
 

 

  نموذج حل الوضعیة المشكلة االنطالقیة

  :الوضعیة المشكلة االنطالقیة

ّمتك المعلمة ورقة وطلبت منك إحضار ما ُكتب فیھا   .فماذا فعلت؟. في أول یوم من دخولك المدرسة سل

  .قائمة األدوات المدرسیة: السند

  :المھّمات

ّم مضمون الورقة مستعینا بأفراد األسرة - ١  .یكتشف المتعل

 ...).المتجر، الّسوق ، من المكتبة( األدوات رفقة أحد أفراد األسرة یقتني  - ٢

 .ویبین استعماالتھا وكیفیة المحافظة علیھا، ویسمیھا ، ة یعرض األدوات على المعلم - ٣

 .یرتب صور األحداث ویعّبر عنھا بجمل سلیمة حسب مستواه - ٤

 .المعرفیة والمنھجیة في وضعیات تواصلیة دالةیوظف مكتسباتھ  - ٥

، وذھبت إلى المدرسة مسرعا مع أبي، لبست ثیابي الجدیدة ... وم الدخول المدرسي استیقظت باكرافي ی - ١
بعدھا تعرفت على أصدقائي الجدد و أعطتنا المعلمة قائمة ، دخلت المدرسة فاستقبلنا المدیر ثم المعلمة

ّمتھا إلى أبي، األدوات المدرسیة  لنا المعلمة من أدوات مدرسیة یا ماذا كتبت : ثم سألتھ ، عدت إلى البیت و سل
 –أغلفة  –كتب  –أقالم جافة  –أقالم تلوین  –كراسات : طلبت منا أن نحضر لك: فأجاب األب، أبي؟

  ........مسطرة وممحاة ومبراة 

  المھمة األولى

ّمت قائمة األدوات المدرسیة ،بعد الدراسة عدت إلى البیت  - ٢ ماذا كتبت لنا المعلمة : ثم سألتھ ، إلى أبي و سل
 –أقالم جافة  –أقالم تلوین  –كراسات : طلبت منا أن نحضر لك: فأجاب األب، من أدوات مدرسیة یا أبي؟

 .الخ...مسطرة وممحاة ومبراة –أغلفة  –كتب 
  .ھیا بنا یا أبي لنشتري ما یلزمني : فقلت لھ

تھت بینھا ، أدوات متنوعة و مختلفة األشكال و األلوان، فاندھشت لما رأیت ، ذھبت برفقة أبي إلى المكتبة 
  .اختر ما تحبھ من أدوات تعجبك، ال تندھش یا بني : فقال لي أبي ، 

  .وفي الغد قدمتھا إلى معلمتي، عدت إلى البیت ووضعتھا في المحفظة 

  المھمة الثانیة

فابتسمت النضباطي و اجتھادي في احضارھا ، معلمتيفي یوم الغد أحضرت جمیع أدواتي المدرسیة إلى  - ٣
 .في الوقت المناسب

 :فسألتني المعلمة عن بعض األدوات فقالت
  .قلت مسطرة -ماذا یسمى ھذا؟  -

  .أسّطر بھا حتى ال یكون الخط مائال -ماذا نفعل بھا؟  -
 .مبراة أبري بھا قلمي -وھذه ؟  -

 .كتاب أدرس بھ -وھذا ؟  -
أحافظ علیھا بوضعھا داخل محفظتي و في مكان مرتفع حتى ال  -أدواتك؟ كیف تحافظ یا بني على  -

  .......تتمزق 
  

  المھمة الثالثة

  المھمة الرابعة :یرتب صور األحداث ویعبر عنھا بجمل سلیمھ حسب مستواه - ٤



 

 

  

  
 .یوظف مكتسباتھ المعرفیة والمنھجیة في وضعیات تواصلیة دالة - ٥

  
المھمة 
  الخامسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  .التربیة المدنیة: المادة

  الثاني: المقطع 

  المدرسة: المحور

  الرابع: األسبوع 

  .یدمج مكتسباتھ ویستثمرھا في حل األنشطة: مركبة الكفاءة

  :سیرورة الحصة

  النشـــــاطـــــات  مراحل الحصة

  : طرح سؤال  وضعیة االنطالق
  من یعرفني بنفسھ؟

  علماتبناء الت

  : أعبر
  .مع ذكر مكونات البطاقة المدرسیة، و یعبر عما یوجد بھا ، من كتابي  ٤٤یالحظ المتعلم الصورة ص 

  : أقرأ
  ):من كتابي( یقرأ المتعلم الكلمات الموجودة في البطاقة المدرسیة فقط 

  القامة    تاریخ المیالد    اللقب    االسم
  

بعد أن تشرح لھم المعلمة ، فردیا على دفتر االنشطة  ١٩ص   ٥یقوم المتعلمون بإنجاز النشاط  
  .المطلوب وطریقة العمل

  :أمأل بطاقة ھویتي
  ............     :.......................االسم
  ............:.......................اللقب

  .:.........................تاریخ المیالد
  

  .حیث یتم اختیار االجابات الصحیحة وقراءتھا، التصحیح الجماعي على السبورة
  .وذلك بتلوین صورة محفظة، فردیا على دفتر األنشطة  ١٩ص ٦یقوم المتعلمون بإنجاز النشاط 

  .االسم و اللقب و تاریخ المیالد و عنوانھ: یعرف كل تلمیذ بنفسھ بذكر  إعادة االستثمار
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  سالمیةالتربیة اال: المادة

  .كل المیادین: المیدان

  الثاني: المقطع 

  المدرسة: المحور

  الرابع: األسبوع 

  .یدمج مكتسباتھ ویستثمرھا في حل األنشطة: مركبة الكفاءة

  :سیرورة الحصة

  النشــــــــــاطـــــــــــات  خطوات الحصة
  .یستظھر سورة الفاتحة  وضعیة االنطالق

  التعلمات بناء 

بعد أن تشرح لھم المعلمة ، فردیا على دفتر األنشطة  ١٩ص   ٤یقوم المتعلمون بإنجاز النشاط  
  .المطلوب وطریقة العمل

  :أربط كل جملة بما یناسبھا
         :قبل أن أبدأ عملي أقول

  بسم هللا        :عندما أعطس أقول

  الحمد         :بعد أن أنھي عملي أقول

         :قبل الوضوء أقول

  .حیث یتم اختیار االجابات الصحیحة وقراءتھا، التصحیح الجماعي على السبورة
  

  مع تشجیع المجتھدین ، یستظھر المتعلمون سورة الناس جماعیا ثم فردیا.  
  ".الحمد "و ننھي عملھا بذكر " بسم هللا"یذكر وضعیات وأعمال نبدأ فیھا بذكر   إعادة االستثمار

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  .العربیةاللغة : المادة 

  .فھم المكتوب: المیدان 

  الثاني: المقطع

  المدرسة: المحور

  الرابع: األسبوع 

  .یدمج مكتسباتھ ویستثمرھا في حل األنشطة: مركبة الكفاءة

  :سیرورة الحصة

  النشــــــــاطـــــــــات  خطوات الحصة

  وضعیة االنطالق
  :النحو التالي تكتب المعلمة بعض الحروف المدروسة سابقا على السبورة على

ـــ -مــي  –َر  –ٌب  –َل  –ري  –ًبــا  –ُمــو  ُ   ......ـــل
  .مع تشجیع المجتھدین. و تطلب في كل مرة تلمیذ قراءتھا حرف حرف 

  بناء التعلمات

تكتب المعلمة نص النشاط على السبورة بعد توزیعھا دفاتر األنشطة على التالمیذ و تكلیفھم بمحاولة كتابة 
  .لیھاالتاریخ ع

  .مع تكریر السؤال من طرف بعض المتعلمین، تقرأ المعلمة نص التعلیمة على مسامع المتعلمین 
 :أربط بین الّطرفین ألكّون كلمة -١

  َرةٌ *    *مــــْبــــ 

  َراةٌ *    *ُمــدیــــ 

ــــــا  َ   رٌ *    *بــ

  بٌ *    *َتـــــْمــ 

 :أنت –أنَت  –نحن  –أنا : أضع الضمیر المناسب مكان الُنقط -٢
  ُتراجع دروسكَ .................    نلبس مالبسنا................ 

  ُتحبین أّمك كثیرا.................    أراجع دروسي...............

  
تترك فرصة للتالمیذ حتى یحاولوا الحل بعدھا . في كل مرة تشرح المعلمة نص التعلیمة و طریقة االنجاز

  . تصحح جماعیا على السبورة ثم على الدفتر
م فردیا على تصحح جماعیا ث .التالمیذ في أوراق موزعة علیھم نجزھامعلمة بعض التمارین و یتقترح ال
  .السبورة

  :بحرف الالم) الالم(إقرأھا ثم أصل كل كلمة تشمل حرف ، إلیك بعض الكلمات : تمرین األول
  كرسيّ     قال    قـلـم    مسطرة
              
        ل      
              

  مدرسة    نافذة    طفل    ســلــم
  

ٌ ( :أكمل الكلمات التالي بالحرف المناسب: تمرین الثاني   )ــَمــ -و ُبـ –َر  –ل
ٌ .....مسطـ –ـة .....عـلــمـ –َرة .....سـ   .....فـطـ –ة
  

  .المكتوبة على السبورة فردا فردا األصواتقراءة بعض  إعادة  إعادة االستثمار



 

 

  .العربیةاللغة : المادة 

  .فھم المنطوق: المیدان 

  الثاني: المقطع

  المدرسة: المحور

  الرابع: األسبوع 

  .یدمج مكتسباتھ ویستثمرھا في حل األنشطة: مركبة الكفاءة

  :سیرورة الحصة

  النشـــــــاطــــــات  خطوات الحصة

  وضعیة االنطالق
  . كنا نتحدث عن المدرسة -عن ماذا كنا نتحدث االسابیع الماضیة؟ : تسأل المعلمة التالمیذ 

وحدثنا ، وحدثنا عن ساحة المدرسة ، المعلمة و التالمیذ بعرفنا  عرفنا بنفسھ و -حمد؟ ثنا أعن ماذا حد
  .سیةأیضا عن األدوات المدر

  بناء التعلمات

  و تطالب التالمیذ بشرح ما ، تعید المعلمة سرد النص المنطوق الخاص بنص أحمد في المدرسة
  .ثم یعیدون التعریف بأنفسھم مثل أحمد و المعلمة بشرى، قالتھ 

  :١النص المنطوق 
ثم فتحت ، وقفنا نرّدد النشید الوطني والعلم یرفرف عالیا، رّحب بنا المدیر، دخلنا ساحة المدرسة 

   .ودخلنا بھدوء، القسمالمعلمة باب 
  من یعّرفني بنفسھ؟. مرحبا بكم اسمي بشرى ، أنا معلمتكم ، بسم هللا الرحمن الرحیم: قالت المعلمة

  .أنا اسمي أحمد.....أنا: أحمد 
  .وأنا اسمي بالل: بالل
  .وأنا أدعى ھدى: ھدى

  .شكرا لكم یا أبنائي: المعلمة
 .خذوا ھذه الورقة وأحضروا ما كتب فیھا غدا

 شرح ماو تطالب التالمیذ ب ،المدرسة ص بنص في ساحةد النص المنطوق الخاتعید المعلمة سر 
  .ثم یحاولون وصف المدرسة و ساحتھا كذلك وصف العلم الوطني و ألوانھ، قالتھ 

  :٢النص المنطوق 
  .قَّ الجرسد

  .تعالوا لنلعب لعبة الغمیضة. فخرجنا إلى ساحة لنستریح 
  .!ما أجمل العلم الوطنيّ : رفع بالل رأسھ وقال

  .أنا تعجبني ألوانھ الثالثة: أحمد 
  .علمنا یرفرف في كل مكان، الشھداء ثم بتضحیة ، بفضل هللا : المعلمة
 شرح ماو تطالب التالمیذ ب ،ص بنص األدوات المدرسیةد النص المنطوق الخاتعید المعلمة سر 

  .ثم یحاولون ذكر األدوات المدرسیة التي بحوزتھم ، التھ ق
  :٣النص المنطوق 

  :وقالت، وقفت المعّلمة على المصطبة 
  .منضدةوضعوھا على ال، أخرجوا أدواتكم 

  :وقال، وضع أحمد أدواتھ 
  .وأقالم ملونة ومبراة، لوحة ، عندي كّراس 

  .أنا لیس لي أقالم ملّونة: بالل
  .أحضرھا معك غدا، إلیھا الیومال نحتاج : المعّلمة

ّ أدواتي، الحمد : ھدى    لقد أحضرت كل

  إعادة االستثمار
من خالل التحدث عنھم . اعطاء فرصة لبعض التالمیذ بمحاولة الجمع بین النصوص المنطوقة الثالث

  . جمیعا 
  .تشجع المبادرات و تحفز 



 

 

  

  .العربیةاللغة : المادة 

  .التعبیر الشفوي: المیدان 

  الثاني: المقطع

  المدرسة: المحور

  الرابع: األسبوع 

  .یدمج مكتسباتھ ویستثمرھا في حل األنشطة: مركبة الكفاءة

  :سیرورة الحصة

  النشـــــاطــــــات  خطوات الحصة
  .یحاول التالمیذ تذكر الصیغ المدروسة آنفا -ما ھي الصیغ التي تناولناھا سابقا؟ : تسأل المعلمة التالمیذ   وضعیة االنطالق

  بناء التعلمات

  .ثم تلصق على كراس القسم ھانلینجزو ا أنشطةمیذ موجود علیھتوزع المعلمة أوراق على التال
  :المناسب في مكان) بك مرحبا  –بك أھال  –أنا ( ضع : التمرین األول

  .صدیقي بالل...........  -
  .اسمي أحمد..........  -
  .صدیقتي ھدى.........  -

  :)ھذه –ھذا (اربط كل جملة باسم االشارة المناسب لھا : التمرین الثاني
      قلم
      

  ھذا    مسطرة
      
  ھذه    ةمائد
      

      كرسيٌّ 
  
  :اربط بین الصورة و ما یناسبھا: مرین الثالثتال

  صغیـــــر    كبیـــر
  

      

       
  

  في جمل مفیدة) صباحا ومساءا(فیھا مفیدة موظفا یأتي بجمل   رإعادة االستثما
  

  

  

  



 

 

  

  .العربیةاللغة : لمادة ا

  الثاني: المقطع

  المدرسة: المحور

  الرابع: األسبوع 

  إنجاز مشروع: الموضوع

  .بشكل مقبولأفكاره و یوظف مخیلتھ و ینجز محفظة یستغل : مركبة الكفاءة

  :یرورة الحصةس

  النشـــــاطـــــات  خطوات الحصة
  .نضعھا في المحفظة -أین تضعون أدواتكم المدرسیة عند ذھابكم إلى المدرسة؟ : تسأل المعلمة   وضعیة االنطالق

  .في ھذه الحصة یا أبنائي سوف ننجز محفظة مدرسیة: المعلمة  بناء التعلمات
  : مشروعز ھذا الاسنحتاج إلنج

    ملونةأوراق  –رصاص قلم  –مقص  –مسطرة  –غراء 
  :مراحل إنجاز العمل

  :وھي ، تشرح المعلمة طریقة العمل ، بعد تقسیم التالمیذ إلى أفواج 
 .رسم ھیكل المحفظة على ورقة بیضاء - ١
 .قصھ رسم مستطیل من ورق ملون و - ٢
 .سم مثلثا و قصھ ر - ٣
 .تركیب األشكال - ٤
 .على واجھة المحفظة للتزیین) الخ...أزھار –قریصات  –نجوم ( أشكال مختلفة  إلصاق - ٥

  
  .یذكر المتعلم األدوات المدرسیة التي یضعھا داخل المحفظة  إعادة االستثمار

 


