابية متنوعة
*ينتج كتابة من ست إىل
شباين صبل

(إدماج  ،تقويم ، ،كمعالجة ) للمقطع

06

08

ت

اليوـ نعود إىل

05

07

الرصيد اللغوم

القراءة

المحفوظا

التعبير الكتابي

التقويم التشخيصي

01

03

فهم المكتوب

ىل ،ليبل ،باكرا،
ادلقطع
02

العائلة

شهرا .ذاؾ،
ذلك ،تلك،
ىذاف ،ىاتاف،

* اجلملة

ادلتكلم أنا ،ضلن

الفعلية :

مع ادلاضي و

ادلفعوؿ بو

ادلضارع

العائلة :أفراد األسرة ( األب ،األـ
 ،اإلخوة) ..ادلنزؿ ( :باب  ،غرفة
،ضباـ ،دار ،سرير مطبخ  -مقعد ،
غرفة النوـ ،أدوات)...
150

زفاؼ أخيت
ننظف بيتنا

الكتابة و اإلمبلء
* مراجعة احلرفُت 7و/8
نص شعري 9و11 10و12

العائلة اجلزائرية

أنشطة كتابية متنوعة

ربتفل بعيد

*ينتج كتابة من ست إىل

االستقبلؿ
(إدماج  ،تقويم ، ،كمعالجة ) للمقطع

09
10

*ماذا * نعم
*اليوـ  ،غدا،

11
ادلقطع
12

03

احلي

أمس بعد،

والقرية

*القليل ،الكثَت
 :ما ،ال ،ليس،

* اجلملة
االمسية :اجلار
واجملرور

احلي والقرية :الشارع( بناية،

ادلخاط :
أنت ،أنت انتم
أنتما أننت ،مع
ادلضارع

فبلح ،حقل ،بستاف ،خم ،زلراث،

14

(تقويم فصلي) ( +تقويم تشخيصي كمعالجة)
أين  ،مىت ،ال ،ما

04
17

،

* اجلملة

مل  ،أماـ  ،وراء

الفعلية  :اجلار

والتسلية

واجملرور
ىذا ،ىذه ،
ىؤالء

* مراجعة احلرفُت
13و15 /14و/ 16
نص شعري 17و18
أنشطة كتابية متنوعة

نص سلتار

*ينتج كتابة من ست إىل
شباين صبل

13

ادلقطع الرياضة

نص سلتار

طبي  ،تاجر ،سائق )...،ادلزرعة(

(إدماج  ،تقويم ، ،كمعالجة ) للمقطع

15

الكتابة و اإلمبلء

رصيف ،طريق )...ادلهن (شرطي  ،نص سلتار

فواكو)...

مل ،لن

16

شباين صبل

*ضمائر
الغائ  :ىو،
ىي ،علا ،ىم،
ىن مع ادلاضي
ّ

الرياضة والتسلية :أنواع الرياضة(كرة
القدـ  ،السلة )...رحبلت،

نص سلتار
نص سلتار

فضاءات اللع  ،ادلعارض )..
نص سلتار

و ادلضارع

كتابة و اإلمبلء
* مراجعة احلرفُت
نص شعري

19و21 /20و22
23و24
أنشطة كتابية متنوعة
*ينتج كتابة من ست إىل

151

شباين صبل
(إدماج  ،تقويم ، ،كمعالجة ) للمقطع

18
أين  ،مىت،

19

نص سلتار

ؽلُت ،بُت ،يسار
ما أفعل ،األلواف

20
ادلقطع
05

البيئة
والطبيعية

*األمر

ىنا  ،ىناؾ

*اجلملة االمسية *الضمائر

أمساء األفعاؿ:

 :اخلرب صبلة

حذار ،ىات،

ادلنفصلة مع
النهي بػ :ال

ىاؾ ،تعاؿ،

21

+فعل مضارع

ىيا..

الػَ :شسية والقمرية
نص شعري *التنويػن

(أرن  ،أسد ،بطة ،بقرة ،ضبامة
)...موارد ( حبر ،واحة )...

25و27 /26و2

أنشطة كتابية متنوعة
نص سلتار

*ينتج كتابة من ست إىل

(إدماج  ،تقويم ، ،كمعالجة ) للمقطع
دلاذا ،كم ،كيف

23

25

شجرة ،طللة  )...احليوانات

* مراجعة احلرفُت

شباين صبل

22

24

البيئة والطبيعة :احلديقة(حديقة،

نص سلتار

كتابة و اإلمبلء

ادلقطع التغذية
06

والصحة

فوؽ  ،ربت
حروؼ العطف:
و ،ث  ،أو ردبا
اإللزاـ :غل ،

*الضمائر

*اجلملة الفعلية ادلنفصلة مع
 :ادلفعوؿ فيو

:النفي ب ػػ(:مل و
لن ما ،ال)،
ادلضارع) ليس

الصحة والتغذية :اجلسم (احلواس

نص سلتار

اخلمس )...الطعاـ ( خبز ،إفطار ،نص سلتار
برتقاؿ ،تفاح ،طعاـ )...النظافة
...
152

نص سلتار

*التاء ادلفتوحة يف
األفعاؿ.
نص شعري * التاء ادلربوطة يف االسم
ادلؤنث
أنشطة كتابية متنوعة

ينبغي ،ال بد،

*ينتج كتابة من ست إىل

عليك

شباين صبل

26

(إدماج  ،تقويم ، ،كمعالجة ) للمقطع

27

(تقويم فصلي) ( +تقويم تشخيصي كمعالجة)
من  ،ما

28
29
ادلقطع التواصل
30

07

قبل  ،وبعد

*اجلملة

الًتادؼ والتضاد

الفعلية :احلاؿ

لػ  ،ألف

حروؼ اجلر:

التوكيد :صبيع،

من ،إىل ،على،

ك ّػل

يف

* .علزتا الوصل والقطع

نص سلتار

* األصوات ادلنطوقة غَت

نص سلتار
ادلضارع مع :

التواصل :اإلعبلـ االتصاؿ( تلفزة،

السُت وسوؼ

راديو  ،انًتنت )...

ادلكتوبة (ىذا ،ذلك)
نص شعري

نص سلتار

*الكاؼ  ،الباء  ،البلـ
مع اؿ
أنشطة كتابية متنوعة
*ينتج كتابة من ست إىل
شباين صبل

(إدماج  ،تقويم ، ،كمعالجة ) للمقطع

31
32
33
34

ادلقطع ادلوروث
08

احلضاري

الذي ،اليت ،الذين
اللوايت.
يا ،أيها  ،أيتها

العدد و ادلعدود
حروؼ اجلر، :
عن البلـ،
الكاؼ ،الباء

*الضمائر
ادلتصلة :الياء،

ادلوروث الثقايف :ادلبلبس(ثوب،

الكاؼ ،اذلاء،

حجاب ،حذاء ،سرواؿ ،عباءة)...

كم  ،التاء ،نا

األعياد و ادلناسبات...

الواو ،كما ،علا
153

نص سلتار

* الذي  ،اليت  ،الذين

نص سلتار

اللوايت.

نص سلتار

*ينتج كتابة من ست إىل

نص شعري أنشطة كتابية متنوعة

شباين صبل
(إدماج  ،تقويم ، ،كمعالجة ) للمقطع

35

التقويم اإلشهادم

36

مالحظات :
 غل مراعاة الضوابط العلمية يف ترتي تناوؿ احلروؼ وتوزيعها على ادلقاطع .
 ؽلكن التصرؼ يف توزيع الرصيد اللغوي والصيغ والًتاكي النحوية والصرفية ادلقررة وفق خصوصية النصوص دوف اإلخبلؿ باذليكل العاـ .
 غل أف يشكل النص القاعدي سندا إلنتاج ادلنطوؽ وتضمينو الرصيد اللغوي والصيغ والًتاكي النحوية والصرفية ادلقررة يف كل مقطع .
 ؽلكن تناوؿ ألفاظ وعبارات :التحيّة (السبلـ ،صباح اخلَت ،مساء اخلَت) الًتحي ( :مرحبا )...الشكر واالستحساف( :شكرا ،أحسنت )...االعتذار(:عفوا).. .التهنئة( :مبارؾ)... ،

اجلػواب (:نعم ،ال  )...مع صبيع احملاور .
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 -05أنموذج مخطط لتناكؿ ميادين اللغة خالؿ األسبوع في السنة الثانية ابتدائي:
الحصة

الميداف

منهجية التناكؿ

الزمن

* عرض ادلنطوؽ مع مراعاة اجلوان التالية  :الفكري /اللغوي /اللّفظي/
ادللمحي(اإلػلاء؛ اإلؽلاء)

""01

فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي

" فهم ادلنطوؽ
"

90د

"تعبَت شفوي"
""03

* ترتي وتركي أحداث النص شفويا والًتكيز على استعماؿ الصيغ
 45د

واألسالي يف وضعيات تواصلية دالة.
* مسرحة األحداث .

 45د

"

"إنتاج شفوي "

* اكتشاؼ اجلان القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو
* التحاور حوؿ النص ادلنطوؽ  -والتعبَت عن أحداثو انطبلقا من تعليمات
زلددة وسندات سلتلفة تؤدي إىل:
عرض األفكار و التعبَت عن األحاسيس وإبداء ادلشاعر حوؿ ادلوضوع

"تعبَت شفوي "

""02

* ذبزئة النص ادلنطوؽ ث أجرأة أحداثو

* التدري على اإلنتاج الشفوي (إنتاج خطاب شفوي شلاثل انطبلقا من
سندات).

* قراءة للمراجعة ( يتم التعامل مع النص جزئيا يف فًتة مراجعة احلروؼ خبلؿ ادلقاطع  05األوىل)
* قراءة للفهم ( يتم التعامل مع النص كليا يف فًتة ادلقاطع  03األخَتة مع مراعاة مركبات ادليداف ) مع
دراسة الظواىر اإلمبلئية الواردة يف ادلخطط السنوي
"فهم ادلكتوب"و"تعبَت كتايب"

*بناء الفقرة األوىل من النص ،واستغبلذلا الستخراج الكلمة وذبريد احلرؼ
""04
"قراءة وكتابة"

وتركيبو مع احلركات وادلدود  .على السبورة أو بوسائل أخري .
90د

* التدري على كتابة احلرؼ ( على األلواح  ،العجينة ،كراس احملاولة ) .
* كتابة احلرؼ على كراس القسم .
* القراءة الفقرة على الكتاب

""05
"إمبلء"
""06
"زلفوظات

*قراءة الفقرة األوىل على الكتاب
 45د *تثبيت احلرؼ األوؿ يف كلمات انطبلقا من - :صور  ،تعابَت ،ألفاظ...إخل،
 "إمبلء" على كراس القسم 45د

*مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى ( تقدمي وربفيظ)
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*بناء الفقرة الثانية من النص ،واستغبلذلا الستخراج الكلمة وذبريد احلرؼ
""07

90د

"قراءة وكتابة"

وتركيبو مع احلركات وادلدود  .على السبورة أو بوسائل أخري .
* التدري على كتابة احلرؼ ( على األلواح  ،العجينة ،كراس احملاولة ) .
* كتابة احلرؼ على كراس القسم .
* القراءة الفقرة على الكتاب
*قراءة الفقرة الثانية على الكتاب

""08
"إمبلء"

 45د

*تثبيت احلرؼ الثاين يف كلمات انطبلقا من - :صور  ،تعابَت
،ألفاظ...اخل،
" -إمبلء" على كراس القسم

""09
"قراءة إصبالية"
""10
"إدماج
""11
"زلفوظات"
""12
"إنتاج "

45د

قراءة مسًتسلة" للنص كامبل على الكتاب

 45د

*نشاطات إدماجية

 45د

*مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى ( استظهار ومسرحة)

 45د

*التدري على اإلنتاج الكتايب

عرض الوضعية ادلشكلة االنطبلقية يف األسبوع األوؿ من ادلقطع
مالحظات

ضرورة االلتزاـ عند تنفيذ احلصص دبعايَت مركبات ادليادين الواردة يف اجلدوؿ ادلوايل
ينظم الوقت يف األسبوع الرابع ادلخصص لئلدماج والتقومي بشكل مرف ،إذ تتغَت
سَتورات احلصص وفق متطلبات األنشطة ادلدرجة وحبس األىداؼ ادلتوخاة وحاجات
ادلتعلمُت ،مع التأكيد على ضرورة زبصيص حصتُت للمعاجلة (.)2*45
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ادلقطع 01
السنة الثانية
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ادلقطع األوؿ
تامػا
تتكوف من عشرين كلمة إىل ستُّت كلمة مشكولػػة شكبل ّ
الكفاءة الشاملة  :يتواصل مشافهة ككتابة بلغة سليمة ويقرأ نصوصا بسيطة ،يغل عليها النمط التوجيهي ّ
قراءة سليمة ،وينتجها كتابة يف وضعيات تواصلية دالة.
ميداف

مركبات الكفاءة

الكفاءة الختامية

*يرد استجابة دلا يسمع *يتفاعل مع النص ادلنطوؽ*ػللل معامل الوضعية التواصلية*يقيّم مضموف

فهم ادلنطوؽ

يفهم خطابات منطوقة يغل عليها النمط التوجيهي ويتجاوب
معها

التعبَت الشفوي

متنوعة يف وضعيات تواصلية
يقدـ توجيهات ،انطبلقا من سندات ّ
دالّة

يتواصل مع الغَت *يفهم حديثو*يقدـ ذاتو ويعرب عنها

فهم ادلكتوب

تتكوف من
يقرأ نصوصا بسيطة ،يغل عليها النمط التوجيهي ّ
تامػا قراءة سليمة
عشرين إىل أربعُت كلمة مشكولة شكبل ّ
ويفهمها..

يفهم ما يقرأ *يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب *يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص
ادلكتوب *يستعمل إسًتاتيجية القراءة و يقيّم مضموف النص ادلكتوب

ست إىل شباين صبل يغل عليها النمط
ينتج كتابات من ّ

يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط للكتابة بالعربية * يتحكم يف مستويات اللغة

التعبَت الكتايب

النص ادلنطوؽ

الكتابية *ينتج منصوصات حس وضعية التواصل

التوجيهي يف وضعيات تواصلية دالّػة.
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األسابيع

األساليب

ادلقطع
01

05

أنت،
ادلخاط َ :
ِ
أنت مع ادلاضي

* كم ،يا النداء
األلواف

04

الرصيد اللغوم

القراءة

المحفوظات

التعبير الكتابي

اإلختبلالت ومنو اقًتاح عبلجات مناسبة لكل زلل من زلبلت القصور ال جلعل ادلتعلمُت على نسق واحد بل دلواجهة واجباهتم بشكل فعاؿ من خبلؿ تشجيعهم وإعطائهم ثقة اكرب للنجاح ،
وذلك بوضع أىداؼ تبلءـ مستوياهتم.
تقدـ األنشطة بصورتُت سلتلفتُت :أنشطة عبلجية للفئة األوىل  /أنشطة إثرائية للفئة الثانية
 . 1النشاط العبلجي :يتميز النشاط العبلجي بكونو نشاطا معتمدا على :الًتكيز على ادلعرفة ادلفصودة ،التوظيف ادلباشر للمعرفة ادلكتسبة ،ادلرافقة من طرؼ ادلعلػم أو القػرين ،وضػوح اخلطػوات
ادلتبعة ،االستعماؿ ادلكثف للوسائل واألدوات ادلساعدة ،العمل يف رلموعات صغَتة مع التكرار ،التثمُت مهما كانت النتائج احملصلة.
 .2النشاط اإلثرائي :يتميز النشاط اإلثرائي بكونو نشاطا ذا نوعية يتطل اإلنتاج ،عمبل فرديا مستقبل ،يقصد بو التوظيف واالستعماؿ أو التقييم ،يتعامل مع ادلهػارات العقليػة العليػا ،يُػثمن فيػو
العمل عايل اجلودة .

02

03

التراكيب

الصرؼ

فهم المكتوب

التقػػومي التشخيصػػي :يػػتم التقػػومي التشخيصػػي انطبلقػػا مػػن إعػػادة قػراءة لنتػػائج التقػػومي اإلشػػهادي للسػػنة األوىل ال بتنظػػيم تقػػويم جديػػد ويكػػوف اذلػػدؼ مػػن إعػػادة القػراءة تصػػنيف الصػػعوبات و



01

فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم

احملاور

ادلقاطع

ادلوارد ادلعرفية:

احلياة
ادلدرسية

صباح  ،مساء
مىت
أين  ،اآلف
عندي  ،يل

* اجلملة
االمسية:

وادلضارع
أنتما مع ادلاضي

اخلرب ادلفرد وادلضارع

ادلدرسة :تلميذ ،جرس ،حصة،
حقيبة  ،درس  ،صف ،فناء ،قلم
كتاب،
كراس ،معلم ،مكتبة ،ورقة،

انتم أننت ،مع ادلاضي طاولة )...
وادلضارع

اليوـ نعود إىل
ادلدرسة
يف ساحة ادلدرسة
يف القسم

(إدماج  ،تقويم ، ،كمعالجة ) للمقطع
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الكتابة و اإلمبلء
* مراجعة احلريف الزاي و السُت /التاء
والطاء/الشُت و اجليم
ىيا إىل ادلدارس أنشطة كتابية متنوعة
*ينتج كتابة من ست إىل شباين صبل

الموارد المنهجية المتعلقة بكل الوضعيات الجزئية
الموارد المنهجية

الميداف
الوجاىة
"فهم المنطوؽ كالتعبير البناء
الشفوم"

فهم المكتوب"

"
"التعبير الكتابي "

االستهبلؿ
عرض الفكرة

االنسجاـ

عدـ التناقض

التميز

إبداء رأي

الوجاىة

االستهبلؿ

تمثيل المعنى

قراءة وحدات لغوية كاملة

المبنى

اإلجابة على األسئلة حوؿ ادلعٌت

التميز

القراءة اإليقاعية

الوجاىة

االستهبلؿ

البناء

استخداـ صبل تامة ادلعٌت

االنسجاـ

استغبلؿ السندات

التميز

/
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القيم الوطنية كالكفاءات العرضية

القيم

الوضعية الجزئية األكلى

الوضعية الجزئية الثانية

الوضعية الجزئية الثالثة

الهوية الوطنية

ؽلتثل آلداب احلديث (ما شاء اهلل)

يتفاعل مع الدخوؿ ادلدرسي

احًتاـ العمل

الضمير الوطني

ينضبط مع اآلداب ادلدرسية

االنضباط مع نظاـ ادلدرسة

النظم الداخلية للمدرسة

احملافظة على ادلدرسة

التحلي بالصدؽ

/

التعرؼ على قواعد احلياة ادلدرسية

العودة إىل ادلدرسة

التعرؼ على ادلعلمة والصديق اجلديد

طابع فكرم

يبدي رأيو

يربىن على صدؽ األب  ،يعرب عن رأيو بشكل صريح

يعرب عن رأيو

طابع منهجي

ترتي األعماؿ  ،يساىم يف ربضَت العمل

ينتهج مساعي الصلاز العمل ،يساىم يف ربضَت العمل

إعادة تنظيم القسم ،يساىم يف ربضَت العمل

طابع تواصلي

يطرح أسئلة قصد االستفسار

التواصل مع اجلد

يقدـ لصديقو بعض التوجيهات

طابع ش/كاجتماعي

يساىم يف األعماؿ الفوجية

يساىم يف األعماؿ الفوجية

يساىم يف األعماؿ الفوجية

ينجز عمل بطريقة فردية

ينجز عمل بطريقة فردية

ينجز عمل بطريقة فردية

كالمواقف المواطنة
التفتح على العالم

الكفاءات
العرضية
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الوضعية المشكلة االنطالقية

اسي الجديد
العاـ ال ٌدر ٌ

 على مائدة الطعاـ وليلة الدخوؿ ادلدرسي ،قاؿ أيب :مررت اليوـ على مدرسة احلي ،فأدىشٍت ما رأيت ،لقد تغَت فيها كلشيء حىت سبنيت لو كنت واحدا منكم ث أكمل :غَتوا عاداتكم ،وحافظوا على مدرستكم ،وكونوا إخوانا متحابُت ،واجتهدوا يف
دروسكم ،لنرفع بلدنا اجلزائر عاليا.
بت أتقل يف فراشي أنتظر طلوع َشس الغد ،أتلمس زلفظيت ومبلبسي اجلديدة وأنا أسائل نفسي كيف نفعل ذلك؟ .

المهمات :
 1ػ يكتشف تغَت النظاـ بُت أياـ العطلة وأياـ الدراسة.
 2ػ يربز التغيَت الذي حدث للمدرسة أثناء العطلة .
 3ػ يتعرؼ على الرفاؽ اجلدد يف القسم.
. 4يشارؾ دبنتج يف اجمللة احلائطية
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الوضعية الجزئية األكلى  ( :األسبوع األوؿ )
بعد ربضَت لوازـ ادلدرسة طلبت منك أمك أف تناـ لتستيقظ باكرا
السند  :مشهد ألفراد األسرة ليبل .
لوحة القيادة
فهم المنطوؽ
ك
التعبير الشفوم
فهم
المكتوب
ك
كالتعبير الكتابي

نص منطوؽ يتناوؿ التحضَتات اخلاصة بالدخوؿ إىل ادلدرسة ينتهي بعرض الوضعية اجلزئية األوىل
 وتغَت كل شيءبناء الفقرة األوىل والثانية من نص اليوـ نعود إلى المدرسةاستغبلذلما الستخراج حرؼ الزام كالسين وتركيبهما مع ادلدود واحلركات على السبورة -قراءهتما وكتابتهما و وتثبيتهما من خبلؿ كلمات( خط /إمبلء)

 اصلاز نشاطات متنوعة استجابة لتعليمات(ألعاب قرائية و كتابية).على دفًت األنشطةادلقطوعة الشعرية :أنشودة ىيا إىل ادلدارس ( ادلقطع األوؿ)
للمعلم اخليار بُت ما يعرضو ادلقطع وما عرض يف كتاب التلميذ وؽلكن لو أف ؼلتار ىو ما يتوافق مع احملور

اإلنتاج الكتابي

قواعد النظافة الشخصية ( ورقة عمل )

التدبير منزلي

احملافظة على األدوات ادلدرسية ( تغليف )...

التربية اإلسالمية

سورة ادلسد

التربية المدنية

احلق يف التعلم

مالحظة :ضرورة إعطاء أعلية للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إصلاز الوضعيات .
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منهجية التناكؿ
ميدانا فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم

الحصة األكلى ( 00د)  :أ -فهم ادلنطوؽ (ظلوذج)

ليلة الدخوؿ المدرسي
كم كنت سعيدا بالعودة إىل ادلدرسة ،وكذلك سعيدا بادلبلبس اجلديدة وحبقيبة الظهر الزرقاء ادلطبوعة برسم للبطل"بن تن"،

أجلستٍت أمي يف حضنها و صففت شعري القصَت و ربطت أشرطة حذائي األسود و ألبستٍت مئزري األزرؽ الفاتح ،وطلبت مٍت
الدوراف أمامها وىي تقوؿ ما شاء اهلل يا ولدي  ،ستكوف أنت أصبل األطفاؿ غدا .
كنت أسأذلا من حُت إىل حُت أمي :كيف صارت ادلدرسة ؟ ماذا تغَت فيها ؟ ىل سيعود إليها أصدقائي صبيعا ؟ ىل ستدرسنا
نفس ادلعلمة ؟.
وحُت انتهت من ذبري مبلبسي قالت:اصبع أدواتك ،نظف أسنانك  ،اغسل قدميك  ،وىيا إىل الفراش لتستيقظ باكرا.

منهجية التناوؿ * :يسمع ادلعلم النص ادلنطوؽ" ليلة الدخوؿ المدرسي " مشافهة ويرافقو بإبداء االنفعاؿ بو ،تصاحبو إشارات
باليد أو بغَتىا ،إلثارة السامعُت وتوجيو عواطفهم
* ذبزئة النص ادلنطوؽ ث أجرأة أحداثو .
* اكتشاؼ اجلان القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو.
مبلحظة  :غل تغيَت النص ادلنطوؽ دبا يتبلءـ وبيئة ادلتعلم
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ب  -التعبَت الشفوي

* التحاور حوؿ النص ادلنطوؽ للوصوؿ إىل دفع ادلتعلمُت للتعبَت عن أحاسيسهم وإبداء مشاعرىم دبا يتبلءـ مع ادلهمات احملددة

أدناه.
المهمات:

 يتحدث عن العطلة .ػلدد رلموعة قواعد للتكيف مع احلياة ادلدرسيةيذكر لوازـ ادلدرسة ( احملفظة ،األدوات ،ادلئزر)... -يوضح كيفية احملافظة على األدوات ادلدرسية

الحصة الثانية ( 45د) :التعبَت الشفوي
* إعادة استثمار سلرجات ميداين فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي لتثبيت أحداث النص ادلنطوؽ والعمل على استعماؿ الرصيد
اللغوي ،احملدد يف وضعيات تواصلية دالة.

األسالي والًتاكي ادلعنية بالدراسة
ياء النداء  ،األلواف  ،كم  ،أنت  ،اجلملة االمسية ( اخلرب ادلفرد)
* مسرحة بعض األحداث
الحصة الثالثة ( 45د) :التعبَت الشفوي (التدري على اإلنتاج)
*إنتاج نص شفوي ػلاكي الوضعية ادلعنية بالدراسة (قواعد ادلتبعة قبل النوـ ،آداب الطريق  ...كمثاؿ).
مبلحظة  :غل مرافقة ادلتعلمُت يف حصة اإلنتاج الشفوي إلكساهبم مهارات توليد األفكار وتنظيمها يف سياقات سلتلفة يف أعماؿ
فوجية وصباعية
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ميدانا فهم المكتوب كالتعبير الكتابي
الحصة الرابعة ( 00د) :قراءة وكتابة
 -بناء الفقرة األكلى من نص اليوـ نعود إلى المدرسة على السبورة مع ادلتعلمُت

يف ىذا الصباح ،أيقظتٍت أمي باكرا حىت ال أتأخر عن موعد الدخوؿ إىل ادلدرسة .
غَتت مبلبسي  ،ارتديت مئزري  ،أخذت زلفظيت اجلديدة  ،وخرجت مسرعة .
 استخراج صبلة " ارتديت مئزرم" -ذبريد حرؼ الزام وتركيبو مع احلركات و ادلدود .

 التدري على كتابتو على األلواح العجينة  ،الرمل  ،كراس احملاولة ...اخل رسم احلرؼ مع احلركات و ادلدود على كراس القسم قراءة الفقرة األوىل على الكتابالحصة الخامسة ( 45د) :إمبلء
 قراءة الفقرة األكلى على الكتاب تثبيت حرؼ الزام يف كلمات انطبلقا من – صور  ،تعابَت  ،ألفاظ ...اخل إمبلء حرؼ الزام يف وضعيات سلتلفة على كراس القسمالحصة السادسة ( 45د) :زلفوظات
 تقدمي وربفيظ ادلقطع األوؿ من أنشودة ىيا إلى المدارسارس
يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا أيػهػػا ال ػنَّػو ْ
عُػػودوا إلػػى ال ػػد ِ
روس
ػجػه ُػل لَػن ي ُػدومػػا
تػعػلَّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمػوا الػعُػلػومػػا
فػال َ
واس َػعػوا إلػى الػتَّػحػدي
ُكػونػوا بػُنػػا َة مػجػ ػ ػ ِػد
ِ ِ
ػار
ػار
ُ
فػي عػلػمػهػم كػبػ ُ
أوالدن ػػا ال ػص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػغػ ُ
الحصة السابعة ( 00د) :قراءة وكتابة
ػدارس
ىػيَّػػا إلػػى ال َػمػ ْ
ريػػاضػ ِػة الػنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػفػ ِ
ػوس

 -بناء الفقرة الثانية من نص اليوـ نعود إلى المدرسة على السبورة مع ادلتعلمُت

األـ :حذار من أخطار الطريق يا ليلى  ،امشي على الرصيف  ،وال تلعيب يف الطريق.
كانت صديقيت مٌت تنتظرين أماـ البيت  ،مشيت معها وسط صباعات من التبلميذ ،وكلنا فرح بعودتنا إىل
ادلدرسة اليت اشتقنا إليها كثَتا .
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 استخراج صبلة " مشيت معها كسط جماعات من التالميذ " -ذبريد حرؼ السين وتركيبو مع احلركات و ادلدود .

 التدري على كتابتو على األلواح العجينة  ،الرمل  ،كراس احملاولة ...اخل رسم حرؼ السين مع احلركات و ادلدود على كراس القسم قراءة الفقرة األوىل على الكتابالحصة الثامنة ( 45د) :إمبلء
 قراءة الفقرة الثانية على الكتاب تثبيت حرؼ السين يف كلمات انطبلقا من – صور  ،تعابَت  ،ألفاظ ...اخل إمبلء حرؼ السين يف وضعيات سلتلفة على كراس القسمالحصة التاسعة ( 45د) :قراءة
 قراءة مسًتسلة للنص "اليوـ نعود إلى المدرسة "كامبل على كتاب( تدري ) +اصلاز جزء من التطبيقات ادلتعلقة بالنص يفدفًت األنشطة (أوظف الصيغ  ،أفهم وأجي  ،أوظف الًتاكي )

الحصة العاشرة ( 45د) :أنشطة إدماجية

 تكملة إصلاز النشاطات ادلتبقية يف كتاب األنشطة( أثري لغيت ،خط ،إمبلء ،أنتج كتابيا) مع ضرورة إعطاء أعلية للعملالثنائي و الفوجي أثناء إصلاز التطبيقات .
الحصة الحادية عشرة ( 45د) :زلفوظات
 -ربفيظ استظهار ومسرحة ادلقطع األوؿ من أنشودة ىيا إلى المدارس
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بطاقة ادلؤشرات دلركبات الكفاءات اخلتامية (الوضعية اجلزئية األوىل)
الميداف

المؤشرات

مركبات الكفاءات الختامية

يرد استجابة دلا يسمع .
فهم المنطوؽ

يتفاعل مع النص ادلنطوؽ.
ػللل معامل الوضعية التواصلية.
يقيّم مضموف النص ادلنطوؽ.
يتواصل مع الغَت.

التعبير الشفوم يُفهم حديثو.

يقدـ ذاتو ويعرب عنها .

يفهم ما يقرأ.
فهم المكتوب

يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب.
يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب.
يستعمل إسًتاتيجية القراءة و يقيّم مضموف النص ادلكتوب.

يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط للكتابة بالعربية

التعبير الكتابي يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية .

ينتج منصوصات حس وضعية التواصل.
مالحظة  :ػ ػلدد عدد ادلؤشرات يف كل ميداف حس طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم.
ػ تص ىذه ادلؤشرات يف بطاقة ادلبلحظة وادلتابعة.
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الوضعية الجزئية الثانية  ( :األسبوع الثاين )
التحقت بادلدرسة فأعجبت دبنظرىا اجلميل  ،وعند عودتك إىل البيت حدثت عائلتك عنها .
السند  :مشهد دلدرسة .

لوحة القيادة
فهم المنطوؽ
ك
التعبير الشفوم

نص منطوؽ يتناوؿ أحداث اليوـ األوؿ للدخوؿ ادلدرسي ينتهي بعرض الوضعية اجلزئية األوىل
 يف ادلدرسة-بناء الفقرة األوىل والثانية من نص في ساحة المدرسة

فهم
المكتوب
ك
كالتعبير الكتابي

استغبلذلما الستخراج حرؼ التاء كالطاء وتركيبهما مع ادلدود واحلركات على السبورة قراءهتما وكتابتهما و وتثبيتهما من خبلؿ كلمات( خط /إمبلء) اصلاز نشاطات متنوعة استجابة لتعليمات(ألعاب قرائية و كتابية).على دفًت األنشطةادلقطوعة الشعرية :أنشودة ىيا إىل ادلدارس ( ادلقطع الثاين)
للمعلم اخليار بُت ما يعرضو ادلقطع وما عرض يف كتاب التلميذ وؽلكن لو أف ؼلتار ىو ما يتوافق مع احملور

اإلنتاج الكتابي

تقسيم الوقت ( ورقة عمل )

التدبير المنزلي

ال فتة إشهارية آلداب السَت يف الطريق

التربية اإلسالمية

فضل العلم

التربية المدنية

أتقن عملي

مالحظة :ضرورة إعطاء أعلية للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إصلاز الوضعيات .
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منهجية التناكؿ
ميدانا فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم

الحصة األكلى ( 00د)  :أ -فهم ادلنطوؽ (ظلوذج)

اليوـ األكؿ
استيقظت صباحا من نومي علي أصوات أقداـ ،أشياء تسقط ، ،وصوت أمي تناديٍت ،ضياء ،ضياءءءءءءء غَت إهنا اضطرت
إيل ضبلي ،ونقلي إىل احلماـ ووضعي أماـ الصنبور  .غسلت وجهي ويدي ومسحت شعري ،ث ضبلتٍت مرة أخري إيل حجريت
وألبستٍت مبلبس ادلدرسة .أغلقت األزرار وأنا واقف كالتمثاؿ ،ومىت قامت بتسوية شعري أعدتو لوضعو السابق .
يف حجرة الطعاـ سكبت بعض احللي علي مبلبسي ،أحضرت فوطة ،ونظفت ونظفتها ،ث وضعت احلقيبة على ظهري .أتدري دلا
فعلت كل ىذا يا جدي؟
كنت خائفا من العودة إىل ادلدرسة ،فقد تعودت على اللع والتسلية لساعات طويلة ،والسهر لوقت متأخر من الليل ،غَت أين
حُت دخلت ادلدرسة كاف كل شيء فيها صبيبل مثل ما قاؿ أيب ،ألواف براقة ورسوـ جذابة ،وبالونات وأعبلـ يف كل مكاف وصوت
ادلوسيقي يرتفع بأغاين األطفاؿ.
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منهجية التناوؿ * :يسمع ادلعلم النص ادلنطوؽ "اليوـ األكؿ " مشافهة ويرافقو بإبداء االنفعاؿ بو ،تصاحبو إشارات باليد أو
بغَتىا ،إلثارة السامعُت وتوجيو عواطفهم
* ذبزئة النص ادلنطوؽ ث أجرأة أحداثو .
* اكتشاؼ اجلان القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو.
مبلحظة  :غل تغيَت النص ادلنطوؽ دبا يتبلءـ وبيئة ادلتعلم
ب  -التعبَت الشفوي

* التحاور حوؿ النص ادلنطوؽ للوصوؿ إىل دفع ادلتعلمُت للتعبَت عن أحاسيسهم وإبداء مشاعرىم دبا يتبلءـ مع ادلهمات احملددة

أدناه.
المهمات:

 يعيد أحداث اليوـ األوؿ .األشياء اجلديدة اليت شاىدىا نصائح ادلعلمة -كيف ينضبط مع النظاـ ادلدرسة

الحصة الثانية ( 45د) :التعبَت الشفوي
* إعادة استثمار سلرجات ميداين فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي لتثبيت أحداث النص ادلنطوؽ والعمل على استعماؿ الرصيد
اللغوي ،احملدد يف وضعيات تواصلية دالة.

األسالي والًتاكي ادلعنية بالدراسة
صباح  ،مساء ،مىت  ،أنتما  ،اجلملة االمسية ( اخلرب ادلفرد)
* مسرحة بعض األحداث
الحصة الثالثة ( 45د) :التعبَت الشفوي (التدري على اإلنتاج)
*إنتاج نص شفوي ػلاكي الوضعية ادلعنية بالدراسة (قواعد السَت يف الطريق ،وقواعد احملافظة على النظافة  ...كمثاؿ).
مبلحظة  :غل مرافقة ادلتعلمُت يف حصة اإلنتاج الشفوي إلكساهبم مهارات توليد األفكار وتنظيمها يف سياقات سلتلفة يف أعماؿ
فوجية وصباعية
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ميدانا فهم المكتوب كالتعبير الكتابي
الحصة الرابعة ( 00د) :قراءة وكتابة
 -بناء الفقرة األكلى من نص في ساحة المدرسة على السبورة مع ادلتعلمُت

ساحة ادلدرسة مكتظة بالتبلميذ  .احلركة يف كل مكاف  ،ىذا يسلم على رفاقو وذاؾ يقص
حكايات العطلة الصيفية  ،وآخر يبحث عن أصدقائو.
 استخراج صبلة " ساحة المدرسة مكتظة بالتالميذ " -ذبريد حرؼ التاء وتركيبو مع احلركات و ادلدود .

 التدري على كتابتو على األلواح العجينة  ،الرمل  ،كراس احملاولة ...اخل رسم حرؼ التاء مع احلركات و ادلدود على كراس القسم قراءة الفقرة األوىل على الكتابالحصة الخامسة ( 45د) :إمبلء
 قراءة الفقرة األكلى على الكتاب تثبيت حرؼ التاء يف كلمات انطبلقا من – صور  ،تعابَت  ،ألفاظ ...اخل إمبلء حرؼ التاء يف وضعيات سلتلفة على كراس القسمالحصة السادسة ( 45د) :زلفوظات
 تقدمي وربفيظ ادلقطع الثاين من أنشودة ىيا إلى المدارسػج ْػح
نػع ْػم "أبػي" َسػأن َ
ػصػغػي ػ ػ ِر
فػالػعِػل ُػم لػل َّ
فػي حػصػ ِػة الػعػلػ ِ
ػوـ

ػاح أُفػلػ ْػح
عػن َػد الػنػج ِ
كػالػمػ ِ
ػاء لػلػػبُػػذوِر
أَرنػػو إلػػى الػغ ػيػ ِ
ػوـ
ُ

الحصة السابعة ( 00د) :قراءة وكتابة
 -بناء الفقرة الثانية من نص في ساحة المدرسة على السبورة مع ادلتعلمُت

وبينما كنا نتحدث  ،دؽ اجلرس  ،وتوقفت احلركة والنّشاط  ،وساد الصمت  ،ووقفنا صفوفا منتظمة ،فرفعنا
العلم  ،وأنشدنا النشيد الوطٍت ،ث توجهنا ضلو أقسامنا وكلنا عزـ واستعداد للدراسة .
ّ
 استخراج صبلة " توقفت الحركة كالنٌشاط " -ذبريد حرؼ الطاء وتركيبو مع احلركات و ادلدود .

 التدري على كتابتو على األلواح العجينة  ،الرمل  ،كراس احملاولة ...اخل173

 رسم حرؼ الطاء مع احلركات و ادلدود على كراس القسم قراءة الفقرة األوىل على الكتابالحصة الثامنة ( 45د) :إمبلء
 قراءة الفقرة الثانية على الكتاب تثبيت حرؼ الطاء يف كلمات انطبلقا من – صور  ،تعابَت  ،ألفاظ ...اخل إمبلء حرؼ الطاء يف وضعيات سلتلفة على كراس القسمالحصة التاسعة ( 45د) :قراءة
 قراءة مسًتسلة لنص" في ساحة المدرسة " كامبل على كتاب( تدري ) +اصلاز جزء من التطبيقات ادلتعلقة بالنص يف دفًتاألنشطة ( على منواؿ :أفهم وأجي  ،أوظف الصيغ والًتاكي )
الحصة العاشرة ( 45د) :أنشطة إدماجية
 تكملة إصلاز النشاطات ادلتبقية يف كتاب األنشطة ( أثري لغيت ،خط ،إمبلء ،أنتج كتابيا) مع ضرورة إعطاء أعلية للعملالثنائي و الفوجي أثناء إصلاز التطبيقات .
 الحصة الحادية عشر ( 45د) :زلفوظات -ربفيظ استظهار ومسرحة ادلقطع الثاين من أنشودة ىيا إلى المدارس
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ب ىم نعا ،أىنىا
ىكنىػلٍ ىع ي

كأقرأ
.....................

ىكثً نيرا

بطاقة ادلؤشرات دلركبات الكفاءات اخلتامية (الوضعية اجلزئية الثانية )

الميداف

المؤشرات

مركبات الكفاءات الختامية

يرد استجابة دلا يسمع .
فهم

المنطوؽ
التعبير

الشفوم

يتفاعل مع النص ادلنطوؽ.
ػللل معامل الوضعية التواصلية.
يقيّم مضموف النص ادلنطوؽ.
يتواصل مع الغَت.

يُفهم حديثو.

يقدـ ذاتو ويعرب عنها .

يفهم ما يقرأ.
فهم

يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب.

المكتوب

يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب.
يستعمل إسًتاتيجية القراءة و يقيّم مضموف النص ادلكتوب.

التعبير
الكتابي

يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط للكتابة بالعربية.

يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية .
ينتج منصوصات حس وضعية التواصل.

مالحظة  :ػ ػلدد عدد ادلؤشرات يف كل ميداف حس طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم.
ػ تص ىذه ادلؤشرات يف بطاقة ادلبلحظة وادلتابعة.
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الوضعية الجزئية الثالثة  ( :األسبوع الثالث )
أعادت ادلعلمة تنظيم اجللوس يف القسم ومل ُذبلس معك أحدا ! ...إىل أف دخل رفيق جديد.
السند  :مشهد لطفل يلتحق حبجرة الدرس .
لوحة القيادة
فهم المنطوؽ
ك
التعبير الشفوم
فهم
المكتوب
ك
كالتعبير الكتابي

نص منطوؽ يتناوؿ موضوع الرفيق اجلديد ينتهي بعرض الوضعية اجلزئية الثالثة .
صديقي اجلديد
بناء الفقرة األوىل والثانية من نص في القسماستغبلذلما الستخراج حرؼ الشين كالجيم وتركيبهما مع ادلدود واحلركات على السبورة -قراءهتما وكتابتهما و وتثبيتهما من خبلؿ كلمات( خط /إمبلء)

 اصلاز نشاطات متنوعة استجابة لتعليمات(ألعاب قرائية و كتابية).على دفًت األنشطة  -ينجز نشاطاتمتنوعة استجابة لتعليمات(ألعاب قرائية و كتابية).
ادلقطوعة الشعرية :أنشودة ىيا إىل ادلدارس ( ادلقطع الثالث)
للمعلم اخليار بُت ما يعرضو ادلقطع وما عرض يف كتاب التلميذ وؽلكن لو أف ؼلتار ىو ما يتوافق مع احملور

اإلنتاج الكتابي

قواعد الصداقة ( ورقة عمل )

التدبير المنزلي

استعماؿ فرشاة األسناف

التربية اإلسالمية

اإلسبلـ ػلث على العلم

التربية المدنية

من واجيب االنضباط

مالحظة :ضرورة إعطاء أعلية للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إصلاز الوضعيات .

177

منهجية التناكؿ
ميدانا فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم

الحصة األكلى ( 00د)  :أ -فهم ادلنطوؽ (ظلوذج)

الرفيق الجديد

شعرت حبياة جديدة وضلن ظلشي بشكل منتظم ضلو القسم ،أين كنت أسَت خبطى مثقلة خلف أصدقائي أنظر للمدرسة،
للتبلميذ ،لؤلشجار ،للعلم اجلميل وسط الساحة ،أتفحص جيداًكل ما أراه ،حىت وصلنا القسم رقم(  )4استقبلتنا معلمة مسراء
البشرة متوسطة القامة صبيلة الشكل ،بعد قليل أعادت تنظيم اجللوس ،وحُت أتى دوري قالت يل :اآلف حاف دورؾ اجلس ىناؾ،
ومل ُذبلس معي أحدا !.

ذىبت بعيداً لتحدث مدير ادلدرسة ،مل أكن أمسع ما تقوؿ و ماذا قالت ذلا!  ،بعد قليل عاد ادلدير وىو يقبض على يد طفل
صغَت أمسر اللوف ،أسنانو ناصعة البياض ،شعره أجعد قصَت ،علس بصوت خافت للمعلمة ث أفلتو من يده وقاؿ لو ،اخًت مكانا
للجلوس ،فبدأ يتطلع إىل الوجوه إىل أف وقعت عيٍت بعينو ،فقلت يف نفسي  :عندي صديق جديد سيكوف ضيفي يوـ اجلمعة.

منهجية التناوؿ * :يسمع ادلعلم النص ادلنطوؽ "الرفيق الجديد" مشافهة ويرافقو بإبداء االنفعاؿ بو ،تصاحبو إشارات باليد
أو بغَتىا ،إلثارة السامعُت وتوجيو عواطفهم
* ذبزئة النص ادلنطوؽ ث أجرأة أحداثو .
* اكتشاؼ اجلان القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو.
178

مبلحظة  :غل تغيَت النص ادلنطوؽ دبا يتبلءـ وبيئة ادلتعلم
ب  -التعبَت الشفوي
* التحاور حوؿ النص ادلنطوؽ للوصوؿ إىل دفع ادلتعلمُت للتعبَت عن أحاسيسهم وإبداء مشاعرىم دبا يتبلءـ مع ادلهمات احملددة
أدناه.
المهمات:

 يُعرؼ الطفل اجلديد بادلدرسة . .ػلدد لو البعض النظم الداخلية .

 .يقدـ لو بعض التوجيهات
الحصة الثانية ( 45د) :التعبَت الشفوي
* إعادة استثمار سلرجات ميداين فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي لتثبيت أحداث النص ادلنطوؽ والعمل على استعماؿ الرصيد
اللغوي ،احملدد يف وضعيات تواصلية دالة.

األسالي والًتاكي ادلعنية بالدراسة
أين  ،اآلف،عندي  ،يل  ،أنتم ،اننت  ،اجلملة االمسية ( اخلرب ادلفرد)
* مسرحة بعض األحداث
الحصة الثالثة ( 45د) :التعبَت الشفوي (التدري على اإلنتاج)
*إنتاج نص شفوي ػلاكي الوضعية ادلعنية بالدراسة (احلفاظ على ادلدرسة ،تزيُت القسم ... ،كمثاؿ).
مبلحظة  :غل مرافقة ادلتعلمُت يف حصة اإلنتاج الشفوي إلكساهبم مهارات توليد األفكار وتنظيمها يف سياقات سلتلفة يف أعماؿ
فوجية وصباعية
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ميدانا فهم المكتوب كالتعبير الكتابي
الحصة الرابعة ( 00د) :قراءة وكتابة
 -بناء الفقرة األكلى من نص في القسم على السبورة مع ادلتعلمُت

رد
السبلـ عليكم ّ .
دخلت ادلعلمة إىل القسم دبئزرىا األبيض الناصع مبتسمة ،وقالتّ :
السبلـ .
التبلميذ :وعليكم ّ
ادلعلمة :ىذا قسمنا سنقضي فيو سنة كاملة علينا أف نزينو ليكوف صبيبل .
 استخراج صبلة " علينا أف نزينو ليكوف جميال ". -ذبريد حرؼ الجيم وتركيبو مع احلركات و ادلدود .

 التدري على كتابتو على األلواح العجينة  ،الرمل  ،كراس احملاولة ...اخل رسم حرؼ الجيم مع احلركات و ادلدود على كراس القسم قراءة الفقرة األوىل على الكتابالحصة الخامسة ( 45د) :إمبلء
 قراءة الفقرة األكلى على الكتاب تثبيت حرؼ الجيم يف كلمات انطبلقا من – صور  ،تعابَت  ،ألفاظ ...اخل إمبلء حرؼ الجيم يف وضعيات سلتلفة على كراس القسمالحصة السادسة ( 45د) :زلفوظات
 تقدمي وربفيظ ادلقطع الثالث من أنشودة ىيا إلى المدارسعػلَّ َػمػنػػا الػمػعػلِّػ ْػم
در ْس ػنػػا
وكػلَّػمػػا َ
ػبلح
ىػيَّػػا إلػػى ال ػفػ ِ

َّ
ػوـ تَػخػ ِػد ْـ
أف الػعُػلػ َ
ِمػن نُػورىػا اقػتَػبَ ْػسػنػا
ػبلح.
ػصػ ِ
والػخػي ػ ِر وال َّ
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الحصة السابعة ( 00د) :قراءة وكتابة
 بناء الفقرة الثانية من نص في القسم على السبورة مع ادلتعلمُترفع أمُت يده وقاؿ:ىذه باقة من األزىار  ،أحضرهتا لك يا سيديت
ادلعلمةّ :إهنا صبيلة سأضعها على ادلكت .

ليلى :وأنا أحضرت رلموعة من الصور .
ادلعلمة  :شكرا لكما سنتعاوف صبيعا على تزيُت قسمنا

 استخراج صبلة " شكرا لكما سنتعاكف جميعا على تزيين قسمنا " ذبريد حرؼ الشين وتركيبو مع احلركات و ادلدود . التدري على كتابتو على األلواح العجينة  ،الرمل  ،كراس احملاولة ...اخل رسم حرؼ الشين مع احلركات و ادلدود على كراس القسم قراءة الفقرة األوىل على الكتابالحصة الثامنة ( 45د) :إمبلء
 قراءة الفقرة الثانية على الكتاب تثبيت حرؼ الشين يف كلمات انطبلقا من – صور  ،تعابَت  ،ألفاظ ...اخل إمبلء حرؼ الشين يف وضعيات سلتلفة على كراس القسمالحصة التاسعة ( 45د) :قراءة
 قراءة مسًتسلة لنص" في القسم " كامال على كتاب( تدري ) +اصلاز جزء من التطبيقات ادلتعلقة بالنص يف دفًت األنشطة (على منواؿ :أفهم وأجي  ،أوظف الصيغ والًتاكي )
الحصة العاشرة ( 45د) :أنشطة إدماجية

 تكملة إصلاز النشاطات ادلتبقية يف كتاب األنشطة ( أثري لغيت ،خط ،إمبلء ،أنتج كتابيا) مع ضرورة إعطاء أعلية للعملالثنائي و الفوجي أثناء إصلاز التطبيقات ..
الحصة الحادية عشر ( 45د) :زلفوظات
 -ربفيظ استظهار ومسرحة ادلقطع الثالث من أنشودة ىيا إلى المدارس
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احلصة( : )12التدري على اإلنتاج الكتايب

الولد النجيب

أكمل

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

يستأذف قبل أف
غلتهد يف

للمعلمة

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

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

كرقة عمل

أقص

ال

مع رفاقو

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

مع أصدقائو

على نظافة مدرستو

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

يف وجو رفاقو

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

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

ألصق

ػلافظ على

................................
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ينظم

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

بطاقة ادلؤشرات دلركبات الكفاءات اخلتامية (الوضعية اجلزئية الثالثة )
الميداف

المؤشرات

مركبات الكفاءات الختامية

يرد استجابة دلا يسمع .
فهم
المنطوؽ
التعبير

الشفوم

يتفاعل مع النص ادلنطوؽ.
ػللل معامل الوضعية التواصلية.
يقيّم مضموف النص ادلنطوؽ.
يتواصل مع الغَت.

يُفهم حديثو.

يقدـ ذاتو ويعرب عنها .

يفهم ما يقرأ.
فهم

يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب.

المكتوب

يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب.
يستعمل إسًتاتيجية القراءة و يقيّم مضموف النص ادلكتوب.

التعبير
الكتابي

يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط للكتابة بالعربية.

يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية .
ينتج منصوصات حس وضعية التواصل.

مالحظة  :ػ ػلدد عدد ادلؤشرات يف كل ميداف حس طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم.
ػ تص ىذه ادلؤشرات يف بطاقة ادلبلحظة وادلتابعة.
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الوضعية اجلزئية الرابعة  (:األسبوع الرابع )
ادلرحلة األوىل ( :اإلدماج والتقومي يف كل ميداف)

لوحة القيادة
المهمات
أمثلة عن
أنشطة
اإلدماج

فهم المكتوب كالتعبير الكتابي

ميداف فهم المنطوؽ ك التعبير الشفوم

أنشطة شفوية متنوعة من مصادر سلتلفة تعمل على

أنشطة كتابية متنوعة من مصادر سلتلفة تعمل على

إدماج ادلوارد ادلعرفية وادلنهجية ادلقدمة وتفعل القيم

إدماج ادلوارد ادلعرفية وادلنهجية ادلقدمة وتفعل القيم

والكفاءات العرضية .

والكفاءات العرضية
توظيف المقاطع شعرية المحفوظة

أمثلة عن
أنشطة
التقويم

أنشطة شفوية متنوعة من مصادر سلتلفة تعمل على

أنشطة كتابية متنوعة من مصادر سلتلفة تعمل على

تقومي مدى إدماج ادلوارد ادلعرفية وادلنهجية ادلقدمة

تقومي مدى إدماج ادلوارد ادلعرفية وادلنهجية ادلقدمة

ومدى تذويت القيم والكفاءات العرضية

ومدى تذويت القيم والكفاءات العرضية

منهجية التناوؿ
 -8غل يف البداية العودة إىل مصدر ادلورد والتذكَت بو .
 -9العمل على إدراجو يف سَتورة

-10

ينبغي اعتماد أسالي التنشيط الثنائية  ،و الفوجية كأولوية يف التدري على اإلدماج

-11

غل أف يكوف التدري على ادلواقف الصادرة عن القيم أولوية بالنسبة للمعلم

-12

الكفاءات العرضية ادلرصودة تشكل القاعدة األساسية للتعلمات ادلعرفية

-13

العمل على دمج أقصى ما ؽلكن من ادلوارد

-14

الطابع اإلدماجي ألنشطة التقومي ضروري

مبلحظة  :بالنسبة للقيم وادلواقف يركز عليها يف األنشطة الشفوية لصعوبة مبلحظتها وتقييمها يف األنشطة الكتابية
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المرحلة الثانية  ( :اإلدماج والتقومي مابُت ادليادين )
الوضعية اإلدماجية التقويمية

*قرر مدير ادلدرسة إنشاء رللة حائطية فكت اإلعبلف اآليت:
ّ
إعالف لتالميذ المدرسة

سيتم إنشاء رللة حائطية ،فعلى الراغبُت يف ادلشاركة ،
تنشيطا للحياة الثقافية ادلدرسيةّ ،
تقدمي مواضيعهم لؤلستاذ ادلشرؼ يف موضوع الشهر ربت عنواف (أح مدرسيت)

التعليمة :استجابة ذلذا اإلعبلف ومستعينا باجلمل ادلعروضة عليك ،شارؾ يف اجمللة احلائطية بتشكيل الئحة تذكر فيها:
 -1صبلتُت تعرب فيهما عن إعجابك للمدرسة
 -2ثبلث توجيهات
 -3أمنية
مبلحظة :تنشر أحسن اللوائح يف اجمللة احلائطية
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شبكة التصحيح بادلعايَت ( خاصة بادلتعلم)
المؤشرات

المعيار
االستهبلؿ
صبلة التعج 01
صبلة التعج 02
الوجاىة ()3

التوجيهة 01
التوجيهة 02
التوجيهة 03
أمنية خاصة
االستغبلؿ السليم لفضاء الورقة
الكتابة على السطر

االستعماؿ السليم

ترؾ ادلسافات بُت الكلمات

ألدكات المادة()3

وضع ادلطة  ،النقطة  ،الفاصلة
استعماؿ عبلمة التعج
توافق االستهبلؿ مع ادلقاـ

االنسجاـ()3

توافق صبلتا التعج مع ادلقاـ
داللية التوجيهات الثبلث
توافق األمنية مع ادلقاـ

األصالة ()1

مرافقة ادلوضوع برسم معرب
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نعم

ال

ادلقطع 02
السنة الثانية
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ادلقطع الثاين
تامػا قراءة
تتكوف من أربعُت إىل ستُّت كلمة مشكولػػة شكبل ّ
الكفاءة الشاملة  :يتواصل مشافهة ككتابة بلغة سليمة ويقرأ نصوصا بسيطة ،يغل عليها النمط التوجيهي ّ
سليمة ،وينتجها كتابة يف وضعيات تواصلية دالة.
ميداف

مركبات الكفاءة

الكفاءة الختامية

*يرد استجابة دلا يسمع *يتفاعل مع النص ادلنطوؽ*ػللل معامل الوضعية التواصلية*يقيّم مضموف

فهم ادلنطوؽ

يفهم خطابات منطوقة يغل عليها النمط التوجيهي ويتجاوب
معها

التعبَت الشفوي

متنوعة يف وضعيات تواصلية
يقدـ توجيهات ،انطبلقا من سندات ّ
دالّة

يتواصل مع الغَت *يفهم حديثو*يقدـ ذاتو ويعرب عنها

فهم ادلكتوب

تتكوف من
يقرأ نصوصا بسيطة ،يغل عليها النمط التوجيهي ّ
تامػا قراءة سليمة
عشرين إىل أربعُت كلمة مشكولة شكبل ّ
ويفهمها..

يفهم ما يقرأ *يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب *يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص
ادلكتوب *يستعمل إسًتاتيجية القراءة و يقيّم مضموف النص ادلكتوب

ست إىل شباين صبل يغل عليها النمط
ينتج كتابات من ّ

يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط للكتابة بالعربية * يتحكم يف مستويات اللغة

التعبَت الكتايب

النص ادلنطوؽ

الكتابية *ينتج منصوصات حس وضعية التواصل

التوجيهي يف وضعيات تواصلية دالّػة.
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ادلقاطع

فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم
احملاور

األسابيع

ادلوارد ادلعرفية:

باكرا ،ىل ،ذلك
ادلقطع العائلة
ذاؾ  ،تلك،
شهرا.

القراءة
زفاؼ أخيت

،ليبل

02
08

الرصيد اللغوم

ىذاف  ،ىاتاف

06
07

األساليب

التراكيب

الصرؼ

فهم المكتوب

* اجلملة

ادلتكلم أنا ،ضلن

الفعلية :

مع ادلاضي و

ادلفعوؿ بو

ادلضارع

العائلة :أفراد األسرة ( األب ،األـ
 ،اإلخوة) ..ادلنزؿ ( :باب  ،غرفة
،ضباـ ،دار ،سرير مطبخ  -مقعد ،
غرفة النوـ ،أدوات)...

ننظف بيتنا
العائلة اجلزائرية
ربتفل بعيد
االستقبلؿ

09

(إدماج  ،تقويم ، ،كمعالجة ) للمقطع
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المحفوظا

التعبير الكتابي

ت
الكتابة و اإلمبلء
* مراجعة احلرفُت 7و/8
9و11 10و12
نص شعري أنشطة كتابية متنوعة
*ينتج كتابة من ست إىل
شباين صبل

الموارد المنهجية المتعلقة بكل الوضعيات الجزئية
الموارد المنهجية

الميداف
الوجاىة
"فهم المنطوؽ كالتعبير البناء
الشفوم"

فهم المكتوب"

"
"التعبير الكتابي "

سبلمة وضعية اجلسم
استخداـ صبل تامة ادلعٌت

االنسجاـ

استغبلؿ سندات

التميز

إبداء رأي

الوجاىة

سبلمة وضعية اجلسم

تمثيل المعنى

التمييز بُت احلركات وادلد

المبنى

ربديد روابط بُت السند والنص

التميز

القراءة اإليقاعية

الوجاىة

احًتاـ احليز

البناء

توظيف الًتاكي

االنسجاـ

استغبلؿ سندات

التميز

/
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القيم الوطنية كالكفاءات العرضية
الوضعية الجزئية األكلى
القيم

التضامن

الهوية الوطنية
الضمير الوطني

تصحيح السلوؾ

احًتاـ البيئة

التعاوف مع الغَت

/

احملافظة على البيئة

التعرؼ على احمليط اخلارجي

ذبمع األسرة

الغابة

طابع فكرم

يربىن على صحة القصة

استغبلؿ الوقت  ،التشبيو

يبدي أفكارا متطابقة مع ادلوضوع

طابع منهجي

يودي عمل استجابة لتعليمات

االنضباط مع الزمن

يرت أفكاره

طابع تواصلي

تصميم شجرة العائلة

يوظف وسائل سلتلفة للتواصل

يتساءؿ

يبدي عواطفو اذباه اآلخر

يبدي عواطفو اذباه اآلخر
ادلساعلة يف األعماؿ الفوجية

ادلساعلة يف األعماؿ الفوجية

التفتح على العالم

العرضية

االستجابة لآلذاف

تنمية قيمة ( التكافل)

تنمية قيمة احل

كالمواقف المواطنة

الكفاءات

الوضعية الجزئية الثانية

الوضعية الجزئية الثالثة

طابع ش/كاجتماعي

ادلساعلة يف األعماؿ الفوجية
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الوضعية المشكلة االنطالقية

سيٌد األياـ

 عطلة هناية األسبوع وقت مناس للسهر ،و االستيقاظ يف ساعات متأخرة من النهار ،أو احلصوؿ على ساعات نوـ إضافيةخبلؿ اليوـ ،ىكذا قلت ألخي ليلة اجلمعة  ،غَت أف أيب فاجأين بقولو:ال يا بٍت اجلمعة سيّد األياـ .ففيو تقطف اخلَتات ،وذبمع
احلسنات ،وغلد فيو العقل واجلسم راحة الباؿ .ىكذا قاؿ رسوؿ اهلل "صلى اهلل عليو وسلم".

المهمات :
 1ػ يكتشف تأثَت يوـ اجلمعة يف العادات اليومية.
 2ػ يتعرؼ على أفضلية يوـ اجلمعة على سائر األياـ
 . 3يتعلم الطريقة ادلثلى لكس راحة العقل واجلسم
. 4يبٍت لنفسو برنارلا خاصا لسَت األسبوع
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الوضعية الجزئية األكلى  ( :األسبوع األوؿ )
نور من وجهها فرحا وقالت :ىذا الطفل الصغَت ال
 دلا انتهينا من تناوؿ العشاء وضع أيب برأسو يف حجر جديت ّفأشع ٌ
يريد أف يكرب .
السند  :مشهد ألفراد األسرة على مائدة الطعاـ .
لوحة القيادة
فهم المنطوؽ
ك
التعبير الشفوم
فهم
المكتوب
ك
كالتعبير الكتابي

نص منطوؽ يتناوؿ لقاء األسرة ليلة اجلمعة ينتهي بعرض الوضعية اجلزئية األوىل
 سرد حكاية مسعها أو شاىدىابناء الفقرة األوىل والثانية من نص زفاؼ أختياستغبلذلما الستخراج حرؼ الداؿ ك الذاؿ وتركيبهما مع ادلدود واحلركات على السبورة قراءهتما وكتابتهما و وتثبيتهما من خبلؿ كلمات( خط /إمبلء) اصلاز نشاطات متنوعة استجابة لتعليمات(ألعاب قرائية و كتابية).على دفًت األنشطةادلقطوعة الشعرية :أنشودة ج ّديت

للمعلم اخليار بُت ما يعرضو ادلقطع وما عرض يف كتاب التلميذ وؽلكن لو أف ؼلتار ىو ما يتوافق مع احملور

اإلنتاج الكتابي

أصحح سلوكي ( ورقة عمل )

التدبير منزلي

شجرة العائلة

التربية اإلسالمية

زيارة األقارب

التربية المدنية

أطيع ادلسنُت

مالحظة :ضرورة إعطاء أعلية للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إصلاز الوضعيات .
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منهجية التناكؿ
ميدانا فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم

الحصة األكلى ( 00د)  :أ -فهم ادلنطوؽ (ظلوذج)

كقالت جدتي
ادلخصص للجلوس إىل السطح،
 ّقرر أفراد األسرة السهر على سطح الدار كما اعتدنا فعلو كل ليلة صبعة ،ضبلت البساطّ
فأشع
وكذلك فعلت أخيت وشاركت يف نقل الوسائد الصغَتة .دلا انتهينا من تناوؿ العشاء وضع أيب برأسو يف حجر جديت ّ
نور من وجهها فرحا وقالت :ىذا الطفل الصغَت ال يريد أف يكرب .
ٌ
تنحنحت وقالت  :قرر اجل  ٌّد أف يعلم أبناءه شيئا مفيدا ،فطلبت من كل واحد منهم أف ػلضر حبات بطاطا يف كيس
بعدد من يكره من النّاس ،ففعلوا؛ وعندىا أخربىم بشروط الفوز باجلائزة الغالية.
 -1أُنقش علي كل حبة اسم من تكره؛
 -2اضبل الكيس معك أينما تذى ؛
احتفظ بالكيس أطوؿ مدة من الزمن؛
-3
و بعد أياـ مل يعد أحد من الناس يقًتب منهم بسب الرائحة النتنة اليت ػلملوهنا ،فتخلى اجلميع عن ادلسابقة.
فسأذلم اجلد :أين األكياس؟
فقالوا :ضبلنا األكياس حىت اعوجت األكتاؼ ،ونتنّا حىت ىجرنا الناس ،فما عدنا نريد اجلائزة،
فقاؿ :كذلك نصبح حُت نكره اآلخرين.

منهجية التناوؿ * :يسمع ادلعلم النص ادلنطوؽ" حكايات جدتي " مشافهة يرافقو إبداء االنفعاؿ بو ،تصاحبو إشارات باليد

أو بغَتىا ،إلثارة السامعُت وتوجيو عواطفهم
* ذبزئة النص ادلنطوؽ ث أجرأة أحداثو .
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* اكتشاؼ اجلان القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو.
مبلحظة  :غل تغيَت النص ادلنطوؽ دبا يتبلءـ وبيئة ادلتعلم
ب  -التعبَت الشفوي

* التحاور حوؿ النص ادلنطوؽ للوصوؿ إىل دفع ادلتعلمُت للتعبَت عن أحاسيسهم وإبداء مشاعرىم دبا يتبلءـ مع ادلهمات احملددة

أدناه.
المهمات:
 سرد حكاية مسعها أو شاىدىاالحصة الثانية ( 45د) :التعبَت الشفوي
* إعادة استثمار سلرجات ميداين فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي لتثبيت أحداث النص ادلنطوؽ والعمل على استعماؿ الرصيد
اللغوي ،احملدد يف وضعيات تواصلية دالة.

األسالي والًتاكي ادلعنية بالدراسة
ىذاف  ،ىاتاف ، ،ليبل  ،أنا  ،ضلن مع ادلاضي وادلضارع  ،ادلفعوؿ بو
* مسرحة بعض األحداث
الحصة الثالثة ( 45د) :التعبَت الشفوي (التدري على اإلنتاج)
*إنتاج نص شفوي ػلاكي الوضعية ادلعنية بالدراسة (الفرؽ بُت األياـ العادية ويوـ اجلمعة  ...،كمثاؿ).
مبلحظة  :غل مرافقة ادلتعلمُت يف حصة اإلنتاج الشفوي إلكساهبم مهارات توليد األفكار وتنظيمها يف سياقات سلتلفة يف أعماؿ
فوجية وصباعية
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ميدانا فهم المكتوب كالتعبير الكتابي
الحصة الرابعة ( 00د) :قراءة وكتابة
 بناء الفقرة األكلى من نص زفاؼ أختي على السبورة مع ادلتعلمُتحضرنا
حل اليوـ الّذي انتظرناه ،إنّو اليوـ الّذي تزؼ فيو أخيت عروسا  ،اعددنا كل شيءّ ،
ىا قد ّ

أطباقا كثَتة من احللوى .بدأ الضيوؼ يلتحقوف الواحد تلو اآلخر ،ومهم العديد من اذلدايا.

قالت أمي  :ىيا يا سلمى  ،لنستقبل ضيوفنا.

حل اليوـ الّذي انتظرناه "
 استخراج صبلة " اعددنا كل شيء " ىا قد ّ -ذبريد حرؼ الذاؿ وتركيبو مع احلركات و ادلدود .

 التدري على كتابتو على األلواح العجينة  ،الرمل  ،كراس احملاولة ...اخل رسم احلرؼ الذاؿ مع احلركات و ادلدود على كراس القسم قراءة الفقرة األوىل على الكتابالحصة الخامسة ( 45د) :إمبلء
 قراءة الفقرة األكلى على الكتاب تثبيت حرؼ الذاؿ يف كلمات انطبلقا من – صور  ،تعابَت  ،ألفاظ ...اخل إمبلء حرؼ الذاؿ يف وضعيات سلتلفة على كراس القسمالحصة السادسة ( 45د) :زلفوظات
 تقدمي وربفيظ ادلقطع األوؿ من أنشودة "ج ّديت "علي من أيب
يل جدَّةٌ تر ُ
أؼ يب أحٌت َّ
وكل ٍ
سرين تذى فيو َمذىيب
شيء َّ
علي كلهم مل تغض ِ
األىل َّ
إف غض َ
ُ
ادلؤد ِ
ب
إيل مشيةَ ِّ
ؽلشى أَيب يوماً َّ
بالضرب وإف مل يَض ِر ِب
غضبا َف قد ىد َ
َّد ْ
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الحصة السابعة ( 00د) :قراءة وكتابة
 بناء الفقرة الثانية من نص زفاؼ أختي على السبورة مع ادلتعلمُت يف الغد  ،حضر موك من السيارات  ،تتقدمو سيارة مزينة بالورود  ،وخرجت أخيت بفستاهنا األبيض اجلميل ،ترافقهازغاريد النّساء وأنغاـ ادلزامَت  .وقلت يف نفسي  :سأشتاؽ إليك كثَتا  ،أخيت احلبيبة.

 استخراج صبلة " في الغد  ،حضر موكب من السيارات  ،تتقدمو سيارة مزينة بالوركد " ذبريد حرؼ الداؿ وتركيبو مع احلركات و ادلدود . التدري على كتابتو على األلواح العجينة  ،الرمل  ،كراس احملاولة ...اخل رسم حرؼ الداؿ مع احلركات و ادلدود على كراس القسم قراءة الفقرة األوىل على الكتابالحصة الثامنة ( 45د) :إمبلء
 قراءة الفقرة الثانية على الكتاب تثبيت حرؼ الداؿ يف كلمات انطبلقا من – صور  ،تعابَت  ،ألفاظ ...اخل إمبلء حرؼ الداؿ يف وضعيات سلتلفة على كراس القسمالحصة التاسعة ( 45د) :قراءة
 قراءة مسًتسلة للنص "زفاؼ أختي "كامبل على كتاب( تدري ) +اصلاز جزء من التطبيقات ادلتعلقة بالنص يف دفًت األنشطة(أوظف الصيغ  ،أفهم وأجي  ،أوظف الًتاكي )

الحصة العاشرة ( 45د) :أنشطة إدماجية

 تكملة إصلاز النشاطات ادلتبقية يف كتاب األنشطة( أثري لغيت ،خط ،إمبلء ،أنتج كتابيا) مع ضرورة إعطاء أعلية للعملالثنائي و الفوجي أثناء إصلاز التطبيقات .
الحصة الحادية عشر ( 45د) :زلفوظات

 -ربفيظ استظهار ومسرحة ادلقطع األوؿ من أنشودة "ج ّديت"
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الحصة( : )12التدريب على اإلنتاج الكتابي

أصحح سلوكي

أعبر عن السلوؾ الصحيح كأقرأ:

-

-

-

-

-

-

198

كرقة عمل

بطاقة ادلؤشرات دلركبات الكفاءات اخلتامية (الوضعية اجلزئية األوىل)
الميداف

المؤشرات

مركبات الكفاءات الختامية

يرد استجابة دلا يسمع .
فهم المنطوؽ

يتفاعل مع النص ادلنطوؽ.
ػللل معامل الوضعية التواصلية.
يقيّم مضموف النص ادلنطوؽ.

التعبير الشفوم يتواصل مع الغَت.
يُفهم حديثو.

يقدـ ذاتو ويعرب عنها .

يفهم ما يقرأ.
فهم المكتوب

يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب.
يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب.
يستعمل إسًتاتيجية القراءة و يقيّم مضموف النص ادلكتوب.

يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط للكتابة بالعربية

التعبير الكتابي يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية .

ينتج منصوصات حس وضعية التواصل.
مالحظة  :ػ ػلدد عدد ادلؤشرات يف كل ميداف حس طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم.
ػ تص ىذه ادلؤشرات يف بطاقة ادلبلحظة وادلتابعة.
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الوضعية الجزئية الثانية  ( :األسبوع الثاين )
حُت كربت  ،فهت  ،أهنا كانت تشبو" أعمامي" بالضوء ،وعمايت "بالشمس" ،وكانت ترى يف حديثهم صوتا للرياح  ،ويف
لع ضحكات أحفادىا تغريد الطيور وزقزقة للعصافَت.
لوحة القيادة
فهم المنطوؽ
ك
التعبير الشفوم

نص منطوؽ يتناوؿ حلظات انتظار اجلدة ألبنائها ينتهي بعرض الوضعية اجلزئية األوىل
* يوـ اجلمعة
-بناء الفقرة األوىل والثانية من نص اليوـ ننظٌف بيتنا

فهم
المكتوب
ك
كالتعبير الكتابي

استغبلذلما الستخراج حرؼ الباء كالميم وتركيبهما مع ادلدود واحلركات على السبورة قراءهتما وكتابتهما و وتثبيتهما من خبلؿ كلمات( خط /إمبلء) اصلاز نشاطات متنوعة استجابة لتعليمات(ألعاب قرائية و كتابية).على دفًت األنشطةادلقطوعة الشعرية :أنشودة جديت ( ادلقطع الثاين)
للمعلم اخليار بُت ما يعرضو ادلقطع وما عرض يف كتاب التلميذ وؽلكن لو أف ؼلتار ىو ما يتوافق مع احملور

اإلنتاج الكتابي

أعماؿ نافعة ( ورقة عمل )

التدبير المنزلي

استغبلؿ الوقت ( صناعة صندوؽ حلفظ األشياء الصغَتة )

التربية اإلسالمية

الصدؽ

التربية المدنية

التضامن

مالحظة :ضرورة إعطاء أعلية للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إصلاز الوضعيات .
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منهجية التناكؿ
ميدانا فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم

الحصة األكلى ( 00د)  :أ -فهم ادلنطوؽ (ظلوذج)

كفهمت حين كبرت
تقف جديت باكرا كل يوـ صبعة على غَت عادهتا يف بقية األياـ على عتبة الباب ،تتطلع إىل بعيد ،فتقوؿ يل :يا صغَتي،
سيبزغ الضوء و تشرؽ الشمس ،وسنستمتع بصوت الرياح وتغريد الطيور وزقزقة العصافَت ،أنو يوـ سعيد وصبيل ،فكنت أقوؿ يف
نفسي ىل تراين أحلم ،أـ جديت مل تعد تري و تسمع ؟.
حُت كربت ،فهمت أهنا كانت تشبو" أعمامي" بالضوء ،وعمايت "بالشمس" ،وكانت ترى يف حديثهم صوتا للرياح  ،ويف لع
وضحكات أحفادىا تغريد الطيور وزقزقة للعصافَت .ما أروع ما كانت جديت تراه وتسمعو!.
أذَّف ادلؤذف وضلن مازلنا على مائدة الطعاـ ،فوقفت اجلدة وقالت ألبنائها :قوموا  ،توضأوا ،اذىبوا معا إىل ادلسجد ،وال تنسوا أخذ
ُ
األطفاؿ معكم ،ففي ذاؾ خَت كثَت.

منهجية التناوؿ * :يسمع ادلعلم النص ادلنطوؽ " كفهمت حين كبرت" مشافهة ويرافقو إبداء االنفعاؿ بو ،تصاحبو إشارات
باليد أو بغَتىا ،إلثارة السامعُت وتوجيو عواطفهم
* ذبزئة النص ادلنطوؽ ث أجرأة أحداثو .
* اكتشاؼ اجلان القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو.
مبلحظة  :غل تغيَت النص ادلنطوؽ دبا يتبلءـ وبيئة ادلتعلم
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ب  -التعبَت الشفوي

* التحاور حوؿ النص ادلنطوؽ للوصوؿ إىل دفع ادلتعلمُت للتعبَت عن أحاسيسهم وإبداء مشاعرىم دبا يتبلءـ مع ادلهمات احملددة

أدناه.
المهمات * :وقت االستيقاظ يوـ اجلمعة * عمل األـ يوـ اجلمعة * عمل األب يوـ اجلمعة * غداء يوـ اجلمعة
الحصة الثانية ( 45د) :التعبَت الشفوي
* إعادة استثمار سلرجات ميداين فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي لتثبيت أحداث النص ادلنطوؽ والعمل على استعماؿ الرصيد
اللغوي ،احملدد يف وضعيات تواصلية دالة.

األسالي والًتاكي ادلعنية بالدراسة
باكرا  ،ىل  ،ذلك  /أنا  ،ضلن مع ادلاضي وادلضارع  ،ادلفعوؿ بو
* مسرحة بعض األحداث
الحصة الثالثة ( 45د) :التعبَت الشفوي (التدري على اإلنتاج)
*إنتاج نص شفوي ػلاكي الوضعية ادلعنية بالدراسة (يف ادلسجد  ،أكلة خاصة  ...كمثاؿ).
مبلحظة  :غل مرافقة ادلتعلمُت يف حصة اإلنتاج الشفوي إلكساهبم مهارات توليد األفكار وتنظيمها يف سياقات سلتلفة يف أعماؿ
فوجية وصباعية
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ميدانا فهم المكتوب كالتعبير الكتابي
الحصة الرابعة ( 00د) :قراءة وكتابة
 بناء الفقرة األكلى من نص اليوـ ننظف بيتنا على السبورة مع ادلتعلمُتيف صباح يوـ اجلمعة،قالت أمي :اليوـ ننظف بيتنا.
ساعدت أمي يف غسل األواين،وكنس البيت ،وترتي األثاث ،ونظمنا ادلبلبس يف اخلزانة.

 استخراج صبلة " يف صباح يوـ اجلمعة "" كنس البيت ،وترتي األثاث " ذبريد حرؼ الباء وتركيبو مع احلركات و ادلدود . التدري على كتابتو على األلواح العجينة  ،الرمل  ،كراس احملاولة ...اخل رسم حرؼ الباء مع احلركات و ادلدود على كراس القسم قراءة الفقرة األوىل على الكتابالحصة الخامسة ( 45د) :إمبلء
 قراءة الفقرة األكلى على الكتاب تثبيت حرؼ الباء يف كلمات انطبلقا من – صور  ،تعابَت  ،ألفاظ ...اخل إمبلء حرؼ الباء يف وضعيات سلتلفة على كراس القسمالحصة السادسة ( 45د) :زلفوظات
 -تقدمي وربفيظ ادلقطع الثاين من أنشودة "ج ٌدتي"

ِ
هر ِب
فلم أَجد يل منوُ َ
غَت َجدَّيت من َم َ
فجعلتٍت خل َفها أصلو هبا ،وأختيب
َ
تقوؿ ألَيب بِلهجة ادلؤنِّ ِ
وى َي ُ
ْ
ِ
ِ
ويح ذلذا الولد َّ
ادلعذ ِب
ويح لوُ! ٌ
ٌ
صنع إذ أَنت صيب؟
تصنع ما يَ ُ
أَمل تكن ُ

الحصة السابعة ( 00د) :قراءة وكتابة

 بناء الفقرة الثانية من نص اليوـ ننظف بيتنا على السبورة مع ادلتعلمُت أما أخيت الكربى فأخرجت األفرشة و الزرايب إىل الشرفة.ويف ادلساء ،جاءت صديقيت مرمي لتلع معي ،فقالت :ما أروع بيتكم !ضلن أيضا سننظف بيتنا األسبوع القادـ

 استخراج صبلة " جاءت صديقيت مرمي لتلع معي " ما أروع بيتكم !" -ذبريد حرؼ الميم وتركيبو مع احلركات و ادلدود .

 التدري على كتابتو على األلواح العجينة  ،الرمل  ،كراس احملاولة ...اخل203

 رسم حرؼ الميم مع احلركات و ادلدود على كراس القسم قراءة الفقرة األوىل على الكتابالحصة الثامنة ( 45د) :إمبلء
 قراءة الفقرة الثانية على الكتاب تثبيت حرؼ الميم يف كلمات انطبلقا من – صور  ،تعابَت  ،ألفاظ ...اخل إمبلء حرؼ الميم يف وضعيات سلتلفة على كراس القسمالحصة التاسعة ( 45د) :قراءة
 قراءة مسًتسلة لنص" اليوـ ننظف بيتنا " كامبل على كتاب( تدري ) +اصلاز جزء من التطبيقات ادلتعلقة بالنص يف دفًتاألنشطة ( على منواؿ :أفهم وأجي  ،أوظف الصيغ والًتاكي )
الحصة العاشرة ( 45د) :أنشطة إدماجية
 تكملة إصلاز النشاطات ادلتبقية يف كتاب األنشطة ( أثري لغيت ،خط ،إمبلء ،أنتج كتابيا) مع ضرورة إعطاء أعلية للعملالثنائي و الفوجي أثناء إصلاز التطبيقات .
 الحصة الحادية عشر ( 45د) :زلفوظات -ربفيظ استظهار ومسرحة ادلقطع الثاين من أنشودة "ج ٌدتي"
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الحصة( : )12التدريب على اإلنتاج الكتابي

كرقة عمل

أعماؿ نافعة

أمؤل كأقرأ:
1

انتػ ػ ػ ػػهى وقػ ػ ػ ػ ػ ػػت االسًتاح ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بسرعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

2

لماذا تضعين  ........الفارغ في  .......؟

3

سوؼ  ...........منو الحقا

4

 ......ال تضعينو ىنا فال  ......... ........؟

5

بل سأضعو في.......المهمالت أك صندكؽ .....

سلة

1

القسم
أحد يرانا
القمامة
الكيس

3

2

4

جيبك
أتخلص
لماذا

أرت ..........كل ................

أغسل  .........قبل ..............

استحم  ...........يف كل ................

أساعد .........يف غسل ..............
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5

بطاقة ادلؤشرات دلركبات الكفاءات اخلتامية (الوضعية اجلزئية الثانية )

الميداف

المؤشرات

مركبات الكفاءات الختامية

يرد استجابة دلا يسمع .
فهم

المنطوؽ
التعبير

الشفوم

يتفاعل مع النص ادلنطوؽ.
ػللل معامل الوضعية التواصلية.
يقيّم مضموف النص ادلنطوؽ.
يتواصل مع الغَت.

يُفهم حديثو.

يقدـ ذاتو ويعرب عنها .

يفهم ما يقرأ.
فهم

يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب.

المكتوب

يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب.
يستعمل إسًتاتيجية القراءة و يقيّم مضموف النص ادلكتوب.

التعبير
الكتابي

يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط للكتابة بالعربية.

يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية .
ينتج منصوصات حس وضعية التواصل.

مالحظة  :ػ ػلدد عدد ادلؤشرات يف كل ميداف حس طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم.
ػ تص ىذه ادلؤشرات يف بطاقة ادلبلحظة وادلتابعة.
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الوضعية الجزئية الثالثة  ( :األسبوع الثالث )
مسعت علسات صوت حنوف ..صوت اعرفو..أنو صوت أمي..تقوؿ يل أصحو من نومك سنعود إىل البيت وأنت مل تر من الغابة
الشيء الكثَت.
لوحة القيادة
فهم المنطوؽ
ك
التعبير الشفوم
فهم
المكتوب
ك
كالتعبير الكتابي

نص منطوؽ يتناوؿ موضوع رحلة شلتعة ينتهي بعرض الوضعية اجلزئية الثالثة .
سرد قصة انطبلقا من رلموعة مشاىد تتناوؿ موضوع رحلة
بناء الفقرة األوىل والثانية من نص العائلة الجزائرية تحتفل باالستقالؿ-استغبلذلما الستخراج حرؼ الهاء كاأللف وتركيبهما مع ادلدود واحلركات على السبورة

 قراءهتما وكتابتهما و وتثبيتهما من خبلؿ كلمات( خط /إمبلء) اصلاز نشاطات متنوعة استجابة لتعليمات(ألعاب قرائية و كتابية).على دفًت األنشطة  -ينجز نشاطاتمتنوعة استجابة لتعليمات(ألعاب قرائية و كتابية).
ادلقطوعة الشعرية :أنشودة يوـ اجلمعة
للمعلم اخليار بُت ما يعرضو ادلقطع وما عرض يف كتاب التلميذ وؽلكن لو أف ؼلتار ىو ما يتوافق مع احملور

اإلنتاج الكتابي

قواعد ضباية البيئة ( ورقة عمل )

التدبير المنزلي

إعداد أصيص ورد

التربية اإلسالمية

األمانة

التربية المدنية

التلميذ ادلطيع

مالحظة :ضرورة إعطاء أعلية للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إصلاز الوضعيات .
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منهجية التناكؿ
ميدانا فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم

الحصة األكلى ( 00د)  :أ -فهم ادلنطوؽ (ظلوذج)

رحلة ممتعة

 عدنا من ادلسجد فقرر أعمامي الذىاب يف رحلة ،وتوجهنا ضلو الغابة سالكُت طريقا ملتويا ،وأثناء ادلسَت شعرتبالغثياف ،توقف أيب ربت شجرٍة كثيفة الضبلؿ.
الكل كاف ينتظر أف أذباوز مشكليت ،أما أنا فكنت يف تلك أفكر يف ادلساحات الواسعة ادلليئة باألشجار العمبلقة ادلتشابكة
وأي نوع من احليوانات يعيش فيها؟ وىل ىي أليفة أـ مفًتسة؟ حىت سيطر علي النعاس فنمت.
مرت أكثر من ساعتُت على وصولنا والكل يقضي وقتا شلتعا النساء على مائدة الشاي ال يتوقفوف عن الثرثرة أما أعمامي
فتفرؽ كل واحد يف اذباه ،ىذا يصور طَتا تطعم فرخيها ،وذا ؾ يستمتع مع أبناءه برمي احلجارة أسفل الوادي ،وأيب وأخيت
يقطفاف جلديت نبتة اإلكليل اجلبلي .إىل أف مسعت علسات صوت حنوف ..صوت اعرفو..أنو صوت أمي..تقوؿ يل أصحو من
نومك لقد ظلت شهرا كامبل  ،سنعود إىل البيت وأنت مل تر من الغابة الشيء الكثَت.
وقبل ادلغادرة علمتنا عميت درسا لن ننساه أبدا.
.

منهجية التناوؿ * :يسمع ادلعلم النص ادلنطوؽ " رحلة ممتعة يرافقو إبداء االنفعاؿ بو ،تصاحبو إشارات باليد أو بغَتىا ،إلثارة
السامعُت وتوجيو عواطفهم
* ذبزئة النص ادلنطوؽ ث أجرأة أحداثو .
* اكتشاؼ اجلان القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو.
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مبلحظة  :غل تغيَت النص ادلنطوؽ دبا يتبلءـ وبيئة ادلتعلم
ب  -التعبَت الشفوي
* التحاور حوؿ النص ادلنطوؽ للوصوؿ إىل دفع ادلتعلمُت للتعبَت عن أحاسيسهم وإبداء مشاعرىم دبا يتبلءـ مع ادلهمات احملددة
أدناه.
المهمات:

سرد قصة انطبلقا من رلموعة مشاىد تتناوؿ موضوع رحلة

الحصة الثانية ( 45د) :التعبَت الشفوي
* إعادة استثمار سلرجات ميداين فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي لتثبيت أحداث النص ادلنطوؽ والعمل على استعماؿ الرصيد
اللغوي ،احملدد يف وضعيات تواصلية دالة.

األسالي والًتاكي ادلعنية بالدراسة
ذاؾ  ،تلك ،شهرا  /أنا  ،ضلن مع ادلاضي وادلضارع  ،ادلفعوؿ بو
* مسرحة بعض األحداث
الحصة الثالثة ( 45د) :التعبَت الشفوي (التدري على اإلنتاج)
*إنتاج نص شفوي ػلاكي الوضعية ادلعنية بالدراسة (على شاطئ البحر  ... ،كمثاؿ)
مبلحظة  :غل مرافقة ادلتعلمُت يف حصة اإلنتاج الشفوي إلكساهبم مهارات توليد األفكار وتنظيمها يف سياقات سلتلفة يف أعماؿ
فوجية وصباعية
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ميدانا فهم المكتوب كالتعبير الكتابي
الحصة الرابعة ( 00د) :قراءة وكتابة
 بناء الفقرة األكلى من نص العائلة الجزائرية تحتفل باالستقالؿ على السبورة مع ادلتعلمُتربكي اجلدة قائلة :يف ذلك اليوـ فرحنا فرحا عظيما ،خرجنا إىل الشارع ،رجاال ونساء ،هنتف بصوت
واحد" :ربيا اجلزائر  ،ربيا اجلزائر"
الوطٍت يرفرؼ عاليا فوؽ كل بيت.
وكاف العلم
ّ

استخراج صبلة " هنتف بصوت واحد" :ربيا اجلزائر  ،ربيا اجلزائر"
 ذبريد حرؼ الهاء وتركيبو مع احلركات و ادلدود . التدري على كتابتو على األلواح العجينة  ،الرمل  ،كراس احملاولة ...اخل رسم حرؼ الهاء مع احلركات و ادلدود على كراس القسم قراءة الفقرة األوىل على الكتابالحصة الخامسة ( 45د) :إمبلء
 قراءة الفقرة األكلى على الكتاب تثبيت حرؼ الهاء يف كلمات انطبلقا من – صور  ،تعابَت  ،ألفاظ ...اخل إمبلء حرؼ الهاء يف وضعيات سلتلفة على كراس القسمالحصة السادسة ( 45د) :زلفوظات
 تقدمي وربفيظ أنشودة يوـ الجمعةيوـ الجمعة

يوـ اجلمعة ما أهباه
أفضل يوـ عند اهلل
يوـ اجلمعة مثل العيد
نلبس فيو كل جديد
فلنتوضأ خَت وضوء
و لنأت ادلسجد هبدوء
نسمع فيو خَت كبلـ
بعد اخلطبة ندعو اهلل
ما رد الرضبن دعاه
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الحصة السابعة ( 00د) :قراءة وكتابة
 بناء الفقرة الثانية من نص العائلة الجزائرية تحتفل بعيد االستقالؿ على السبورة مع ادلتعلمُتقالت سلمى :إذف ذلك ىو اليوـ الّذي اسًتجعت فيو ببلدنا حريتها واستقبلذلا
اجلّدة :نعم،ىذه مناسبة عظيمة  ،ضلييها كل عاـ بفخر واعتزاز ،ويبقى واجبكم ال أبنائي ادلساعلة يف بناء ىذا الوطن وضبايتو.

 استخراج صبلة " واجبكم ال أبنائي ادلساعلة يف بناء ىذا الوطن وضبايتو " ذبريد حرؼ األلف وتركيبو مع احلركات و ادلدود . التدري على كتابتو على األلواح العجينة  ،الرمل  ،كراس احملاولة ...اخل رسم حرؼ األلف مع احلركات و ادلدود على كراس القسم -قراءة الفقرة األوىل على الكتاب

الحصة الثامنة ( 45د) :إمبلء
 قراءة الفقرة الثانية على الكتاب تثبيت حرؼ األلف يف كلمات انطبلقا من – صور  ،تعابَت  ،ألفاظ ...اخل إمبلء حرؼ األلف يف وضعيات سلتلفة على كراس القسمالحصة التاسعة ( 45د) :قراءة
 قراءة مسًتسلة لنص" العائلة الجزائرية تحتفل بعيد االستقالؿ " كامال على كتاب( تدري ) +اصلاز جزء من التطبيقاتادلتعلقة بالنص يف دفًت األنشطة ( على منواؿ :أفهم وأجي  ،أوظف الصيغ والًتاكي )

الحصة العاشرة ( 45د) :أنشطة إدماجية
 تكملة إصلاز النشاطات ادلتبقية يف كتاب األنشطة ( أثري لغيت ،خط ،إمبلء ،أنتج كتابيا) مع ضرورة إعطاء أعلية للعملالثنائي و الفوجي أثناء إصلاز التطبيقات ..
الحصة الحادية عشر ( 45د) :زلفوظات
 -ربفيظ استظهار ومسرحة أنشودة يوـ الجمعة
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الحصة( : )12التدريب على اإلنتاج الكتابي

كرقة عمل

أنواع التلوث
أقرأ ،أفهم ثم أكمل كتابة الجمل

التلوث ادلياه

التلوث الًتبة

التلوث اذلواء

التلوث السمعي

التلوث البصري

رتب الجمل لتعرؼ درس عمتي:

ال.................
...................
........
ال..................
...................
....................
...اهنا.............
......
...................
....................
..........
ال..................
..اهنا...............
....................
....................
......

****

.......
....................
ال..................

*****

..اهنا...............
....................

*****

....................
......
.......
....................
ال.................
..اهنا...............
...................

....................
........
.......
...................
...اهنا.............
...................
..........

.................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
..........................................................
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بطاقة ادلؤشرات دلركبات الكفاءات اخلتامية (الوضعية اجلزئية الثالثة )
الميداف

المؤشرات

مركبات الكفاءات الختامية

يرد استجابة دلا يسمع .
فهم
المنطوؽ
التعبير

الشفوم

يتفاعل مع النص ادلنطوؽ.
ػللل معامل الوضعية التواصلية.
يقيّم مضموف النص ادلنطوؽ.
يتواصل مع الغَت.

يُفهم حديثو.

يقدـ ذاتو ويعرب عنها .

يفهم ما يقرأ.
فهم

يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب.

المكتوب

يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب.
يستعمل إسًتاتيجية القراءة و يقيّم مضموف النص ادلكتوب.

التعبير
الكتابي

يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط للكتابة بالعربية.

يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية .
ينتج منصوصات حس وضعية التواصل.

مالحظة  :ػ ػلدد عدد ادلؤشرات يف كل ميداف حس طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم.
ػ تص ىذه ادلؤشرات يف بطاقة ادلبلحظة وادلتابعة.
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الوضعية اجلزئية الرابعة  (:األسبوع الرابع )
ادلرحلة األوىل ( :اإلدماج والتقومي يف كل ميداف)

لوحة القيادة
المهمات
أمثلة عن
أنشطة
اإلدماج

فهم المكتوب كالتعبير الكتابي

ميداف فهم المنطوؽ ك التعبير الشفوم

أنشطة شفوية متنوعة من مصادر سلتلفة تعمل على

أنشطة كتابية متنوعة من مصادر سلتلفة تعمل على

إدماج ادلوارد ادلعرفية وادلنهجية ادلقدمة وتفعل القيم

إدماج ادلوارد ادلعرفية وادلنهجية ادلقدمة وتفعل القيم

والكفاءات العرضية .

والكفاءات العرضية
توظيف المقاطع شعرية المحفوظة

أمثلة عن
أنشطة
التقويم

أنشطة شفوية متنوعة من مصادر سلتلفة تعمل على

أنشطة كتابية متنوعة من مصادر سلتلفة تعمل على

تقومي مدى إدماج ادلوارد ادلعرفية وادلنهجية ادلقدمة

تقومي مدى إدماج ادلوارد ادلعرفية وادلنهجية ادلقدمة

ومدى تذويت القيم والكفاءات العرضية

ومدى تذويت القيم والكفاءات العرضية

منهجية التناوؿ
 -1غل يف البداية العودة إىل مصدر ادلورد والتذكَت بو .
 -2العمل على إدراجو يف سَتورة
 -3ينبغي اعتماد أسالي التنشيط الثنائية  ،و الفوجية كأولوية يف التدري على اإلدماج
 -4غل أف يكوف التدري على ادلواقف الصادرة عن القيم أولوية بالنسبة للمعلم
 -5الكفاءات العرضية ادلرصودة تشكل القاعدة األساسية للتعلمات ادلعرفية
 -6العمل على دمج أقصى ما ؽلكن من ادلوارد
 -7الطابع اإلدماجي ألنشطة التقومي ضروري
مبلحظة  :بالنسبة للقيم وادلواقف يركز عليها يف األنشطة الشفوية لصعوبة مبلحظتها وتقييمها يف األنشطة الكتابية
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المرحلة الثانية  ( :اإلدماج والتقومي مابُت ادليادين )
الوضعية اإلدماجية التقويمية
 يف هناية األسبوع قالت ادلعلمة لكم من أراد النّجاح عليو أف :
 -01ينظم وقتو.
 -02أف يكوف زلبوبا من طرؼ الناس

التعليمة :
 -01ضع للساعات عقارهبا لتضبط فيو نظاـ حياتك خبلؿ أياـ الدراسة حىت تكوف منظما.

كقت النوـ

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

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

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

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

 -02أكت ثبلثة تصرفات ذبعلك زلبوبا عند الناس .
............................................................................................... 
................................................................................................ 
................................................................................................. 
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شبكة التصحيح بادلعايَت ( خاصة بادلتعلم)
المعيار

المؤشرات

الوجاىة ()3

االستعماؿ السليم
ألدكات المادة()3
االنسجاـ()3
األصالة ()1
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نعم

ال

ادللحق
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نماذج لتطبيقات تستجيب لمركبات الكفاءات الختامية في ميادين اللغة
الرقم

التطبيقات ادلتعلقة بالفهم

التطبيقات ادلتعلقة بالتوظيف

التطبيقات ادلتعلقة بالقيم

01

أسئلة يف الفهم باستعماؿ" مع من ،ماذا،أين... ،

التحويل من صيغة اإلفراد إىل صيغة صبع (بسند )

تلوين مفاضلة

02

سبثيل معٌت لفظ ورد يف صبلة أو نص لتأدية وظيفة

إضافة احلركات أو ادلدود أو التنوين لكلمات

تنفيذ تعليمات

03

الوصل بُت الصورة والكلمة

إضافة "الػ ػ ػػ" الشمسية أو القمرية لكلمات

حسن االختيار

توظيف الكلمات يف صبل (بسند) أو بغَته إلكماؿ ادلعٌت

التدليل على رأي

تقطيع الكلمات

استنباط حكمة

اختيار احلرؼ الصحيح إلكماؿ ادلعٌت

التمثيل برمز

اختيار من متعدد

استخبلص قيمة
ربديد مبلمح

04

وضع إشارة

أك

05

ربط الداؿ بادلدلوؿ ( صبل مقابل صور)...إخل

06

اختيار اإلجابة الصحيحة من متعدد

07

استعماؿ حريف "ص" "خ"

08

ترتي اجلمل حس التسلسل الزمٍت

التصنيف يف سبلسل أو فئات

09

التكملة للحصوؿ على معٌت مناس

استعماؿ التذكَت والتأنيث

ذكر ادلغزى

تركي ادلقاطع لتشكيل كلمات ذات معٌت

ربديد السب والنتيجة

التصريف مع الضمائر

سرد مشابو وإعطاء تقييم

ترتي الكلمات لتشكيل صبل

عرض رأي

وصل األجزاء ادلبعثرة

إبداء أسف

تركي صبل

تدارؾ خطأ

تقطيع الكلمات

تقدمي اعتذار

إكماؿ حس ادلثاؿ

ربديد اجلو السائد يف النص

اإلفراد  ،التثنية  ،اجلمع

عنونة النص

10

اختيار مرادؼ من (سند)

11

البحث عن ادلعٌت ادلعاكس من (سند)

12

الًتتي للحصوؿ علي معٌت

13

استخراج رأي من نص

14

وضع خط ربت كلمة تؤدي معٌت مطلوب

15

الربط بأسهم لتوضيح الفهم

16

ترتي الصور حس النص ادلكتوب

17

ترتي مبعثر

18

تكملة القصة

إضافة "ت"

19

تغَت كلمات داخل نص واحلفاظ على ادلعٌت

تكوين كلمات

تربير اختيار

20

الًتتي باألرقاـ جلمل لتحقيق معٌت

البحث عن معاين كلمات يف النص

إبداء استياء

21

تلخيص القصة

ربديد ادلشًتؾ يف صورتُت أو موضوعُت

تقدير رلهود

22

رسم صورة تعرب عن حدث يف النص

استعماؿ الصيغ

اعًتاؼ باخلطأ

23

من القائل ؟

التعبَت الكتايب ..

سبثل شخصية

24

ربديد السب  /ذكر العلة /اإلشارة إىل الزمن

يلع األدوار

صدؽ احلديث

25

التعبَت بأدوات غَت اللغوية لتأكيد الفهم

ينفذ إرشادات

إبداء مشاعر

26

ربديد ادلراحل األساسية للحكاية

يفسر اإلؽلاءات بعبارات مناسبة

إطبلؽ حكم

يرسم رمسا أو إشارة داللية لتوضيح للمعٌت ادلطلوب

صوغ قاعدة

27

التعبَت دبختلف االنفعاالت بادلبلمح واحلركات اجلسمية
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"ػ ػػة"

" ة"

تقدمي توضيح

