
 

 

 هـ 4041 محرم 93 : الموافق لـــ  م 6902  أكتوبر 95األحد   ٌوم :

 01:09إلى  99:94الفترة الصباحٌة من 

 الزمن الوسابل الكفاءة مإشرات مركبات  الكفاءة ع / الدرس المٌدان المقطع المادة

ة 
لؽ

ٌة
رب
ع

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

فهم المنطوق 
والتعبٌر 

 (0الشفوي)ح

و  ٌرد استجابة لما ٌسمع  * الفطر عٌد
 .ٌتفاعل مع النص المنطوق

 

 المعنى فهم االستماع، حسن)اإلصغاء* 
 سئلةاأل عن ٌجٌب -(للمنطوق العام

 المنطوق، النص على أحكاما ٌصدر*
 فٌه الواردة القٌم ٌثمن

  دلٌل المعلم
 كتاب التلمٌذ

 د 99

ت
ٌا
ض
ٌا
ر

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

 األعداد
 والحساب

 متتالٌة
 من األعداد

9/25 

 أعداد على ٌتعرف* 
 ٌكتب،)ألف من أصغر
 ٌكتب( ٌرتب ٌقارن،
 والحروف باألرقام األعداد

 ٌدرج تصاعدٌا، أعداد متتالٌة ٌنتج* 
 عالقة ٌضع عددي، شرٌط على األعداد

 والحرفٌة الرقمٌة الكتابة بٌن

 د 45 كتاب التلمٌذ

        

 99:01إلى  06:41الفترةالمسابٌة  من 

 الزمن الوسابل الكفاءة مإشرات مركبات  الكفاءة ع / الدرس المٌدان المقطع المادة

ة 
لؽ

ٌة
رب
ع

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

تعبٌر شفوي 

 6ح
ٌتواصل مع الغٌر و ٌفهم * هل  –باكرا 

 حدٌثه 
 المناسبة، والصٌغ الروابط ٌوظف:

 االستفهام ٌستعمل
 د 45 األنشطة دفتر

ة 
بٌ
تر

ٌة
الم

س
إ

 

ح 
0

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

 تهذٌب
 السلوك

 زٌارة
 األقارب

 سلوكات على التعرف *
 ممارسة باآلداب تتعلق

 بالمعامالت تتعلق سلوكات
 الحسنة

 ربطها. الحسن السلوك مظاهر ابراز* 
 الشرٌف النبوي والحدٌث القرآنٌة باآلٌات

 التزاور و الحسنة، والمعامالت

 د 45 كتاب التلمٌذ

ٌة
لم
ع
ة 
بٌ
تر

 

ت
و

 
ح 

0
 

 2  المقطع
 1 األسبوع

 اإلنسان
 والمحٌط

 النبات
 األخضر
 الماء ٌمتص

 نمو مظاهر على التعرف* 
 بها االعتناء. النبات

 .حٌة ككائنات

. األخضر للنبات الغذائٌة الحاجة ٌحدد *
 للماء النبات امتصاص كٌفٌة ٌفسر

 د 45 كتاب التلمٌذ

  : مالحظات  

km info
Typewriter

km info
Typewriter

km info
Typewriter

km info
Typewriter



 

 

 هـ 4041 محرم 94 : الموافق لـــ  م 6902  أكتوبر 09  االثنٌن ٌوم :

 01:09إلى  99:94الفترة الصباحٌة من 

 الزمن الوسابل الكفاءة مإشرات مركبات  الكفاءة ع / الدرس المٌدان المقطع المادة

ٌة
رب
ع
ة 
لؽ

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

 شفوي ح إنتاج

1 
 )أنتج شفوٌا(

 ٌفهم -الغٌر مع ٌتواصل * الفطر عٌد
 حدٌثه.

 

 النص فً األحداث تسلسل فهم* 
 أفكاره ٌنظم و علٌها وٌبنً المنطوق

 سلٌما تعبٌرا عنها وٌعبر

 د 45 كتاب التلمٌذ

 2  المقطع
 1 األسبوع

 قراءة

 4 ح
 

 بناء وٌعٌد ما ٌقرأ ٌفهم*  أختً زفاؾ
. النص فً الواردة المعلومات

 القراءة استراتٌجٌة ٌستعملو 
 .النص مضمون وٌقٌم

 ،وٌحترم للمقام مناسبا منغما أداء ٌؤدي* 
 وٌحدد األسئلة عن ٌجٌب. الوقف عالمات

 النص فكرة

 د 45 كتاب التلمٌذ

ت
ٌا
ض
ٌا
ر

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

 األعداد
 والحساب

 متتالٌة
 من األعداد

9/25 

 أعداد على ٌتعرف* 
 ٌكتب،)ألف من أصغر
 ٌكتب( ٌرتب ٌقارن،
 والحروف باألرقام األعداد

 ٌدرج تصاعدٌا، أعداد متتالٌة ٌنتج* 
 عالقة ٌضع عددي، شرٌط على األعداد

 والحرفٌة الرقمٌة الكتابة بٌن

 د 45 كتاب التلمٌذ

 99:01إلى  06:41الفترةالمسابٌة  من 

 الزمن الوسابل الكفاءة مإشرات مركبات  الكفاءة ع / الدرس المٌدان المقطع المادة

ٌة
رب
ت

ٌة 
دن
م

 

 1المجال 
 6 األسبوع

 الحٌاة
 المدنٌة

 أطٌع
 المسنٌن

 وأحترمهم

 سلوكات ٌذكر وواجبه حقه بٌن ٌمٌز*  مسؤول بشكل ٌتصرف* 
 .واالحترام الطاعة واجب على تدل

 معامالته فً وٌنضبط واجباته ٌعرف

 م  -د 
 ن -د  

 د 45

ة 
لؽ

ٌة
رب
ع

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

محفوظات 

 1ح
طاعة 

 الوالدٌن

       وٌحفظها المحفوظة ٌقرأ *
 

* استعمال المحفوظة من فً مواقف 
 سلوكٌة

 د 45 كتاب التلمٌذ

ٌة
رب
ت

ٌة 
دن
ب

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

الوضعٌات 
 والتنقالت

 من ٌتحول
 فً آلخر موقؾ
 المناسب الوقت

 من التدرٌجً التحول
 الجري الى المشً

 د 45 2916منهاج واالنتباه الٌقظة. المعلم لتعلٌمات ٌستجٌب

 : مالحظات  

km info
Typewriter

km info
Typewriter



 

 

 هـ 4041 محرم 95 : الموافق لـــ  م 6902  أكتوبر 00  الثالثاء ٌوم :

 01:09إلى  99:94الفترة الصباحٌة من 

 الزمن الوسابل الكفاءة مإشرات مركبات  الكفاءة ع / الدرس المٌدان المقطع المادة

ة 
لؽ

ٌة
رب
ع

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

المكتوب  فهم
 وكتابة قراءة

 2ح

 الدالحرفا 
 الذالو

 المعلومات * ٌستعمل
 النص فً الواردة

 المكتوب.

و   * ٌحدد القرائن اللغوٌة الممٌزة للنص

 كتابة) المتشابهة الحروف بٌن ٌمٌز
 (ونطقا

 د 99 كتاب التلمٌذ

ت
ٌا
ض
ٌا
ر

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

 األعداد
 والحساب

 الوحدات
 والعشرات

 األعداد فً

 9/25 من

 أعداد على ٌتعرف* 
 ٌكتب،)ألف من أصغر
 (ٌرتب ٌقارن،

 عشر كل ٌجمع)االستبدال التجمٌع* 
 ،ٌعٌن(واحدة بعشرة  وٌستبدلها وحدات
 ٌكتب العشرات ورقم اآلحاد رقم وٌمٌز

 المراتب جدول داخل عدد

 د 45 دفتر األنشطة

 99:01إلى  06:41الفترةالمسابٌة  من 

 الزمن الوسابل الكفاءة مإشرات مركبات  الكفاءة ع / الدرس المٌدان المقطع المادة

ٌة
رب
ع
ة 
لؽ

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

أختً  زفاؾ 3إمالء ح
 الدالحرفا )
  (الذالو

 مختلف على ٌتعرف* 
 والضوابط الحروف أشكال
 فً وٌتحكم بالعربٌة للكتابة

 الكتابٌة. اللغة مستوٌات

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

دفتر 
 األنشطة

 د 45

ٌة
الم

س
 إ
ٌة
رب
ت

 

ح 
6

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

 تهذٌب
 السلوك

 زٌارة
 األقارب

 سلوكات على التعرف *
 ممارسة باآلداب تتعلق

 بالمعامالت تتعلق سلوكات
 الحسنة

 ربطها. الحسن السلوك مظاهر ابراز* 
 الشرٌف النبوي والحدٌث القرآنٌة باآلٌات

 التزاور و الحسنة، والمعامالت

دفتر 
 األنشطة

 د 45

ٌة
لم
ع
ة 
بٌ
تر

 

ت
و

 
ح 

0
 

 2  المقطع
 1 األسبوع

 اإلنسان
 والمحٌط

 النبات
 األخضر
 الماء ٌمتص

 نمو مظاهر على التعرف* 
 بها االعتناء. النبات

 .حٌة ككائنات

. األخضر للنبات الغذائٌة الحاجة ٌحدد *
 للماء النبات امتصاص كٌفٌة ٌفسر

دفتر 
 األنشطة

 د 45

 : مالحظات  



 

 

 هـ 4041 محرم 09 : الموافق لـــ  م 6902  أكتوبر 06  األربعاء ٌوم :

 01:09إلى  99:94الفترة الصباحٌة من 

 الزمن الوسابل الكفاءة مإشرات مركبات  الكفاءة الدرسع /  المٌدان المقطع المادة

ٌة
رب
ع
ة 
لؽ

 

 2  المقطع
المكتوب  فهم 1 األسبوع

 وكتابة قراءة

 2ح

 الواردة المعلومات * ٌستعمل أختً زفاؾ
 المكتوب. النص فً
 

 جمال ،ٌنتج الفاصلة عند وٌقف النص ٌقرأ* 
 ،(به  مفعول ،فاعل، فعل)بسٌطة فعلٌة

 أنا الضمٌر ٌوظف

 د 45 كتاب التلمٌذ

 خــــــــــــــط
 الدال حرفا
 والذال

 سابقة معلومات * ٌسترجع
 وٌوظفها.

 

 على فردٌا وٌوظفها سابقة معلومات ٌسترجع* 
 الدال حرفا)دفتر األنشطة برسم الحرفٌن 

 رسما صحٌحا وفق قواعد الخط العربً(والذال

 د 45 دفتر األنشطة

ت
ٌا
ض
ٌا
ر

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

 األعداد
 والحساب

 الوحدات
 فً والعشرات

 من األعداد

9/25 

 أعداد على ٌتعرف* 
 ٌكتب،)ألف من أصغر
 (ٌرتب ٌقارن،

 عشر كل ٌجمع)االستبدال التجمٌع* 
 ،ٌعٌن(واحدة بعشرة  وٌستبدلها وحدات

 ٌكتب العشرات ورقم اآلحاد وٌمٌزرقم
 المراتب جدول داخل عدد

 د 45 دفتر األنشطة

 99:01إلى  06:41الفترةالمسابٌة  من 

 الزمن الوسابل الكفاءة مإشرات مركبات  الكفاءة ع / الدرس المٌدان المقطع المادة

ؽة
ل

 

 
ٌة
رب
ع

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

 أختً زفاؾ 3إمالء ح
 الدال حرفا)

 (والذال

 مختلف على ٌتعرف* 
 والضوابط الحروف أشكال
 فً وٌتحكم بالعربٌة للكتابة

 الكتابٌة اللغة مستوٌات

 والكلمات الحروف رسم قواعد .* ٌحترم
 المطة)الوقف عالمات ٌستعمل وتناسقها
 والزاي السٌن حرفً ٌكتب( كبداٌة والنقطة

 مختلفة وضعٌات فً

كراس 
 القسم

 د 45

ت
ٌا
ض
ٌا
ر

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

 األعداد
 والحساب

 الوحدات
 فً والعشرات

 من األعداد

9/25 

 أعداد على ٌتعرف* 
 ٌكتب،)ألف من أصغر
 (ٌرتب ٌقارن،

. معلوم لعدد الجمعً المفكوك ٌكتب* 
 لعدد جمعٌة مفكوكات ٌنتج

 د 45 كتاب التلمٌذ

جة
عال
م

ت 
ٌا
ض
ٌا
ر

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

 األعداد
 والحساب

 متتالٌة
 من األعداد

9/25 

 أصؽر أعداد على ٌتعرؾ* 
( ٌرتب ٌقارن، ٌكتب،)ألؾ من

 باألرقام األعداد ٌكتب
 والحروؾ

 ٌدرج تصاعدٌا، أعداد متتالٌة ٌنتج* 
 عالقة ٌضع عددي، شرٌط على األعداد

 والحرفٌة الرقمٌة الكتابة بٌن

دفتر المعالجة 
كراس 

 المحاوالت 

 د 45



 

 

 هـ 4041 محرم 00 : الموافق لـــ  م 6902  أكتوبر 01  الخمٌس ٌوم :

 01:09إلى  99:94الفترة الصباحٌة من 

 الزمن الوسابل الكفاءة مإشرات مركبات  الكفاءة ع / الدرس المٌدان المقطع المادة

ٌة
رب
ع
ة 
لؽ

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

 09ح إدماج

 لؽتً أثري

 سابقة معلومات ٌسترجع أختً  زفاؾ
 وٌوظفها.

 

 ٌنجز وٌوظفها سابقة معلومات ٌسترجع* 
 مكتسباته ٌدمج أوراق على فردٌا األنشطة

 بـاللغة العربٌة متعلقة وضعٌات حل فً

 د 45 كتاب التلمٌذ

 00ح إدماج

 انتاج كتابً

 ٌرد استجابة لما ٌسمع  أختً  زفاؾ
 ٌتفاعل مع النص المنطوق

 د 45 دفتر األنشطة 3األسبوع  1لمقطع  ا

ت
ٌا
ض
ٌا
ر

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

 األعداد
 والحساب

 الوحدات
 فً والعشرات

 من األعداد
9/25 

 أعداد على ٌتعرف* 
 ٌكتب،)ألف من أصغر
 (ٌرتب ٌقارن،

. معلوم لعدد الجمعً المفكوك ٌكتب* 
 لعدد جمعٌة مفكوكات ٌنتج

 د 45 دفتر األنشطة

 99:01إلى  06:41الفترةالمسابٌة  من 

 الزمن الوسابل الكفاءة مإشرات مركبات  الكفاءة ع / الدرس المٌدان المقطع المادة

ؽة
ل

 

 
ٌة
رب
ع

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

 محفوظات

 استظهار 06ح

 ومسرحة

طاعة 
 الوالدٌن

 

و  المحفوظة *ٌقرأ 
   ٌستظهرها و ٌمسرحها

 

 استعمال المحفوظة من فً مواقؾ سلوكٌة.* 

 معناها ٌفهم    المحفوظة وٌحفظها ٌقرأ* 
 تتضمنها التً القٌم وٌدرك اإلجمالً

 د 45 كتاب التلمٌذ

بة
تر

 

 
ٌة
فن

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

فن الرسم 
 والتلوٌن

 فنً عمل انجاز
 تقنٌات باستخدام
 الرسم خامات

 والتلوٌن

  من بتقنٌة  فنٌا عمال ٌنجز
 والتلوٌن الرسم خامات تقنٌات
 الوطنٌة األلوان عن فٌه وٌعبر

 والتلوٌن الرسم خامات تقنٌات بٌن ٌمٌز
 ....( عتمة،  شفافة،  المعة)

 دلٌل المعلم
 كتاب التلمٌذ

 د 45

جة
عال
م

 

 
ؽة
ل

 

 2  المقطع
 1 األسبوع

أختً  زفاؾ معالجة
 الدالحرفا )
  (الذالو

 مختلف على ٌتعرف* 
 والضوابط الحروف أشكال
 فً وٌتحكم بالعربٌة للكتابة

 الكتابٌة. اللغة مستوٌات

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

دفتر المعالجة 
كراس 

 المحاوالت

 د 45

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



 

 

 جمٌع مذكرات

 2 سبوعاأل أنشطة

 سنوٌا

 6المقطع 

  0األسبوع 
 
 
 
 



 

 

 السادسنص فهم المنطوق األسبوع 

 



 

 

                                                  العابلة.        :المقطع التعلمً
                  المنطوق والتعبٌر الشفوي                                            :فهمالمٌدان

   عٌدالفطرالنص المنطوق:
                                                      ٌقٌم مضمون النص المنطوق :ٌرد استجابة لما ٌسمعمركبة الكفاءة

 ٌصدر أحكاما على النص المنطوق،ٌثمن القٌم الواردة فٌه االستماع،فهم المعنى العام للمنطوق(:اإلصؽاء)حسن مإشرات الكفاءة 
  ً وٌتجاوب معها        :ٌفهم خطابات منطوقة ٌؽلب علٌها النمط التوجٌهالكفاءة الختامٌة

 الرحم،إحٌاء مناسبات دٌنٌة،صلة :ٌعتز بلؽته العربٌة،ٌنمً قٌمه الخلقٌة والدٌنٌة والمدنٌةالقٌم

 0:الحصةد                                       59:المدة             
 المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقوٌـــــــــــــــم

ماسم العٌد الذي نذبح 
 فٌه الكباش؟

 (66.دلٌل الكتاب ص) :نص الوضعٌة المشكلةاألنطالقٌة األمالسٌــــاق

 :مشهدالسند
همات والتركٌز على المهمة حول نص المشكلة األم الستخراج الم:محاورة التالمٌذ التعلٌمة
 األولى

 عرؾ زمالءك شفوٌا بؤفراد عابلتك.:0المهمة

ق
ال
ط
ألن
حلة ا

مر
 

ٌستمع إلى النص وٌبدي 
 اهتماما

 
 

بسٌطة  ٌجٌب بجمل
تترجم المعنى العام 

 للنص

( من طرؾ المعلم وأثناء ذلك ٌجب التواصل البصري بٌنه عٌد الفطرقراء النص المنطوق )
 وبٌن متعلمٌه مع األستعانة باآلداء الحس حركً والقرابن اللؽوٌة والؽٌر لؽوٌة.

 فهم المنطوق:
 عم ٌتحدث النص؟ماهو عنوانه؟

 تجزبة النص المنطوق قراءة واإلجابة عن األسبلة؟
                               تعدٌلها األسبلة مرفقة بالنص المنطوق،ٌمكن للمعلم

 )حذؾ،إضافة،تؽٌٌر الصٌؽة....(
 ٌقول المعلم:هنؤت زمٌلك بمناسبة العٌد،ماذا تقول له؟

 ومشاهدةالصورة.  19مطالبة التالمٌذ بفتحالكتاب ص

 ماذا تشاهد فً الصورة؟
 لٌلى تعانق أباها،ماذاتقول له؟

 هل تهنا أفراد عابلتك صباح ٌوم العٌد؟
 كتب عبارة التهنبةعلى لوحتك.ا

ق
طــــو

فهم المن
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

بناءأفكار جدٌدة تدعم 
 ماورد فً النص المنطوق

 تفوٌج التالمٌذ ومطالبة كل فوج بالتعبٌر عن الصورة أتؤمل وأتحدث:
 
 
 
 
 
 

 أٌن هم هإالء الرجال؟الصورة الثانٌة:ماذا ترى فً الصورة؟            :0الصورة

 انظر إلى األوالد.ماذا ٌلبسون؟                                  ماذا ٌفعلون؟
 وهذه البنت،ماذا تحمل فً ٌدها؟                               بما ننادي الشخص الذي ٌصلً بالناس؟

 ٌفعل المصلون بعد صالة العٌد؟ اذكر األعمال التً تقوم بها فً ٌوم العٌد.                     ماذا
 

 تسجٌل أحسن التعابٌر وقراءتها              تدوٌن أحسن اإلجابات وقراءتها             
 

 طرح أسبلة حول الصورتٌن معا وتسجٌل الملخص وقراءته
فً صبٌحة ٌوم العٌد،لبست مالبسك الجدٌدة وذهبت مع أبٌك إلى المسجد.احك لنا مارأٌته وما 

 سمعته؟

ي
شفو

التعبٌـر ال
 

ستثمـــــــــــــــار
ال
ب وا

التدرٌـــ
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                              العابلة.              :المقطع التعلمً
 :تعبٌر شفويالنشــــــــــــــــاط
                                                                                         ،ٌفهم حدٌثهٌتواصل مع الؽٌرمركبة الكفاءة:

 االستفهامٌوظؾ الروابط والصٌػ المناسبة،ٌستعمل مإشرات الكفاءة: 
 :ٌقدم توجٌهات انطالقا من سندات متنوعة فً وضعٌات تواصلٌة دالة                         الكفاءة الختامٌة

 ٌحًٌ مناسبات دٌنٌة،صلة الرحم)التعاون،التآزر،التكافل.....(ر الشفوي،:ٌبحث عن المعلومة وٌوظفها فً التعبٌالقٌم

 6:الحصةد                       41:المدة                     
  

 المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقوٌـــــــــــــــم

ٌتذكر مضمون النص 
 المنطوق.
 األسبلة.ٌجٌب عن 

 (عٌد الفطرالعودة إلى النص المنطوق)
 ٌطرح المعلم أسبلة حول المعنى العام للنص المنطوق.

حلة 
مر

ق
ال
ط
ألن
ا

 

ٌجٌب عن األسبلة،ٌكتشؾ 
 .الصٌػ وٌوظفها

 ٌقرأ المعلم الفقرة التً تحتوي على الصٌػ المستهدفة.
 ٌطرح أسبلة هادفة الستخراج الصٌؽة

 ؟متى استٌقظت األم
 (باكراتسجٌل إجابة المتعلمٌن على السبورة وقراءتها،تلوٌن الصٌؽة المستهدفة)

 متى ٌذهب الفالح إلى حقله؟
 (باكراتسجٌل إجابات المتعلمٌن على السبورة وتلوٌن الصٌؽة المستهدفة)

 ٌكون التدوٌن على السبورة بهذا الشكل.
 .باكراٌذهب الفالح إلى حقله                  بـاكـرا .            باكرااستٌقظت األم 

سإال آخر لتثبٌت الصٌؽة المستهدفة:ٌستٌقظ ..................لٌصلً صالة الصبح.اكمل 
 الجملة.

 هات جمال مستعمال:باكرا،الباكر.....
 ؟طلبت سعاد من أبٌها السماح لها بالذهاب معه إلى المسجد.سؤلته ماذا قالت
( التركٌز على هلتسجٌل إجابة المتعلمٌن على السبورة وقراءتها،تلوٌن الصٌؽة المستهدفة)

 ؟العالمة 
 وجدتك أمك تتفرج على الرسوم المتحركة،هً التعرؾ إن كنت راجعت دروسك.

 تسؤلك فتقول:.....................
 (.هلالصٌؽة المستهدفة) تسجٌل إجابة المتعلمٌن على السبورة وقراءتها،تلوٌن

 زرت خالتك فً عٌد الفطر.تسؤلك عما تفضل شربه.القهوة أو الشاي.
 ماذا تقول لك؟

 وضعٌات أخرى لتثبٌت الصٌؽة المستهدفة
 هات جمال موظفا:هل.....؟

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

ٌتدرب على استعمال الصٌػ 
فً وضعٌات مشابهة 

وٌستثمرها فً وضعٌات 
 دةجدٌ

 ٌطرح المعلم أسبلة تستدعً اإلجابة باستعمال الصٌػ المكتشفة

 من كتاب األنشطة03ص  0رٌن العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التم

 

ستثمـــــــــــــــار
ال
ب وا

التدرٌـــ
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                      العــــابلة       :المقطع التعلمً
 :تعبٌر شفوي)إنتاج شفوي( النشــــــــــــــــاط
                  ٌفهم حدٌثه                     ٌتواصل مع الؽٌرمركبة الكفاءة:

 ٌنظم أفكاره وٌعبر عنها تعبٌرا سلٌما فهم تسلسل األحداث فً النص المنطوق وٌبنً علٌهامإشرات الكفاءة:
 قا من سندات متنوعة فً وضعٌات تواصلٌة دالة                          :ٌقدم توجٌهات انطالالكفاءة الختامٌة

 ٌساهم بفاعلٌة فً إحٌاء المناسبات الدٌنٌة. :ٌبحث عن المعلومة وٌوظفها فً التعبٌر الشفوي،القٌم

 1:الحصةد                 41:المدة                                
 المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقوٌـــــــــــــــم

ٌعدد 
 المناسبات)دٌنٌة،وطنٌة،عابلٌة(.

 ٌسرد األعمال التً ٌقوم بها.

 سم مناسبات تجتمع فٌها عابلتك.
 ما األعمال التً التً تقوم بها فً هذه المناسبة؟

حلة 
مر

ق
ال
ط
ألن
ا

 

ٌعبر عن الصور معتمدا على 
 التوجٌهٌة.األسبلة 

 مالحظة الصور كلها قصد التقاط المجال العام لألحداث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تؤملوا الصور.

 . 10ماهو الموضوع الذي تعبر عنه هذه الصور؟كتاب التلمٌذ ص

 تركٌز انتباه التالمٌذ على الصورة األولى والتعبٌر عنها
 ٌمكن للمعلم مساعدة التالمٌذ بطرح األسبلة التالٌة.

أٌن ذهب علً مع جده وأبٌه صباح ٌوم العٌد؟  لماذا؟                                                
 وأنت.هل تفعل ما فعله علً؟

 تسجٌل أجمل التعابٌر على السبورة إلثارة جو التنافس
 .التعبٌر عن الصورة الثانٌة وتسجٌل أفضل التعابٌر 

د.مع من ٌجلس؟سعاد تعانقه وتقول االستعانة بؤسبلة .عاد الجد من المسج
 له:..........

 مطالبة التالمٌذ بسرد األحداث فً الصورتٌن)إدماج جزبً(
 التعبٌر عن الصورة الثالثة وتسجٌل األحسن

ٌعٌن المعلم تالمٌذته بطرح أسبلة:تستعد العابلة لزٌارة األقارب فً رأٌكم عند من 
 تذهب أوال؟

 (كلًمطالبة التالمٌذ بسرد األحداث فً الصور الثالث)إدماج 

 

ت
ء التعلمــــــا

حلــــــة بنــا
مر

 

ٌنتج نصا شفوٌا أصٌال معتمدا على 
تسلسل األفكار المقدمة له ٌبنً 

 علٌها وٌرتبها فً إنتاجه الشفوي.

 زرت ابن خالتك بمناسبة نجاحه فً آخر السنة.
 احك لنا مافعلته.

 تالمٌذه على ترتٌب أفكارهم بمطالبتهم بذكر. ٌعٌن المعلم
 الٌوم،الهدٌةالتً أخذها،عبارة التهنبة،كٌؾ استقبله ابن خالته.

ستثمـــــــــــــــار
ال
ب وا

التدرٌـــ
 

 

 



 

 

                                                           العابلة.            :المقطع التعلمً
                    المكتوب                                                                 :فهمالمٌدان

    4ح   )آداء+فهم(زفاؾ أختً:قراءة النشـــــــــــــاط

                             توب      ٌستعمل استراتٌجٌة القراءة وٌقٌم مضمون النص المك :ٌفهم ماٌقرأ وٌعٌد بناء المعلومات الواردة فً النصمركبة الكفاءة
 ٌجٌب عن األسبلة وٌحدد فكرة النص .عالمات الوقؾم :ٌإدي آداء منؽما مناسبا للمقام،وٌحترمإشرات الكفاءة 

   نمط التوجٌهً             :ٌقرأ نصوصا بسٌطة قراءة سلٌمة وٌفهمها ٌؽلب علٌها الالكفاءة الختامٌة
 .ٌتفاعل مع مناسبات عابلٌة.فً اآللٌات األولٌة للقراءةوٌنضبط مع الزمن المخصص للنشاط :ٌتحكمالقٌم

 4:الحصةد    41:المدة
 المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقوٌـــــــــــــــم

ماذا تقدم ألمك بمناسبة 
 عٌدها؟

 :السٌاق
 لذٌذة،وطلبت منك مرافقتها لزٌارة خالتك.حضرت أمك حلوٌات 

 صورة أو طبقا من الحلوى إن أمكن. السند:
  

 التعلٌمة:
 بؤي مناسبة حّضرت األم حلوٌات لخالتك؟

ق
ال
ط
ألن
حلة ا

مر
 

ٌكتشؾ الشخصٌات وٌعبر 
 عنها

 ٌعبر عن الصور
 ٌقرأ النص قراءة معبرة

 ٌجٌب عن األسبلة
ٌوظؾ الكلمات الجدٌدة فً 

 جمل
 القٌم وٌتحلى بهاٌستخرج 

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 16فتح الكتاب ص 
 ؟من هذه التً تلبس برنسا أبٌض 

 الحظوا المرأتٌن اللتٌن خلفها.ماذا تفعالن؟
 فً أي مناسبة تزؼرد النساء؟

 تسجٌل توقعات التالمٌذ عن موضوع النص
 قراءة النص قراءة نموذجٌة من طرؾ المعلم مستعمال

 لتقرٌب المعنى اإلٌحاء
 .ترك فسحة للتالمٌذ للقراءة الصامتة

 ماهو عنوان النص؟اذكر شخصٌات النص.
 )ٌبدأ بالمتمكنٌن حتى،فقرة/فقرةمطالبة التالمٌذ بالتداول على القراءة
 (الٌدفع المتؤخرٌن إلى ارتكاب األخطاء

 تذلٌل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجدٌدة 
 حسب الجدول وتوظٌفها فً جمل

 الكلمة معناها توظٌفها فً جملة
وصل موكب من 

 الحجاج....
 موكب من مجموعة من

 
 مناقشة التالمٌذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسبلة المناسبة.

 األسبلة مرافقة للنص
 طرح أسبلة أخرى

 ماالٌوم الذي انتظرته عابلة العروس؟
 السلوك ٌدل على. قدم الضٌوؾ هداٌا ألهل العروس.هذا

التعاون/التباؼض/التآزر/الحقد....ٌكتب المعلم العبارات وٌطلب من التالمٌذ تشطٌب الؽٌر 
 مناسب.

 إعادة قراءة النص والوقوؾ عند القٌم الواردة فٌه قصد التحلً بها.
 (إحٌاء المناسبات،التعاون بٌن األهل والجٌران،حب اآلخرٌن،تقاسم األفراح........)
 

حلـــ
مر

ت
ء التعلمــــــا

ـــة بنــا
 

 ٌجٌب عن األسبلة
ٌقدم أفكارا أخرى استنادا إلى 

 تصوراته

 طرح أسبلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع

 03ص6،التمرٌن رقم إنجاز التمارٌن فً دفتر األنشطة

 

ستثمـــــــــــــــار
ال
ب وا

التدرٌـــ
 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                    العابلة.        :المقطع التعلمً
                                        :فهم المكتوب                                                         المٌدان

 ( زفاؾ أختً:قراءة وكتابة)النشـــــــــــــاط
                                                      المكتوب    ٌستعمل المعلومات الواردة فً النص مركبة الكفاءة:

                                                                                                                                                                           ونطقا( كتابةلحروؾ المتشابهة )ٌمٌز بٌن ا :ٌحدد القرابن اللؽوٌة الممٌزة للنصمإشرات الكفاءة
 : ٌقرأ نصوصا بسٌطة قراءة سلٌمة وٌفهمها ٌؽلب علٌها النمط التوجٌهً              الكفاءة الختامٌة

 ،ٌتفاعل مع المناسبات العابلٌة.:ٌعتز بلؽته وٌوظؾ قدراته التعبٌرٌة الشفاهٌة والكتابٌةالقٌم والكفاءات العرضٌة

 2:الحصةد               59:المدة
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراحــــــل التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرحالوضعٌات  التقوٌـــــــــــــــم

ٌتذكر أهم أحداث 
 النص،والمعنى العام له

 .بؤسبلة موجهة لتحدٌد األفكار األساسٌة المكتوبتلخٌص النص 
 بؤي مناسبة أعدت العابلة حلوٌات لذٌذة؟
 من حضر الحفل؟وماذا أحضروا معهم؟

 على ماذا ٌدل سلوك المدعوٌن/الجٌران؟

م 
ق
ال
ط
ألن
حلة ا

ر
 

 ٌقرأ النص
ٌنطق بالحرفٌن نطقا 
 سلٌما ممٌزا بٌنهما

 نطقا وسماعا ورسما.

 أراجع وأمٌز.
 (د،ذ)الرسمٌعتنً النشاط بمعالجة ظاهرة لؽوٌة وهً الحروؾ المتقاربة فً 

 اإلدراك وعرض النموذج
 أراجع وأمٌز.

 التالمٌذبناء الجملة المحتوٌة على الحرفٌن المستهدفٌن بمحاورة 
 ٌقول المعلم:أعدت العابلة حلوٌات لذٌذة المذاق،تخبرنا سلمى فتقول:.................

 كتابة الجملة على السبورة قراءتها وتؤطٌر كلماتها
 

 نا ـَد دْ أَْعـ َحلَِوٌات   ةَ ـِذٌــذَ لَـ قِ ـّذااْلّمـ
 مقاطع صوتٌة استخراج الكلمتٌن المشتملتٌن على الحرفٌن المقصودٌن وتحلٌلهما إلى

 أّْعـ ـَد دْ  َنا
 لَـ ـِذٌـ ـذَ 

 . تحدٌد الحرفٌن وقراءتهما
 األستجابة الموجهة

 ذو،ذو،ذو.....تذوق.(مع تكرار الصوت َتُذوققراءة كلمة)
اٌع،َذَهَب،َنوافُِذ( ٌَ  عرض كلمات أخرى)ِمْذ

..........نقّدم ،دِّ ،دِّ م(مع تكرار الصوت:دِّ  قراة كلمة)ُنَقدِّ
 أخرى)دلو،تدور،موابد،(عرض كلمات 

 ٌكتب المعلم الحرفٌن على جدول الحروؾ مطالبا التالمٌذ بنطق الحرؾ بحركته كلما كتبه.
 كتابة الكلمتٌن)أعددنا،لذٌذ(ومطالبة التالمٌذ بقراءتهما معا.

 اإلتٌان بكلمات جدٌدة تحوي الحرفٌن.
 األستجابة المستقلة

 العودة إلى الجملة وتمٌٌز الحرفٌن.
 التطبٌق

العودة إلى النص المكتوب ومطالبة التالمٌذ باستخراج كلمة تحوي الحرؾ)د/ذ(وكتابتها 
 على األلواح
 أكتب جٌدا

مع مالحظة  ٌكتب المعلم كلمات تتضمن الحرفٌن وباتباع طرٌقة المناقشة ٌستخرج الحرفٌن
 موقعه فً الكلمة)أول،وسط،آخر الكلمة متصال أو منفردا(

 نقراءة الحرفٌ
 وتشكٌلهما بالعجٌنة إن أمكن بمحاكات آدا المعلم تابة الحرفٌن على األلواحك
 

ت
ء التعلمــــــا

حلــــــة بنــا
مر

 

 .04ص 1تمرٌن الكلمات وكتابتها فً دفتر األنشطةالحروؾ وقراءة  ٌقرأ وٌنسخ

 كتابة الحروؾ والكلمات التً تحوٌها على كراس القسم باتباع الخطوات المؤلوفة.

ب  
التدرٌـــ

ستثمـــــــــــــــار
ال
وا

 



 

 

 
 

                                                                  العابلة.            :المقطع التعلمً
 فهم المكتوب       :المٌدان

   زفاؾ أختً(قراءة وكتابة) :النشـــــــــــــاط 
   ٌستعمل المعلومات الواردة فً النص المكتوب                                                                                      مركبة الكفاءة:

                                                                                                     فعلٌة بسٌطة)فعل ،فاعل، مفعول  به(، ٌوظؾ الضمٌر أنا       ٌنتج جمال، ٌقرأ النص وٌقؾ عند الفاصلة :مإشرات الكفاءة
 : ٌقرأ نصوصا بسٌطة قراءة سلٌمة وٌفهمها ٌؽلب علٌها النمط التوجٌهً                   الكفاءة الختامٌة

                وٌساهم فً العمل الجماعً   والتضامن:ٌعتز بلؽته ،ٌتحلى بروح التعاون القٌم والكفاءات العرضٌة

 4:الحصةد      59:المدة
                     

 المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقوٌـــــــــــــــم

 لماذا أعدت العابلة الحلوى؟ ٌجٌب عن األسبلة
 فقالت:..................اشتاقت سلمى ألختها 

حلة 
مر

ق
ال
ط
ألن
ا

 

ٌقرأ الفقرة محترما 
 الفواصل.

 
وكذا فقرة أحسن 

 قراءتً.
 

 ٌجٌب عن األسبلة.
 

ٌنتج جمال فعلٌة 
بسٌطة)فعل،فاعل،مفعول 

 به(.
 

ٌنتج جمال بسٌطة تبدأ 
 بالضمٌر:أنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المرحلة األولى
 إلى النص المكتوب وٌقرأه قراءة مسترسلة. ٌعودالمعلم

ٌعٌد قراءة الفقرة األولى قراءة جوهرٌة )اإلشارة إلى الفواصل الواردة فً الفقرة(وٌطلب 
 من التالمٌذ قراءتها قراءة سلٌمة مع احترام الفواصل والزمن المخصص لها.

 ٌثمن قراءة المتفوقٌن وٌصحح أخطاء المتعثرٌن

 . )أحسن قراءتً(11فً كتاب التلمٌذ ص قراءة الفقرة الموجودة

 ٌتداول بقٌة التالمٌذ على قراءتها محترمٌن الفواصل،ومسترسلٌن فً قراتهم.

 10المرحلة الثانٌة:استعمال الظواهر النحوٌة والصرفٌة)أركب(ص

 ٌعٌد المعلم قراءة الفقرة األولى من النص المكتوب.ٌطرح السإال.
 أداة االستفهامماذا أحضر الضٌوؾ؟كتابته وتلوٌن 

 تدوٌن الجواب بجانب السإال وتلوٌن الكلمة التً تدل على المفعول به.
 ٌتم تناول المثال الثانً بنفس الطرٌقة.
 أمثلة أخرى لتثبٌت الظاهرة اللؽوٌة.
 ؟               أعدت األمماذا   الفطورأعدت األم  

 ّدرسَ الشرح المعلم؟                       شرح المعلم ماذا 
 اكمل الجمل بالكلمة المناسبة.

 ؼرس الفالح...............                      راجع التلمٌذ............
 ؼسلت األم..................                     لبست المعلمة.............

 (.تمثٌل األداء الحواري)تلمٌذ ٌطرح سإاال بـ:ماذا واآلخر ٌجٌب بجملة فعلٌةبسٌطة
 ٌطلب من تلمٌذ محو السبورة ثم ٌقول له أخبر زمالك بما تفعل.-
 أمسح السبورة.كتابة الجملة وتلوٌن الضمٌر أنا. أنا-
 نفس العمل مع تلمٌذة مع تؽٌٌر المهمة.-
 أرسم زهرة. أنا

الهدؾ من صعود تلمٌذ وتلمٌذة هو إدراك المتعلم أن المتكلم سواء كان ذكرا أو أنثى ٌبدأ 
 (.أنابـ)كالمه 

 وضعٌات أخرى لتثبٌت المقصود.
 هاتوا جمال تبدأ بكلمة)أنا(.

ت
ء التعلمــــــا

حلــــــة بنــا
مر

 

ٌوظؾ التراكٌب 
 والظواهر المستهدفة

 .03ص  1إنجازالتمارٌن فً دفتر األنشطة تمرٌن 
 

 
 

ستثمـــــــــــــــار
ال
ب وا

التدرٌـــ
 

 



 

 

 

 العابلة. :المقطع التعلمً
                                           :إمالء                          النشـــــــــــــــاط
                                                                                         :ٌنتج كتابة كلمات وجمل                                            الكفاءة الختامٌة
 :ٌتعرؾ على مختلؾ أشكال الحروؾ والضوابط للكتابة بالعربٌة وٌتحكم فً مستوٌات اللؽة الكتابٌة  مركبة الكفاءة

كلمات تشمل ٌكتب  :ٌحترم قواعد رسم الحروؾ والكلمات وتناسقها ٌستعمل عالمات الوقؾ)المطة والنقطة كبداٌة(مإشرات الكفاءة
                                                                                                                مختلفةالحرفٌن)د،ذ(فً وضعٌات 
                                               ا:ٌوظؾ قدراته الكتابٌة وٌتحكم فٌهالقٌم والكفاءات العرضٌة

 3/5:الحصتان    د                      41د+41المدة:
 

 المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقوٌـــــــــــــــم

تمٌٌز الحرفٌن عن ؼٌرهما 
 سماعا وكتابة

 ٌكتب المعلم كلمات تحوي الحرفٌن المكتشفٌن على السبورة
 قراءة الكلمات ثم مطالبة التالمٌذ بقراءتها

 الدال.فً الكلمات التً تشمله،نفس العمل مع حرؾ الذال حرؾ  لونـــ 

ق
ال
ط
ألن
حلة ا

مر
 

ٌثبت الحرؾ عن طرٌق 
الذاكرة البصرٌة برإٌته 
 والذاكرة العضلٌة بكتابته.

 ٌكتب الصوت الناقص.

 تثبٌت الحرفٌن.
ٌكتب المعلم الكلمات)َذَهٌب،ِذراٌع(،)ّتدوُر،ُدّكاٌن( كل كلمتٌن على حدة  -90

 ر فً الكلمتٌن )َذَهٌب،ِذراٌع(.اكتبه على لوحتك.وٌقول:هناك حرؾ تكر
 نفس العمل مع الكلمتٌن )َتدوُر،ُدّكاٌن(.

 وضعٌات أخرى مشابهة.
ٌعرض المعلم كلمات على السبورة )بصوت ناقص( )االستعانة -96

 بصور(أو
 ماٌراه المعلم مناسبا.

 

 
 
 
 
   
 . َراٌع                ..ـَناٌر                  . ْبٌب                  ..بَِرةٌ    

 أكمل كل كلمة بالصوت المناسب)دا،ِذ،ِدٌـ(
 تتم المناقشة جماعٌا على السبورة كلمة/كلمة

 ٌتم العمل الفردي على األلواح.......أكمل كتابة الكلمة بالحرؾ المناسب
 مراقبة فتصحٌح

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

ٌثبت الحرفٌن وٌتعرؾ على 
 بداٌة ونهاٌة كتابة الحرؾ

 .داخل الكلمة
ٌحرص على األبعاد 
 والمسافة لكل حرؾ

 (3ٌملً المعلم كلمات تشمل الحرفٌن وكتابتها على كراسات القسم)ح
 

 .04ص 2تمرٌن  إنجاز تمرٌن اإلمالء فً دفتر األنشطة

 استؽالل دفتر األنشطة فً الحصة التاسعة.ٌمكن للمعلم 
  

ب 
التدرٌـــ

ستثمـــــــــــــــار
ال
وا

 

 

 

 

 

   



 

 

  العابلة  :المقطع التعلمً
                                                                                :التعبٌر الكتابً  مٌــــدان

 تعبٌر كتابً:النشـــــــــــــــاط
 بالعربٌة وٌتحكم فً مستوٌات اللؽة الكتابٌة         :ٌتعرؾ على مختلؾ أشكال الحروؾ والضوابط للكتابةالكفاءةمركبة 

 ٌحترم استقامة الخط على السطر ٌحترم قواعد رسم الحروؾ والكلمات ٌنتج المتعلم جمال استفهامٌة:مإشرات الكفاءة 
                                                                                                                                                                                                   :ٌنتج كتابة كلمات وجمل         الكفاءة الختامٌة

                                              بٌة،ٌحًٌ مناسبات عابلٌةٌوظؾ قدراته التعبٌرٌة الشفهٌة والكتا :القٌم والكفاءات العرضٌة

                                                                             00: ةالحص       د41:المدة
 المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقوٌـــــــــــــــم

 ٌكتب النقطة).(أو)؟(على لوحته.
ٌمٌز بٌن الجملة االستفهامٌة 

 والجملة المثبتة.

ٌكتب المعلم جمال مثبتة وأخرى استفهامٌة،وٌطلب من التالمٌذ وضع).(أو)؟( فً نهاٌة 
 كل جملة.

حلة  اقتراح جمل.
مر

ق
ال
ط
ألن
ا

 

ٌقرأ المتعلم الجمل االستفهامٌة 
 والجمل المثبتة.

ٌجرب وٌكتشؾ الجواب 
 الصحٌح.

 ٌحاور زمٌله.

 أتدرب على اإلنتاج الكتابً.

 .11ٌعرض المعلم الوضعٌة الموجودة فً كتاب التلمٌذ على السبورة ص 

 هل حضرتم الحلوى؟                                  كثٌرة،الواحدة تلوى األخرى.
 

 باكرا.أٌن أنِت ٌاسلمى؟                                      لقد وصل 
 

 كم عدد السٌارات؟                                     نعم،وهً لذٌذة جدا.
 

 متى وصل الموكب؟                                   أناهنا ،أرتب الهداٌا.
ٌقرأ المعلم الجمل تلٌها قراءات فردٌة من بعض التالمٌذ،ثم مناقشتها.تلوٌن أدوات 

معانٌها)أٌن للسإال عن المكان،كم )العدد(،متى)الوقت(،هل االستفهام والتعرؾ على 
 )اإلجابة بنعم أو ال(.

ٌحرص المعلم على اكتشاؾ تالمٌذة لالنسجام الموجود بٌن الجملة االستفهامٌة وما -
 ٌقابلها فً المعنى بواسطة التجرٌب.

 ربط الجملة االستفهامٌة بجوابها.-
 ن،أحدهما ٌسؤل واآلخر ٌجٌب.تمثٌل الوضعٌة عن طرٌق حوار بٌن تلمٌذٌ
 أسبلة وأجوبة من طرؾ التالمٌذ فٌما بٌنهم.

 ٌنقل المتعلم األجوبة على كراس النشاط.

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

ٌنتج جمال استفهامٌة وال ٌنسى 
 وضع عالمة االستفهام.

 ٌوزع المعلم كراسات التعبٌر على التالمٌذ.
 وعنوان الحصة.مطالبتهم بكتابة التارٌخ 

 ٌقدم لهم األوراق المخصصة للنشاط.
 ٌشرح لهم طرٌقة العمل وٌطلب منهم كتابة السإال المناسب للجواب األول.

 بعد التؤكد من إتمام العمل ٌنتقل إلى الجواب الثانً فالثالث.
 اكتب السإال المناسب لكل جواب وال تنس وضع عالمة االستفهام؟

....................................................................... 
 نعم ،أحب والدي.

....................................................................... 
 إنها الساعة الثامنة صباحا

....................................................................... 
 استٌقظت األم باكرا.

ستثمـــــــــــــــار
ال
ب وا

التدرٌـــ
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العابلة.                                                                              :المقطع التعلمً
 :محفوظات النشـــــــــــــــاط
                                                                                      :ٌفهم ماٌقرأمركبة الكفاءة

 ٌفهم معناها اإلجمالً وٌدرك القٌم التً تتضمنها :ٌقرأ المحفوظةوٌحفظهامإشرات الكفاءة
                                                             ٌقرأنصوصا بسٌطة وٌفهمها.:الكفاءة الختامٌة

       ا،ٌحترم والدٌه وٌطٌعهما.:ٌوظؾ قدراته الشفوٌة وٌتحكم فٌهالقٌم والكفاءات العرضٌة

  1/06:الحصتاند                41د+41:المدة
 

 المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقوٌـــــــــــــــم

 ذكرنً ٌا.......بؤنشودة أبً وأمً.

 تعٌش فً البٌت؟مع من 
 من ٌشتري لك المالبس ؟

 ومن التً تؽسل لك المالبس وتحضر لك األكل.
 هل تطٌع والدٌك؟

حلة 
مر

ق
ال
ط
ألن
ا

 

 ٌكتشؾ المحفوظة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌنصت إلى قراءة األستاذ ،ٌدرك 
المعنى اإلجمالً وٌجٌب عن 

 األسبلة
 
 
 
 
 

 ٌحفظ المقطع األول من 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

 الفهم.تقدٌم المعنى اإلجمالً للقطعة تتخللها أسبلة لقٌاس 
 ماذا تدرس فً مدرستك؟
 مع من تذهب كل صباح؟

 متى تكتب؟
 ماالفابدة من الدراسة؟

 مرحلة التجزبة والتحفٌظ.
 أربعة أجزاء.ٌجزئ األستاذ القطعة إلى 

 ٌكتب الجزء األول على جانب آخر من السبورة وٌتم تحفٌظه

ت
ء التعلمــــــا

حلــــــة بنــا
مر

 

 آداء المقطع األول من المحفوظة سلٌما ٌإدي المقطع األول آداء

ب 
التدرٌـــ

ستثم
ال
وا

ـــــــار
 

 

 (للتقدٌم والتحفٌظ1تحصص الحصة األولى) مالحظة:  

 لالستظهار والمسرحة (06تخصص الحصة الثانٌة)           

  ُتقدم باقً األجزاء على مدار اسابٌع المقطع بنفس الطرٌقة          

 



 

 

                                                                   09:الحصة    د41:المدة                             المدرسٌة     :الحٌاةالمقطع التعلمً

 (                                                                            09:إدماج)حالنشـــــــــــــــاط

 ٌنجز األنشطة فردٌا على أوراق   :ٌسترجع معلومات سابقة وٌوظفهامإشرات الكفاءة
  تربٌة المدنٌة(               :ٌدمج مكتسباته فً حل وضعٌات متعلقة بـ)اللؽة،التربٌة األسالمٌة،الالكفاءة الختامٌة

                     :ٌوظؾ قدراته وٌتحكم فٌها                                    القٌم والكفاءات العرضٌة 
 المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقوٌـــــــــــــــم

 ٌسترجع المعلومات
 ٌحاور األستاذ التالمٌذ حول مضامٌن الدروس السابقة لقٌاس مدى التذكر لدٌهم

 استعمال الرصٌد اللؽوي.
 الظواهرالنحوٌة والصرفٌة......

حلة 
مر

ق
ال
ط
الن
ا

 

ٌكتشؾ األنشطة وٌنصت إلى 
 شرح المعلم.

 
 ٌنجز النشاط األول.

ٌراقب عمله وٌصحح إن 
 أخطؤ

 النشاط الثانً
 النشاط الثالث

 

 ٌوزع األستاذ أوراق الوضعٌة اإلدماجٌة على التالمٌذ وٌشرح لهم األنشطة مرحلٌا .
ٌطلب منهم إنجاز النشاط األول تلٌه المراقبة والتصحٌح الجماعً على السبورة 

 ،نفس العمل مع بقٌة األنشطة.فالفردي 
 األنشطة:

 اللؽة العربٌة.

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

 معلم فقال:....قضٌت العطلة          قالت األم:بِـ..... اشترٌت الخبزسؤلك ال
 الحظ الجملة وأكمل.

 أنتما تراجعان الدرس                          أَْنَت..............................
 أنتم....................                         أنتن...............................

 التربٌة اإلسالمٌة

 أمام الجملة الصحٌحة              ضع العالمة     
 .أتؤخر عن موعد الدروس

 أنجز فروضً وأحضر دروسً.
 أنصت إلى شرح المعلم.

 أطلب من الكبار أن ٌعلمونً.
 التربٌة المدنٌة.

ٌَِصلُ( ،ًٌِّ ٌَُح ، ٌَُسلُِّم،بُِهُدوء   امأل الفراغ بالكلمة المناسبة.) 
المنضبط هو الذي ........باكرا إلى المدرسة ........على أصدقاءه عند بابها التلمٌذ 

 ٌدخل.........إلى الساحة و.......العلم الوطنً.

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

مراقبة آداء المتعلم،ٌثً على 
 المجتهدٌن لخلق جو من التنافس

 هللا الذٌن....................................... اكمل اآلٌة:ٌرفع
التدرٌـــب 
 ــارواالستثم

 ورقة اإلدماج فً األسفل

 اللؽة العربٌة.    األنشطة:

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

 سؤلك المعلم فقال:....قضٌت العطلة          قالت األم:بِـ..... اشترٌت الخبز

 الحظ الجملة وأكمل.

 أنتما تراجعان الدرس                          أَْنَت..............................

 ...أنتم....................                         أنتن............................

 أمام الجملة الصحٌحة              ضع العالمة          التربٌة اإلسالمٌة

 .أتؤخر عن موعد الدروس

 أنجز فروضً وأحضر دروسً.

 أنصت إلى شرح المعلم.

 أطلب من الكبار أن ٌعلمونً.

 التربٌة المدنٌة.

ٌَِصلُ( ،ًٌِّ ٌَُح ، ٌَُسلُِّم،بُِهُدوء   امأل الفراغ بالكلمة المناسبة.) 

 التلمٌذ المنضبط هو الذي ........باكرا إلى المدرسة ........على أصدقاءه عند بابها ٌدخل.........إلى الساحة و.......العلم الوطنً.



 

 

                                                                       العابلة.           :المقطع التعلمً
                                                                                               :تهذٌب السلوك    المٌدان 
                                                                                                زٌارة األقارب. :الدرس 

 :تربٌة إسالمٌة النشــــــــــــــــاط
                                                                       ممارسة سلوكات تتعلق بالمعامالت الحسنة التعرؾ على سلوكات تتعلق باآلدابمركبة الكفاءة:

 ربطها باآلٌات القرآنٌة والحدٌث النبوي الشرٌؾ. ابراز مظاهر السلوك الحسن.:مإشرات الكفاءة
                                                                ٌسلك المتعلم فً حٌاته الٌومٌة سلوكات تدل على األخالق الحمٌدة ،والمعامالت الحسنة، و التزاور                     :ةالكفاءة الختامٌ

 ٌذكر المناسبات التً ٌزور فٌها أقاربه.
 صلة الرحم،التضامن،احترام الكبٌر.....:القٌم

 05الحدٌث بطرٌقة المحو التدرٌجً.وإلنجاز النشاط ص تخصص الحصة الثانٌة لتحفٌظ 

 

 

 

 المراحــــــل والنشاط المقتـــــــــــــرحالوضعٌات التعلمٌة  التقوٌـــــــــــــــم

ٌتذكر المعلومات 
 السابقة.

 ٌجٌب عن األسبلة.

 النص المنطوق)عٌد الفطر(:السٌاق
 

 صورة أو ماٌراه المعلم مناسب.:السند
 

 :اذكر األعمال التً قامت بها األم.التعلٌمة 
 ماذا استقبلت العابلة ٌوم العٌد؟

  

ق
ال
ط
ألن
حلة ا

مر
 

ٌستمع وٌجٌب ٌالحظ 
 عن األسبلة

 ٌستخلص القٌمة.

 (عدة مرات .14أقرأ وأالحظ:ٌقرأ المعلم النص )ص

 ومالحظة الصورة. 14ٌطلب من التالمٌذ فتح الكتاب ص

 ماذا تشاهد فً الصورة؟

 أفهم. 
 ٌحاور التالمٌذ حول معنى النص.

 من هو الشخص الذي سٌزوره األب؟
 ماذا قال خالد ألبٌه؟

 األب؟بماذا أجابه 
 لماذا نزور أقاربنا؟

 لو أن أحد من أقاربنا انقطع عن زٌارتنا.
 هل نعامله بالمثل؟

 اذكر مناسبات تزور فٌها أقاربك؟
 هل تزور أقاربك فقط؟

 أتعلم.
 ٌحاور المعلم تالمٌذه للوصول إلى الملخص.
 أنا تلمٌذ مسلم،أزور أقاربً وال أنقطع عنهم.

 
 

ء 
حلــــــة بنــا

مر
ت
التعلمــــــا

 

 مراقبة اإلنجاز وتقوٌمه

 ٌكتب المعلم:
 التلمٌذ المإدب ٌزور .......وال .........عنهم. 

 اكتب الكلمات الناقصة مكان النقط.)ٌنقطع،أقاربه(.

ب 
التدرٌـــ

ستثمــــ
ال
وا

ـــــــار
 



 

 

 

                                                                        العابلة.              :المقطع التعلمً
             :الحٌاة المدنٌة                                                                        المٌدان
  أطٌع المسنٌن وأحترمهم.:الدرس

                                                                          ٌتصرؾ بشكل مسإول.مركبة الكفاءة:
 ٌذكر سلوكات تدل على واجب الطاعة واالحترام :ٌمٌز بٌن حقه وواجبهمإشرات الكفاءة
 .                           . من خالل نظام الحٌاة فً القسموالواجب  : ٌمٌز بٌن الحقالكفاءة الختامٌة

 ٌإدي واجباته نحو نفسه ونحو اآلخر،واجب الطاعة واألحترام.:القٌم والكفاءات العرضٌة
 المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقوٌـــــــــــــــم

 ٌالحظ وٌجٌب عن السإال.

كنت راكبا فً الحافلة،توقفت فً إحدى المحطات،ركب شٌخ كبٌر ولم ٌجد :السٌــــاق
 مكانا.

 
 صورة،قصة تعبر عن احترام الكبٌر.:السنـــد

 
 رأٌت الشٌخ الكبٌر واقفا،ماذا تفعل؟:التعلٌمـــة

 لماذا؟

 

ق
ال
ط
ألن
حلة ا

مر
 

 ٌستمع إلى قراءة المعلم.
 ٌالحظ الصور وٌجٌب عن األسبلة.

 وأالحظ.أقرأ 
 مشاهدة المتعلمٌن للصور الموجودة فً الكتاب.

 0الصورة:
 ماذا تشاهد فً الصورة؟ 
  
 لماذا ٌمسك بٌد الشٌخ؟

 
 تصوروا،ماذا ٌقول له الشٌخ الكبٌر؟؟

 
 هل تتصرؾ مثل هذا الولد؟لماذا؟

 6الصورة:
 ماذا تفعل هذه الفتاة؟

 
 تصوروا حوارا ٌجري بٌنهما؟

 
 فً تصرفها؟ مارأٌك

 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

 قراءة الملخص.
 
 

 تقوٌم اإلنجاز.

 ٌطرح المعلم أسبلة هادفة للوصول إلى الملخص.
 هل تحترم الكبار وتطٌعهم؟
 وهل تقدم لهم ٌد المساعدة؟

ب  انجاز التمرٌن فً دفتر األنشطة.
التدرٌـــ

ستثمـــــــــــــــار
ال
وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                        حملة التشجٌر.             :المقطع التعلمً
                                                                                 اإلنسان والمحٌط.:المٌدان
 النبات األخضر ٌمتص الماء.:الدرس

 االعتناء بها ككابنات حٌة.   على مظاهر نمو النبات.التعرؾ  مركبة الكفاءة:
 ٌفسر كٌفٌة امتصاص النبات للماء. ٌحدد الحاجة الؽذابٌة للنبات األخضر.: مإشرات الكفاءة
 : ٌحافظ على محٌطه القرٌب بتجنٌد معارفه المتعلقة بالمظاهر الكبرى لحٌاة النبات.                     الكفاءة الختامٌة

 ٌتفاعل بشكل مسإول مع المحٌط،ٌقوم بممارسات ٌدوٌة على عٌنات طبٌعٌة،ٌتابع إنجاز مشروع.:الكفاءات العرضٌةالقٌم و
 المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقوٌـــــــــــــــم

 ٌشاهد الصورة.
 ٌجٌب عن السإال

 :السٌــــاق
 ؼرس بعض الشجٌرات.رافقتم المعلم إلى الرٌؾ بهدؾ 

 16/11المشهد:كتاب التلمٌذ ص :السنـــد

 
 الحظوا الولد،ماذا ٌحمل؟:التعلٌمـــة

 فً رأٌكم،ماذا ٌفعل بالماء؟

 

ق
ال
ط
ألن
حلة ا

مر
 

 ٌالحظ وٌجٌب عن السإال.
ٌالحظ التؽٌرات التً طرأت على 

 .6نبات األصٌص
 ٌجٌب عن األسبلة.

 
 ٌتوصل إلى األثر الكتابً

 اكتشؾ. -
 ٌفوج المعلم التالمٌذ وٌقدم لكل فوج.

 أصٌصٌن فً األول نبات أخضر فً تربة مسقٌة،وفً الثانً نبات ذابل فً تربة جافة.

ٌُسقى نبات األصٌص   بدون سقً. 6وٌترك  0ٌعدهما المعلم سابقا مع تالمٌذه،حٌث 

 المالحظة والبحث.
 الحظوا نبات األصٌص الثانً.كٌؾ ٌبدو؟

 النبات؟ فً رأٌكم لماذا ذُبل
 ما الذي ٌمكن فعله لٌصٌر مثل نبات األصٌص األول؟

 التجرٌب والقٌاس. 
 ٌمكن للمعلم تحضٌر التجربة التالٌة تمهٌدا للحصة المقبلة.

 ٌحضر أصٌصٌن ٌضع فً األول نبات أخضر فً تربة رطبة وٌسقٌه من حٌن آلخر.
 على سقٌه. ٌضع فً الثانً نبات أخضر من نفس الفصٌلة مع نزع جذوره وٌداوم

 ٌستؽل النتابج فً األسبوع الموالً.
 الحوصلة)األثر الكتابً(.

 لماذا نسقً النبات؟
 إذن هل الماء ضروري لٌعٌش النبات األخضر وٌنمو؟؟

 أٌن ٌجد النبات الماء؟
 

 
 

ت
حلــــــة بنــاء التعلمــــــا

مر
 

ب  ٌحاور المعلم تالمٌذته للوصول إلى نص تعلمت. تقوٌم األعمال
التدرٌـــ

ستثمـــــــــــــــار
ال
وا

 

 

 األنشطة على الدفتر تخصص الحصة الثانٌة إلنجاز

 



 

 

                                        حملة التشجٌر.                      :المقطع التعلمً
                                                                                       األعداد والحساب :المٌدان

  9/25متتالٌة األعداد من :الدرس

                                                         ٌكتب األعداد باألرقام والحروؾ. ٌرتب( ٌقارن، ٌتعرؾ على أعداد أصؽر من ألؾ)ٌكتب، مركبة الكفاءة:
 ٌنتج متتالٌة أعداد تصاعدٌا، ٌدرج األعداد على شرٌط عددي، ٌضع عالقة بٌن الكتابة الرقمٌة والحرفٌة :مإشرات الكفاءة 

 بتجنٌد معارفه المتعلقة باألعداد والحساب:ٌحل مشكالت الكفاءة الختامٌة
 ،ٌعلل إجاباته وٌقارنها بؽٌرها.من صحة النتابج وٌصادق علٌها،ٌستعمل الترمٌز العالمً :ٌالحظ وٌكتشؾ،ٌتحققالقٌم والكفاءات العرضٌة

 المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقوٌـــــــــــــــم

ٌتؤمل الرسم ،ٌقارن وٌكتب أكبر 
 عدد.

  منك المعلم أن تختار البطاقة ذات العدد الكبٌر. طلب:السٌـــــــاق

 .39بطاقات مكتوب علٌها أعداد أصؽر من 1:السنـــــــد

 
 :عٌن البطاقة واكتب العدد على لوحتك؟التعلٌمة

 ٌرسم المعلم البطاقات على السبورة وٌؽٌر األعداد فً كل مرة.
 

ق
ال
ط
ألن
حلة ا

مر
 

 ٌتؤمل الشرٌط العددي.
 وٌسمٌها.ٌمٌز األلوان 

ٌكمل ملء الجزء الملون باألزرق 
 ثم البرتقالً.

 ٌكمل ملء شرٌط األعداد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٌكتب سابق والحق عدد معلوم.
ٌرتب األعداد وٌكتبها فً البطاقة 

 المناسبة.
 ٌكتب األعداد بالحروؾ.

 عمل باألفواج.مرحلة البحث واألكتشاؾ. -

 (.39األعداد)أصؽر من ٌوزع المعلم األوراق التً أعد علٌها شرٌط -0

 بعد تؤمل الشرٌط،ٌقول المعلم:اذكر األلوان الموجودة فً الشرٌط.
 امأل خانات الجزء الملون باألزرق باألعداد المناسبة.

 امأل خانات الجزء الملون بالبرتقالً.
          اكمل ملء الشرٌط العددي.                                                                

 ٌعد واحد/واحد وٌمأل الشرٌط.:)البحث(اإلجراءات-
 ٌعتمد على الشرٌط العددي)ٌتخذه كسند(

 ٌعرض كل فوج نتابجه على السبورة)المعلم ٌضع المخطط( :المناقشة والتبادل-
الحوصلة والتؤسٌس:فً هذه المرحلة ٌتم التصدٌق على النتابج الصحٌحة وابعاد -

 الخاطبة.

 14ن ماتوصلوا إلٌه على الكتاب ص ٌنقل المتعلمو
 
 
 
 
 
 

 مرحلة اإلنجاز.)عمل فردي(.

 .14ٌشرح المعلم النشاط األول.كتاب التلمٌذ ص 

 اكتب العدد الذي ٌسبق والذي ٌلً.
 والثالث بنفس الطرٌقة.ٌتم إنجاز النشاطٌن الثانً 

 التصحٌح الجماعً على السبورة فالفردي على الكتاب بلون أخضر.
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مالحظة:ٌمكن للمعلم إنجاز األنشطة على كراس المحاوالت.

ت
ء التعلمــــــا

حلــــــة بنــا
مر

 

 ٌحاور األستاذ تالمٌذه بؤسبلة هادفة للوصول إلى: ٌقرأ االستنتاج وٌعمل به

 14تعلمت ص نص 

التدرٌـ

ب 

س
ال
توا
ـار

 

 تخصص الحصة الثانٌة للتمرن على دفتر األنشطة.
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                                                                                                                                       األعداد والحساب:المٌدانحملة التشجٌر.        :المقطع التعلمً

 9/25الوحدات والعشرات فً األعداد من :الدرس

                                       ٌرتب( ٌقارن، ٌتعرؾ على أعداد أصؽر من ألؾ)ٌكتب، مركبة الكفاءة:
التجمٌع االستبدال)ٌجمع كل عشر وحدات وٌستبدلها  بعشرة واحدة(،ٌعٌن وٌمٌزرقم اآلحاد ورقم العشرات ٌكتب عدد داخل جدول :مإشرات الكفاءة

                                                                                                                                                                                                                 المراتب.             
 بتجنٌد معارفه المتعلقة باألعداد والحساب.:ٌحل مشكالت الكفاءة الختامٌة

 ،ٌعلل إجاباته وٌقارنها بؽٌرها.ق علٌها،ٌستعمل الترمٌز العالمً:ٌالحظ وٌكتشؾ،ٌتحقق من صحة النتابج وٌصادالقٌم والكفاءات العرضٌة
 المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقوٌـــــــــــــــم

 ٌتذكر العددٌن.
 ٌجمعهما ذهنٌا وٌكتب الناتج.

 سمعت المعلم ٌذكر عددٌن،فؤردت كتابة مجموعهما.:السٌــــاق
 تمثٌالت المعلم.:السنــد

 :اكتب مجموع كل عددٌن تسمعهما.التعلٌمة 
  

حلة 
مر

ق
ال
ط
ألن
ا

 

 ٌعد باستعمال العد الشفاهً.

قرٌصات داخل  09ٌضع كل 

 العلبة.
 ٌكتب العدد المتحصل علٌه.
 ٌحوط كل عشر خشٌبات.

 ٌكتب العدد.
ٌعٌن رقم الوحدات ورقم 

 العشرات.
 ٌكتب العدد المناسب مكان النقط.

 خطؤه وٌصححه.ٌكتشؾ 
 

 عمل داخل القسم باألفواج.مرحلة البحث واألكتشاؾ. -

 قرٌصة أمامهم. 44علب جبن فارؼة وٌطلب منهم وضع  4ٌعطً المعلم لكل فوج -0

 التعلٌمة:ضع كل عشر قرٌصات داخل علبة.
وٌضعها داخل العلبة دفعة واحدة إلى أن  اإلجراءات)البحث(:ٌعد عشر قرٌصات

 ٌتحصل على أربع علب بعشر قرٌصات وثمان قرٌصات خارج العلبة.
ٌضع القرٌصات ،قرٌصة/قرٌصة إلى أن ٌتم العشرة وٌنتقل إلى العلبة الثانٌة 

 وهكذا......
 المناقشة والتبادل:ٌعرض كل فوج نتابجه على السبورة)المعلم ٌضع المخطط(.

قطع.من األفضل أن ٌرسم  4أعمدة ذات عشر قطع و 4م الوضعٌة برسم ٌمثل المعل

 األعمدة على ٌسار القطع.ثم ٌرسم جدول المراتب.
الحوصلة والتؤسٌس:فً هذه المرحلة ٌتم التصدٌق على النتابج الصحٌحة وابعاد 

 الخاطبة.

 خشٌبة. 11عمل فردي على كراس المحاوالت.ارسم على كراسك  -6

العمل بالتدرج إذ ٌقول المعلم:ارسم الخشٌبة األولى،الثانٌة،............الخامسة 
 والثالثون.

 تتبع نفس المراحل)البحث،المناقشة والتبادل،الحوصلة والتؤسٌس(
 مرحلة اإلنجاز:

 .أو على كراس المحاوالت ٌتم إنجاز األنشطة على الكتاب الموحد
لتالمٌذ إنجازه.ٌمر المعلم بٌن الصفوؾ ٌشرح المعلم النشاط األول وٌطلب من ا

 للمراقبة .
 ٌثمن عمل المجتهدٌن وٌصوب أخطاء المتعثرٌن.

 نفس العمل مع بقٌة األنشطة.
 ٌتم تصحٌح األنشطة جماعٌا ففردٌا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م مراقبة أعمال التالمٌذ مرحلٌا )التصحٌح ٌكون بقلم ملون أخضر(ث

حلــــــة بنــاء 
مر

ت
التعلمــــــا

 

اكتب رقم اآلحاد/العشرات فً 

 11،63العدد 

 ٌرسم المعلم جدول المراتب وٌطلب من التالمٌذ نقله على ألواحهم.

 وٌطالبهم بكتابتها. 39ٌملً علٌهم أعداد أصؽر من 

 ٌطلب من تلمٌذ الكتابة على الجدول الجماعً.
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                                            التشجٌر.                حملة:لمقطع التعلمً
                                                                   األعداد والحساب.:المٌدان

  .25تفكٌك جمعً لألعداد إلى :الدرس

                              (                    ٌتعرؾ على أعداد أصؽر من ألؾ)ٌكتب،ٌقارن،ٌرتب مركبة الكفاءة:
 ٌنتج مفكوكات جمعٌة لعدد. ٌكتب المفكوك الجمعً لعدد معلوم. :مإشرات الكفاءة
                                                      بتجنٌد معارفه المتعلقة باألعداد والحساب.ٌحل مشكالت : الكفاءة الختامٌة

 ٌستعمل مختلؾ أشكال التعبٌر:الرموز واألشكال،       :ٌالحظ وٌكتشؾ،كفاءات العرضٌةالقٌم وال
 المراحــــــل الوضعٌات التعلمٌة والنشاط المقتـــــــــــــرح التقوٌـــــــــــــــم

ٌكتب سابق عدد معلوم على 
 لوحته.

هو ٌذكر عدد وأنت تنقص)تطرح(منه  لعبت مع أخٌك لعبة األعداد،فكان:السٌــــاق
 واحد وتذكر له النتٌجة.

 

 لثوان)ٌكتبه على  لوحة(. 39ٌظهر المعلم للتالمٌذ عدد أصؽر من :السنـــد

 
 اطرح من العدد واحد واكتب النتٌجة على لوحتك.:التعلٌمـــة

 
ٌه واحدة وممن ٌل ٌضٌؾ،فً الزٌادةٌطلب من تلمٌذ ذكر عدد القرٌصات قبل األنطالق 

 ذكر العدد وهكذا

ق
ال
ط
ألن
حلة ا

مر
 

 
ٌالحظ الكتابة الجمعٌة وٌكملها 

 بكتابة العدد المناسب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٌتؤمل النشاط.
 

 ٌكمل كتابة المجامٌع.
 
 
 
 
 

 مرحلة اكتشؾ.

 عرض المشكل )نص المشكل(ٌكون العمل فردي على األلواح.-90

 ٌرسم المعلم الوضعٌة على السبورة.
 ٌكتب المعلم العملٌة بدون أعداد.ٌترك مهلة للتؤمل.

 اكمل العملٌة بكتابة العدد المناسب
 اإلجراءات)البحث(:سٌرورات مختلفة .

 المناقشة والتبادل:ٌعرض كل تلمٌذ عمله.
  

 
 
 
 
 
 

الحوصلة والتؤسٌس:فً هذه المرحلة ٌتم التصدٌق على النتابج الصحٌحة وابعاد 
 الخاطبة

 .13مطالبة التالمٌذ بمالحظة النشاط)أنجز(صمرحلة اإلنجاز:

 ٌشرح لهم طرٌقة العمل وٌحثهم على إتمام العمل.
 

 

ت
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اكتب رقم اآلحاد/العشرات فً 

 11،63العدد 
ب  عن طرٌق أسبلة ٌتم التوصل إلى نص:تعلمت

التدرٌـــ

ستثمـــــــــــــــار
ال
وا

 

 

 



 

 

 

 فن الرسم والتلوٌن: ( )المٌدان    
                                                                                 انجاز عمل فنً باستخدام تقنٌات خامات الرسم والتلوٌن  :الدرس

 ٌنجز عمال فنٌا  فردٌا أو جماعٌا  بتوظٌؾ تقنٌات خامات الرسم والتلوٌن : لكفاءة الختامٌة
: والكفاءات العرضٌةالقٌم 

 
 ٌنجز عمال فنٌا  بتقنٌة من  تقنٌات خامات الرسم والتلوٌن وٌعبر فٌه عن األلوان الوطنٌةمركبة الكفاءة: 
                                                      .ٌمٌز بٌن تقنٌات خامات الرسم والتلوٌن )المعة ، شفافة ، عتمة ....( : مإشرات الكفاءة

 وسابل التلوٌن المختلفة : أقالم ــ ألوان مابٌة ــ الوان ترابٌة أو زٌتٌة ــ :  الوسابل
 إنجاز الحصة 

 المعٌار الكفاءة 

 

 

  منصوص الكفاءةــ 

  إنجاز عمل فنً بتوظٌف تقنٌات خامات الرسم والتلوٌن* 

 

 : قرٌنة اإلنجاز

ٌنجز العمل الفنً انطالقا من الواقع المعاش لمتعلم ، من خالل وضعٌات ــ 

تعلٌمٌة تسمح بإبراز خصائص تقنٌة الخامات المستهدفة ) الشفافٌة ، التنقٌط 

 ، التهشٌر ، اللطخ ( 

ــ إختٌار خامة من الخامات التً ٌمتلكها المتعلم والمناسبة لتقنٌة المستهدفة : 

 وان الترابٌة ، أقالم ملونة ...الخ األلوان المائٌة ، األل

ــ ٌتطلب تحقٌق هذه الكفاءة أربع حصص تعلٌمٌة تلم بالمحتوى المعرفً 

 للوحدة ، بمعدل ساعة لكل حصة .

 معاٌٌر األداء عناصر الكفاءة 

 

ــ  التعرف على بعض ممٌزات تقنٌات الخامات الخاصة بفن الرسم والتلوٌن 

. 

 الرسم والتلوٌن فً إنجاز األعمال الفنٌة .ــ توظٌف تقنٌات خامات فن 

ــ تذوق المظهر التعبٌري والغرافٌكً لتقنٌات الخامات الخاصة بفن الرسم 

 والتلوٌن .

 

 ــ التمٌٌز بٌن تقنٌات الخامات على أساس خصائص مظهرها.

 ــ تنفٌذ التقنٌة باستغالل الخامة المناسبة لها .

والمساهمة بها فً تزٌٌن القسم والمحٌط ــ المحافظة على األعمال الفنٌة 

 المدرسً .

 المعارؾ المستهدفة  أنشطة التعلم المقترحة 

 

 ــ دراسة تقنٌات الخامات الخاصة بفن الرسم والتلوٌن حسب خصائصها.

ــ استكشاف خصائص تقنٌات خامات فن الرسم والتلوٌن وتوظٌفها فً 

 األعمال الفنٌة .

 فنٌة ، وتذوق تأثٌراتها الحسٌة .ــ تحلٌل بعض التقنٌات ال

 

ــ التقنٌات الخاصة بالرسم والتلوٌن هً : مائٌة ، جصٌة ، شمعٌة ، لماعة ، 

 شفافة ، عتمة ...الخ 

 ــ خصائص تقنٌات الخامات فن الرسم والتلوٌن هً : 

 شفافة ، عتمة ، فاتحة ، قاتمة ...الخ .

 ــ جمال التقنٌة ٌمكن فً تأثٌراتها الحسٌة .

 



 

 

   تربٌة بدنٌة:النشاط    
                                                                   الوضعٌات والتنقالت :المٌدان    
                                                           ٌتحول من موقؾ آلخر فً الوقت المناسب :الكفاءة الختامٌة    
 التحول من الوقوؾ للجلوس والعكس.:ركبة الكفاءةم   
 : ٌستجٌب لتعلٌمات المعلم. الٌقظة واالنتباه مإشر الكفاءة   
 اإلحساس بنشوة المجهود وبذله،التحلً بروح المبادرة،المشاركة فً حٌاة المواطنة:القٌم    

  .........:عدد الحصص    

 

 المراحل المهـــــام وضعٌات التعلــــــم المدة التوجٌهات

 الجري الخفٌؾ.-
بحركات تلٌٌن  القٌام-

 عضالت الذراعٌن.
القٌام بحركات تلٌٌن -

 عضالت الفخذٌن.
التركٌز على -

0 ماٌصدر عن المعلم.
9

 
ق
دقاب

 

 
 
الجري فً الساحة فرادي أو ضمن صفوؾ مع -

تكوٌن مجموعات  القٌام بحركات إحمابٌة حسب ماٌقترحه المعلم.
 حسب المطلوب.

ـة
ـــ
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الجري الخفٌؾ -
 داخل الملعب.

الحرص على عدم -
 التصادم مع اآلخرٌن

التركٌز على -
 ماٌصدر عن المعلم.

الٌقظة واالستجابة -
 لألوامر.

1
9

 
دقٌقة

 

 لعبة قال علً.
ٌتوزع التالمٌذ على كامل الملعب وٌجرون جرٌا  -

 خفٌفا.
ٌعٌن المعلم تلمٌذا ٌقوم بإصدار األوامرمثل:قال -

                                  ،قال علً جلوس.على وقوؾ
قال الٌستجٌب التالمٌذ إال لألوامر المسبوقة بـ:

 .علً
 .ٌُقصى كل تلمٌذ أخطؤ

 ٌعلن المعلم الفابز فً آخر المطاؾ.
 لعبة األلوان.

ٌشرح المعلم اللعبة للتالمٌذ،إذ ٌقول لهم:إذا سمعتم 
كلمة أحمر ٌعنً الوقوؾ.وكلمة أصفر ٌعنً 

 الجلوس.
ٌهم قصة مستعمال األلوان وكلما ذكر ٌقص عل

 اللون المستهدؾ استجاب التالمٌذ لما ٌعنٌه.
 .ٌقصى التلمٌذ المخطا

 ٌعلن المعلم الفابز فً األخٌر.

 

التحرك وسط -
 الملعب.

 
 
 
 

اإلنصات إلى 
 المهام وإنجازها.

 
 
 
تمٌٌز األلوان -

واألستجابة لما 
 ٌعنٌه اللون.
ـة
ـــ
مٌ
عل
لت
 ا
ـة
ـــ
حل
مر
ال

 

التركٌز على -
 ماٌصدر عن المعلم.

1 
ق
دقاب

 

 ٌعلن المعلم انتهاء اللعب.-
 
 ٌصفؾ التالمٌذ فً صفوؾ منتظمة.-
 
 ٌرافقهم إلى الؽسل على وقع النشٌد الوطنً.-
 
 

التوقؾ عند -
 اإلشارة.

 
األصطفاؾ -

ـة واإلنشاد.
ـــ
مٌ
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خ
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ح
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 األولى:االسبـــــوع األول.الوضعٌة الجزبٌة 

 السٌاق:

.وبعد  الجد واألوالد األب، وأٌقظت كل أفراد العابلة: وأعدت فطور الصباح، استٌقظت األم باكرا،  

 هل أذهب معكم؟............. قالت سعاد: هٌا بنا إلى المسجد. االستحمام وتناول فطور الصباح قال األب:

 بعٌد الفطر/األضحى االحتفالترتٌبات  ٌوضحمشهد  السند:

 اهً األعمال التً تقوم بها فً عٌد الفطر؟ التعلٌمة:م

 لوحـــــة القٌـــــادة

 نص منطوق ٌتناول الترتٌبات الخاصة بٌوم العٌد

 فهم المنطوق والتعبٌر الشفوي

 سرد حكاٌة سمعها،التعبٌر عن المشاهد.

 بناء الفقرة األولى والثانٌة من نص:زفاؾ أختً.
المدود وجمٌع استؽاللهم لمراجعة حرفً الدال والذال وتركٌبهما مع 

 الحركات على السبورة.
 قراءتهما وكتابتهما وتثبٌتهما من خالل)خط/إمالء(.

 إنجازنشاطات متنوعة)أدمج مكتسباتً(

 فهم المكتوب والعبٌر الكتابً

 المقطوعة الشعرٌة )طاعة الوالدٌن(

 اإلنتاج الكتابً ربط الجواب بسإاله/كتابة سإال لجواب.

 المنزلً)المشروع(التدبٌر  شجرة العابلة

 التربٌة اإلسالمٌة زٌارة األقارب

 التربٌة المدنٌة أطٌع المسنٌن وأحترمهم

 المواد العلمٌة)حملة التشجٌر(

 25إلى  9متتالٌة األعداد من 

 25إلى  9الوحدات والعشرات فً األعداد من  الرٌاضٌات

 25تفكٌك جمعً لألعداد إلى 

 التربٌة العلمٌة النبات األخضر ٌمتص الماء

 مواد اإلٌقاظ

 التربٌة البدنٌة  الوضعٌات والتنقالت

 متابعة اإلنجاز :
 ــ أرسم الماء و الشجر و الجبل ... بتقنٌات خامات الرسم و التلوٌن

 التربٌة الفنٌة




