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 . ازا   اادي

  الفترة الصباحیة           

   والتعبیر الشفوي فهم المنطوق :المیدان

  01ح:رقم الحصة. یفهم خطابات منطوقة یغلب علیها النمط الحواري ویتجاوب معها

  د90:المدة                                    

مؤشرات 

  الكفاءة

 یجیب عن  .خالل األیام الماضیة رافقنا أحمد إلى المدرسة لنتذكر معا تلك األحداث

  األسئلة

  

  

  

ینتج جمال 

  بسیطة

م  یصدر أحكا

ویفسر 

تصرفات 

الشخصیات 

  في النص

یعبر موظفا 

  .الصیغ

  یسرد النص

یسرد قصة 

  .مماثلة

 ازا   اادي،ا  ا  اا.زة اوح

  مذكرة اللغة العربیة سنة أولى

                                   یوم األحد                       

المیدان                            أسبوع اإلدماج

یفهم خطابات منطوقة یغلب علیها النمط الحواري ویتجاوب معها

                                                                                      

  وضعیات وأنشطة التعلم

خالل األیام الماضیة رافقنا أحمد إلى المدرسة لنتذكر معا تلك األحداث

  .یسمعهم ملخص النصوص.ننصت جیدا 

  .طرح أسئلة حول ما جاء في الملخص

  .نناقش أحداث النص كل جزء نحاول مسرحة األحداث

  .التركیز على القیم التي یتضمنها النص

  .دعوة التالمیذ للمالحظة :عرض المشهد 

  :یثیر األستاذ دافعیتهم  للتعبیر 

  أین وقف التالمیذ؟

  من رحب بهم ؟ ماذا قال ؟

  أین وقفت  المعلمة؟ ماذا قالت؟

  أین وضع أحمد أدواته؟ من یعدد أدوات أحمد؟

  ماذا عن أدوات هدى؟ هل أدوات بالل كاملة؟ ماذا ینقصه؟

  ماذا قالت المعلمة ؟ بماذا نصحتهم؟

  دق الجرس ماذا قالت المعلمة؟

  ماذا فعلوا أثناء اإلستراحة؟

  لعبت هدى لعبة ما اسم هذه اللعبة؟ كیف كانت تلعب؟

  أنظروا أین یقف بالل وأحمد؟ ماذا قال بالل؟

  ؟ماذا نفعل عندما ننشد قسما؟ ما الذي یعجب أحمد شكل العلم 

  ماذا قالت المعلمة؟ ؟ ما هي ألوان العلم

  .نشجع اإلجابات وتكرر في كل مرة

  .یسرد أحداث دخوله للمدرسة 

  .ندون اإلجابات وتقرأ

زة اوح: ات اذة 

یوم األحد                       

أسبوع اإلدماج: المقطع الثاني

یفهم خطابات منطوقة یغلب علیها النمط الحواري ویتجاوب معها :الكفاءة الختامیة

                                          

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

خالل األیام الماضیة رافقنا أحمد إلى المدرسة لنتذكر معا تلك األحداث  د30

ننصت جیدا 

طرح أسئلة حول ما جاء في الملخص

نناقش أحداث النص كل جزء نحاول مسرحة األحداث

التركیز على القیم التي یتضمنها النص

  

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

عرض المشهد   د 45

یثیر األستاذ دافعیتهم  للتعبیر 

أین وقف التالمیذ؟

من رحب بهم ؟ ماذا قال ؟

أین وقفت  المعلمة؟ ماذا قالت؟

أین وضع أحمد أدواته؟ من یعدد أدوات أحمد؟

هل أدوات بالل كاملة؟ ماذا ینقصه؟

ماذا قالت المعلمة ؟ بماذا نصحتهم؟

دق الجرس ماذا قالت المعلمة؟

ماذا فعلوا أثناء اإلستراحة؟

لعبت هدى لعبة ما اسم هذه اللعبة؟ كیف كانت تلعب؟

أنظروا أین یقف بالل وأحمد؟ ماذا قال بالل؟

ماذا نفعل عندما ننشد قسما؟ ما الذي یعجب أحمد شكل العلم 

ما هي ألوان العلم

نشجع اإلجابات وتكرر في كل مرة

  

ار
ثم

ست
اإل

  

یسرد أحداث دخوله للمدرسة   د 15

ندون اإلجابات وتقرأ
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 . ازا   اادي،ا  ا  اا.زة اوح: ات اذة 

  ملخص النصوص

               

  .مرحبا بكم یا أبنائي ،بسم اهللا الرحمان الرحیم:وقف المدیر وقال ،دخلنا إلى ساحة المدرسة ألول مرة 

كراس ،كتاب  عندي: قال أحمد.وقفت المعلمة على المصطبة وقالت أخرجوا أدواتكم،دخلنا إلى القسم 

  أبي وأحضرها معي غدا ليسیشتریها ،أقالم ملونة  ليلیس أنا : قال بالل . أقالم ملونة ومبراة،لوحة

  .المعلمة ال بأس یا أوالد رتبوا أدواتكم وحافظوا علیها. أحضرت كل أدواتيالحمد هللا : قالت هدى

  .لعبنا لعبة الحبل بدأت هدى تقفز وتدور، فخرجنا لنستریح اآلن ،دق الجرس 

أحمد تعجبني ألوانه ،ننشد قسما عندما نرفعه ،علم الجزائرأنظر یا أحمد هذا :رفع بالل رأسه وقال 

  .في كل مكان علمنا یرفرفوتضحیة الشهداء ،بفضل اهللاقالت المعلمة . الثالثة
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 . ازا   اادي

   تعبیر شفوي: المیدان                  

                                               02:الحصة رقم       أو مصورة     

  مؤشرات الكفاءة

  

یجیب عن السؤال موظفا 

  .معارفه السابقة

  .یتذكر الصیغة المدروسة

  

  

  

اذج مختلفة حضر نمیست

موظفا  الصیغ 

  .المدروسة

  

  

  .یجیب عن األسئلة

 ازا   اادي،ا  ا  اا.زة اوح

                                                           

أو مصورة     یحاور ویناقش انطالقا من سندات مكتوبة 

  وضعیات وأنشطة التعلم

  : طرح سؤال

  أین كان أحمد؟

  هل  أحضر أحمد أدواته؟

  .نستنطق من خاللها المتعلم لیعبر موظفا الصیغنعرض صور 

  :الحظ الصورة التالیة

  متى تذهب إلى المدرسة؟

  .صباحاأذهب إلى المدرسة 

  متى تعود؟

  .مساء أعود إلى المنزل

  .یستحضر جمال موظفا الصیغتین

  .تدون وتقرأ

  هدى ؟ماذا تفعل 

  هل هي في القسم؟

  .هي تقفز بالحبل، وقت اإلستراحة

  .آلن وقت الصالةاأذن المؤذن حان :إعطاء نماذج أخرى

  .یعبر المتعلم في جما موظفا الصیغة

  ماذا قال أحمد؟

  .كراس جمیلعندي 

  .تدوین نماذج أخرى من انتاج المتعلم

  .ضع الصیغة المناسبة: تمرین على السبورة 

  .......جاء دوري......      أغسل أسناني 

  .دراجة.......      ........أراجع دروسي 

  .كتاب..........أنا لیس 

زة اوح: ات اذة 

                                       :الفترة المسائیة

یحاور ویناقش انطالقا من سندات مكتوبة   :ختامیةلاالكفاءة 

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة
ضع

و
  

طرح سؤال  د 5

أین كان أحمد؟

هل  أحضر أحمد أدواته؟

نعرض صور 

   

ت
ما
عل
الت

 ا
اء

بن
  

الحظ الصورة التالیة  د 30

متى تذهب إلى المدرسة؟

أذهب إلى المدرسة 

متى تعود؟

أعود إلى المنزل

یستحضر جمال موظفا الصیغتین

تدون وتقرأ

ماذا تفعل 

هل هي في القسم؟

وقت اإلستراحةاآلن 

إعطاء نماذج أخرى

یعبر المتعلم في جما موظفا الصیغة

ماذا قال أحمد؟

كراس جمیلعندي 

تدوین نماذج أخرى من انتاج المتعلم

  

  

ار
ثم
ست

إل
ا

  

تمرین على السبورة   د 10

أغسل أسناني 

أراجع دروسي 

أنا لیس 
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 . ازا   اادي،ا  ا  اا.زة اوح: ات اذة 

          :الفترة الصباحیة                                                                   :یوم االثنین

  فهم المكتوب: المیدان                                                                            

                                               4و 03ح:رقم الحصة                           .قرأ نصوصا بسیطة ویفهمهای :الكفاءة الختامیة

                

مراحل 

  الحصة

  مؤشرات الكفاءة  وضعیات وأنشطة التعلم  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة
ضع

و
  

  :طرح األسئلة التالیة  د 5

  إلى أین ذهب أحمد؟

  من رحب بالتالمیذ في الساحة؟

  كیف لعبت هدى؟

  یجیب عن األسئلة

ت
ما
عل
الت

ء 
بنا

  

  .ندون الجمل من أفواه التالمیذ  د 30

  .ثم تقرأ كل جملة بالتفصیل

  :الجملة األولى نراجع حرفي المیم والباء

  .درسةملد إلى امأح بذه

  .یقرأ الجملة ثم یحدد موقع حرفي المیم والباء

  : قراءة األصوات

  .يبِ   -و بْ   -ابَ .  ي مِ  -ومْ  –ا مَ 

  .الحرف مع التنوینثم قراءة 

  باب –مبراة –غراب  –معلم –أقسام –إمام : قراءة كلمات تتضمن الحرفین 

  .نحاول التركیز أكثر على التنوین لیتم تثبیته...... كتاب 

  :نفس الخطوات مع الجملة الثانیة والثالثة

  .وردتقفز و تى ده

  .أسهر ل ال فع بر 

  ......تفاح–تمر –لوحة  –أقالم  –كراس –دلو  –دالل : قراءة الكلمات 

  

  

یقرأ الحروف في 

  .جمل وكلمات

  

ار
ثم
ست

إل
اا

  

  :نشرح كیف یقرأ الحرف مع السكون في الكلمات التالیة  د 10

   –مدرسة  –دلو  –مبراة 

  .یستحضر التالمیذ كلمات تتضمن الحروف

  

  یتقن قراء الحرف

  .یستحضر كلمات
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 . ازا   اادي

  فهم المكتوب والتعبیر الكتابي: المیدان 

               .04ح:رقم الحصة           

                    45:المدة             

  الكفاءة اتمؤشر 

  یجیب عن األسئلة

أوال یتدرب على اللوح ثم ینجز على كراسه كلمات بسیطة تشـمل الحـرف 

یكتب الحرف ممیزا 

  .الحركات

  

ویمیز األدوات یقرأ 

  .المدرسیة

  

  

  

  

یتم الحرف الناقص 

  .ویقرأ

   

  

یكتب الكلمات محاكیا 

المعلم ومحترما 

  .المسافات

  

جز موظفا معارفه ین

  .السابقة

 ازا   اادي،ا  ا  اا.زة اوح

المیدان                                              

           .كتب حروف وكلمات تتضمن الحروف المدروسة 

                                                                     

  وضعیات وأنشطة التعلم

  .مراجعة الحروف على لوحة األصوات

  .قراءة فردیة

  .نطالب المتعلم باستحضار كلمات تتضمن الحرف المدروسة

  .تدون وتقرأ

  :النشاط األول

  .التركیز على التنوین، على اللوح  إمالء أصوات

  .ألعاب قرائیة: النشاط الثاني 

  :ندون الكلمات في بطاقات 

  –لوحة  –أقالم  –كرسي  –مسطرة  – 

  .صحن  -دفتر–كوب  –مبراة  –ممحاة  –سریر 

  .غراء  –ملعقة 

  .اقرأ البطاقة وأضع األدوات في المحفظة

  :أكمل الحرف الناقص

    
  .....  كتا....  براة   مدي...م   

  .ینجز على اللوح ویقرأ

  :النشاط الثالث 

  .كتابة كلمات على كراس القسم

أوال یتدرب على اللوح ثم ینجز على كراسه كلمات بسیطة تشـمل الحـرف 

  –مال  – وردة –بیت   .المدروسة

  .یراقب المعلم العمل ویوجه

  .18على دفتر األنشطة صفحة  2و 1ینجز النشاط 

  .نصحح جماعیا ثم التصحیح الفردي وتشجیع األعمال الجیدة

زة اوح: ات اذة 

  :یوم الثالثاء

                                             :الفترة الصباحیة

كتب حروف وكلمات تتضمن الحروف المدروسة ی: الكفاءة رمؤش

                                                               

مراحل 

  الحصة

  المدة

  

مراجعة الحروف على لوحة األصوات  د 5

قراءة فردیة

نطالب المتعلم باستحضار كلمات تتضمن الحرف المدروسة

تدون وتقرأ

ت
ما
عل
الت

ء 
بنا

  

30 

  د

النشاط األول

إمالء أصوات

النشاط الثاني 

ندون الكلمات في بطاقات 

 مدور

سریر 

ملعقة 

اقرأ البطاقة وأضع األدوات في المحفظة

أكمل الحرف الناقص

م   ...ق

ینجز على اللوح ویقرأ

النشاط الثالث 

كتابة كلمات على كراس القسم

أوال یتدرب على اللوح ثم ینجز على كراسه كلمات بسیطة تشـمل الحـرف 

المدروسة

یراقب المعلم العمل ویوجه

ار
ثم
ست

إل
اا

  

10 

ینجز النشاط   د

نصحح جماعیا ثم التصحیح الفردي وتشجیع األعمال الجیدة
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 . ازا   اادي،ا  ا  اا.زة اوح: ات اذة 

  حل الوضعیة األم                         : ئیةالفترة المسا

  

مراحل 

  الحصة

  الكفاءة اتمؤشر   وضعیات وأنشطة التعلم  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة
ضع

و
  

  :نعید عرض الوضعیة على مسامع المتعلم   د 5   

وطلبت منك ، لمتك المعلمة ورقةأول یوم من دخولك للمدرسة سفي 

  . كتب فیها حضار ماإ

  :المهمات

  .الورقة مستعینا بأفراد األسرة یكتشف مضمون

  . یقتني األدوات رفقة أحد أفراد األسرة

یعرض األدوات على المعلمة ویسمیها ویبین استعماالتها وكیفیة 

  .المحافظة علیها

  

  

  

  یجیب عن األسئلة

  

ت
ما
عل
الت

 ا
اء

بن
  

  :المهمة األولى  د 30

  عند العودة للبیت ماذا تفعل؟: نناقشها معا

  .أفراد األسرةتلقي التحیة على 

  .تسلم الورقة  تطلب المساعدة لتعرف م اكتب فیها

  .تتفق عن موعد الذهاب إلى المكتبة

  :المهمة الثانیة

  .الذهاب رفقة أحد أفراد األسرة للمكتبة

  .تلقي التحیة وردها

  .تسأل عن الثمن‘تسلم الورقة للبائع 

  .تشكر البائع، تستلم األدوات وتدفع الثمن 

  .للبیت یعبر عن شعوره بعد شراء األدواتعند الرجوع 

  :المهمة الثالثة

  .وفیما تستعمل ، تسمیتها ،عرض األدوات على المعلمة 

  .كذلك یبین كیف یحافظ علیها

ویجیب عن یناقش 

  .األسئلة

  

  

  

  

  

  

یسرد أجواء فرحته  

وكیف یحافظ على 

  .أدواته

ار
ثم
ست

إل
ا

  

  ماذا حصل معه ؟یسرد األحداث انطالقا من تسلمه الورقة   د 10

  .نشجع اإلجابات

  

یسرد ما حدث 

  .معه
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 . ازا   اادي

          

رتب باألرقام الصور التالیة حسب 

    

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

 .وباألصفر حرفي الدال والتاء، وباألخضر حرفي الالم والراء

  مدرسة 

       

  .....ب         حما

  أقول بسم اهللا بعد األكل

 ازا   اادي،ا  ا  اا.زة اوح

        الوضعیة اإلدماجیة التقویمیة

رتب باألرقام الصور التالیة حسب ،تمثل هذه الصور تنقل هذا الطفل إلى المدرسة

 

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

 :لون بطاقة التعبیر المناسب

  :ةأقرأ الجملة ثم أربطها بالصورة المناسب

    

وباألخضر حرفي الالم والراء، حوط باألحمر حرفي المیم والباء

 –محفظة  –معلم  –سیارة  –مكتب 

  

          

ب         حما....مك.......         أ....     سري....      

    ألوان علمي ثالثة

  .یحمل أحمد كراسا جمیال

زة اوح: ات اذة 

تمثل هذه الصور تنقل هذا الطفل إلى المدرسة: النشاط األول

  :تسلسلها الزمني

 

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

لون بطاقة التعبیر المناسب -

أقرأ الجملة ثم أربطها بالصورة المناسب: النشاط الثاني 

  

  

  

  

حوط باألحمر حرفي المیم والباء -

  :أكمل الحرف الناقص-

          

....      ة    كو...معل

  أقول الحمد هللا قبل األكل
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 . ازا   اادي

                        

  09ح :رقم الحصة                    

  .د 45:المدة                                                                                  

  لكفاءةمؤشرات ا

  

  یجیب عن األسئلة

  

  و  یرسم األشكال

  .یركبها

  

  

  

  

یلون ویزین المحفظة 

  .بأشكال

یذكر األدوات 

  .ویلون

 ازا   اادي،ا  ا  اا.زة اوح

               إنجاز المشروع                          

                     .یجند مكتسباته إلنجاز مشروع محفظة

                                                                                  

  وضعیات وأنشطة التعلم

  عندما اشتریت األدوات أین تضعها؟

  ما شكل المحفظة؟

  ما رأیكم الیوم ننجز محفظة من الورق؟

  .یسمي اللوازم التي یحتاجها

  :اإلنجازهاهو النموذج أمامكم لننطلق معا في 

  
  :أوال علیكم رسم هیكل المحفظة على الورق

  :یساعد المعلم و یوجه 

  نواصل مع،ثم مثلث.نرسم مستطیل 

  .باقي األشكال

  .أقص األشكال و أركبها

  .أولون وأزین بأشكال مختلفة

  .عرض اإلنجازات ونختار أفضلها لعرضها في المتحف

  

  

  .أذكر أدواتي المدرسیة التي أضعها في محفظتي

  .تشجیع اإلجابات

  . 19ینجز على دفتر النشاط صفحة 

    

  .باقي الحصص للمعالجة

زة اوح: ات اذة 

                                      

یجند مكتسباته إلنجاز مشروع محفظة: مؤشر الكفاءة 

                                                                                  

مراحل 

  الحصة

  المدة

ة 
عی
ض

و

ق
ال
ط
الن

ا
  

  

  د5  

عندما اشتریت األدوات أین تضعها؟

ما شكل المحفظة؟

ما رأیكم الیوم ننجز محفظة من الورق؟

یسمي اللوازم التي یحتاجها

ت
ما
عل
الت

 ا
اء

بن
  

هاهو النموذج أمامكم لننطلق معا في   د 30

أوال علیكم رسم هیكل المحفظة على الورق

یساعد المعلم و یوجه 

نرسم مستطیل 

باقي األشكال

أقص األشكال و أركبها

أولون وأزین بأشكال مختلفة

عرض اإلنجازات ونختار أفضلها لعرضها في المتحف

  

  
ال
ا

ار
ثم
ست

  

أذكر أدواتي المدرسیة التي أضعها في محفظتي  د 10

تشجیع اإلجابات

ینجز على دفتر النشاط صفحة 

  

باقي الحصص للمعالجة: مالحظة 

  

  




