
 1 .الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح: ات اذة 

  مذكرة اللغة العربیة سنة أولى    

  الفترة الصباحیة                                             یوم األحد                       

  .فهم المنطوق :المیدان                                              حي والقریةال: ثالثالمقطع ال

      01ح:رقم الحصة                                                    .في القریة :عنوان الوحدة

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

       :المواقف والقیم                                                        :الكفاءات العرضیة  

       .الصدق. االحترام                                                    یبدي رأیه .یرتب أفكاره   

     .محبةال. التعاون مع الغیر                                           .یبدي أفكارا تتطابق مع الوضعیات  

مراحل 

  الحصة

مؤشرات   وضعیات وأنشطة التعلم  المدة

  الكفاءة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  :الوضعیة االنطالقبة األم   د 15

سـألت أمـي هـل  ،وفجأة سقطت صورة ألبي رفقة جدي فـي الحقـل، كانت أمي ترتب الثیاب في الخزانة

طـرت فرحـا ورحـت أردد سـنزور  .غدا سنذهب لزیارة جدكیمكنني أن أزور هذا المكان؟ ردت أمي نعم 

  .أخیرا سأرى القریة...جدي 

  .السند صورة لطفل رفقة والده بالحقل

  :المهمات

  .یتعرف على جمال القریة من خالل الطبیعة

  .یعایش أهل القریة ویتعرف على حیاتهم من خالل اإلقامة بینهم

  .والمدینة التي یسكن بها یكون عالقات مع أبناء القریة ویحدثه عن الحي

  .یرافق جده للحقول ویتعرف عن الفالحین ویساعد جده في غرس األشجار

  .دون اإلجابة عنها، محتوى النص ونحدد المهام مع بعض التي ستدور حولها األحداثنناقش معا 

  یستمع

  .للنص

  

  

  

یناقش 

  .ویحاور

  

  

 
  

وفـي السـهرة حـدثني عـن ، فسـلمنا علیـه مسـاء  وصلنا إلي بیت جـدي : ى الوضعیة الجزئیة األول   د 30

  .لننصت لما قاله جیدا .وفي الصباح تجولت في القریة القریة وعن سكانها

  .یسرد المعلم النص المنطوق بصوت معبر مع اإلیمـاءات واإلشـارات كـذلك تكـرار القـراءة عنـد الحاجـة

  .ثم نناقش محتوى النص

القریـة؟ مـاذا عـن أناسـها؟ كیـف كانـت البیـوت؟والمزارع حول ماذا تحـدث الجـد مـع حفیـده؟ كیـف هـي 

  .....في القریة؟ واألغنام؟ هل یوجد ضجیج السیارات

وتــرك  وتفســیر تصــرفات الشخصــیاتنحــاول قــدر المســتطاع الغــوص فــي تفاصــیل الــنص مــع المــتعلم 

  ...... ؟محاسن القریةویحدد . یستخرج صفات أهل القریة:مثال .كامام بأن یصدر أحفرصة للمتعل

  .تكرارها من طرف المتعلم. نثمن اإلجابات وندونها على السبورة

ینتج جمال 

  بسیطة

یصدر أحكام  

ویفسر 

تصرفات 

الشخصیات 

  .في النص

ار
ثم

ست
اإل

  

یـه ا یصـف فأو یسـرد  نصـ..محقـقلمتعلمـین بنـاء علـى الفهـم الإعادة سرد النص من طـرف ا  د 10

  .التشجیع لكل المحاوالتمع . زار القریةأحداث عاشها عندما  

  یسرد النص

یسرد قصة 

  .مماثلة



 2 .الوادي

  .01ح:رقم الحصة              سندات مكتوبة أو مصورة

  .د 45:المدة                                             

       :المواقف والقیم                                                        

   .الصدق . االحترام                                  

  .المحبة. التعاون مع الغیر                       

مؤشرات 

  الكفاءة

یجیب عن                                

  األسئلة

  .بمساعدة من طرف المعلم من خالل أسئلة توجیهیة بسیطة وفي مستواهم

  .الخ.........؟المكان

  .یتم تشجیع التعابیر المستحسنة وتكرارها من طرف البقیة و تدوینها على السبورة

ــاء حــوار حــول مضــمون المشــهد ــذلك ،مــین وبن ك

شــهد صــورة لألطفــال وهــم یلعبــون مــاذا تفعــل هــذه البنت؟لمــاذا یجــري هــذا 

  .نسجل اإلجابات المستحسنة على السبورة

یصف المشهد 

  بحریة

ینتج جمال 

  بسیطة

مترجما 

مضمون 

  النص

  

  .نكون نص قصیر لمضمون المشهد بالتدرج مع الربط بینها وبمشاركة المتعلمین

ال ، المـزارع واسـعة،

ربط بین ی

جابات اإل

ویسرد نصا 

  قصیرا
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سندات مكتوبة أو مصورة یحاور ویناقش انطالقا من

                                                    .في وضعیات تواصلیة دالة 

                                                        

                                  .كتسب معطیات یوظفها في التعبیر الكتابي

                                               

  وضعیات وأنشطة التعلم

                                .طرح أسئلة تحفز المتعلمین لالهتمام بالموضوع

                                     ؟عما تحدث الجد وحفیده

  .لنالحظ الصورة أو المشهد الذي أمامنا ونتأمله

  :الوصف التلقائي للمشهد

  .ومحاولة التوصل لتفاصیله، دعوة المتعلمین لتأمل المشهد

بمساعدة من طرف المعلم من خالل أسئلة توجیهیة بسیطة وفي مستواهم

المكان لنا هم اآلن؟من یصفماذا ترى في الصورة؟ من هؤالء؟أین 

یتم تشجیع التعابیر المستحسنة وتكرارها من طرف البقیة و تدوینها على السبورة

  :تنظیم التعابیر وبناء حوار

ــات المتعل ــه إجاب ــم بتوجی ــاء حــوار حــول مضــمون المشــهدیقــوم المعل مــین وبن

  .و تقمص أدوار الشخصیات.مسرحة األحداث

  :مجموعة من األسئلة

شــهد صــورة لألطفــال وهــم یلعبــون مــاذا تفعــل هــذه البنت؟لمــاذا یجــري هــذا 

  ؟الطفل؟ كیف تبدو القریة؟ماذا یوجد بالمزرعة

نسجل اإلجابات المستحسنة على السبورة؟ هل الهواء ملوث ؟ ماذا عن المزارع

  : من خالل اإلجابات المسجلة

نكون نص قصیر لمضمون المشهد بالتدرج مع الربط بینها وبمشاركة المتعلمین

،البیـوت قلیلـة ومتفرقـة، هواؤها نقـي، القریة جمیلة والحیاة هادئة 

  .....یوجد ضجیج السیارات

زة اوح: ات اذة 

   .تعبیر شفوي: المیدان

یحاور ویناقش انطالقا من:لختامیةالكفاءة ا

في وضعیات تواصلیة دالة 

                                                        :الكفاءات العرضیة

كتسب معطیات یوظفها في التعبیر الكتابيی  

                           . طرح أسئلة لالستفساری  

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

طرح أسئلة تحفز المتعلمین لالهتمام بالموضوع  د 5

عما تحدث الجد وحفیده

لنالحظ الصورة أو المشهد الذي أمامنا ونتأمله

  

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
  

30 

  د

الوصف التلقائي للمشهد

دعوة المتعلمین لتأمل المشهد

بمساعدة من طرف المعلم من خالل أسئلة توجیهیة بسیطة وفي مستواهم

ماذا ترى في الصورة؟ من هؤالء؟أین 

یتم تشجیع التعابیر المستحسنة وتكرارها من طرف البقیة و تدوینها على السبورة

تنظیم التعابیر وبناء حوار

ــات المتعل ــه إجاب ــم بتوجی یقــوم المعل

مسرحة األحداث

مجموعة من األسئلةطرح 

شــهد صــورة لألطفــال وهــم یلعبــون مــاذا تفعــل هــذه البنت؟لمــاذا یجــري هــذا یمثــل الم

الطفل؟ كیف تبدو القریة؟ماذا یوجد بالمزرعة

هل الهواء ملوث ؟ ماذا عن المزارع 

ار
ثم

ست
اإل

ا
  

10 

  د

من خالل اإلجابات المسجلة

نكون نص قصیر لمضمون المشهد بالتدرج مع الربط بینها وبمشاركة المتعلمین

القریة جمیلة والحیاة هادئة 

یوجد ضجیج السیارات

  

  

  

  



 3 .الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح: ات اذة 

  :الفترة المسائیة

   تعبیر شفوي: المیدان                                               أدواتي المدرسیة: عنوان الوحدة

                                               02:الحصة رقم       أو مصورة     یحاور ویناقش انطالقا من سندات مكتوبة   :ختامیةلاالكفاءة 

              د  45 :المدة                                                    .  في وضعیات تواصلیة دالة 

مراحل 

  الحصة

  مؤشرات الكفاءة  وضعیات وأنشطة التعلم  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  :طرح أسئلة   د 5

  تزور العائلة الجد؟متى 

  كیف كانت القریة؟

یجیب عن السؤال موظفا 

  .السابقةمعارفه 

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

  :نسجل الجملة على السبورة  د 30

  .یعود عمي من المزرعة الیوم

  .یقرأ األستاذ الجملة

  .قراءة الجملة من طرف التالمیذ 

  نشرحها نوظف هذه الصیغة عندما،الجملة ونلون الصیغة  شرحن

أو عن أعمال سأقوم بها في هذا نتحدث عن أحداث خالل الیوم 

  .مثال.الیوم أقول الیوم سأذهب لزیارة خالي 

  .ب المتعلمین باستحضار نماذج أخرىنطال

  .وتقرأ. ةتدون على السبور 

  :ندون الجملة الثانیة

  .نزور القریة غدا

ا منذ قلیل عندما أتكلم عن أحداث أو أعمال یشرح المعلم تعلمن

لكن عندما نزوره في .سأقوم بها الیوم أقول الیوم سأزور الطبیب 

  .غدا سأزور الطبیب: الغد نقول 

  .من یعطني جملة موظفا غدا ...غدا سأشتري معطفا:مثال آخر

  .وتكرارها.ندون اإلجابات للتشجیع 

  

یكتشف الصیغة ویفهم 

  .هامعنا

  

  

  

حضر نماذج مختلفة یست

  . موظفا  الصیغ المكتشفة

  

ار
ثم

ست
اإل

  

  .ویطالبهم باتمامها م بعض الجملیعطي المعل  د 10

  .یعود أبي من السفر........... 

  .نذهب للمكتبة......

  .أراجع دروسي..........

  .ننظف الحي........

  .من طرف المتعلم نثمن اإلجابات وتكرارها

یشارك في الحوار مجیبا 

  . عن األسئلة

  

  



 4 .الوادي

          :الفترة الصباحیة                 

   تعبیر شفوي: المیدان                          

  03ح:رقم الحصة          سندات مكتوبة أو مصورة

     د     45:المدة                                            

                                           :المواقف والقیم                                                      

      .الصدق .االحترام                                  

                                                 .محبةال. التعاون مع الغیر          

  مؤشرات الكفاءة

  یجیب عن األسئلة

یصف المشهد 

  بحریة

  ینتج جمال بسیطة

مترجما مضمون 

  .المشهد

  

ینتج نصا من 

خالل الصورة 

  .ویقرأ
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سندات مكتوبة أو مصورة یحاور ویناقش انطالقا من

                                                .في وضعیات تواصلیة دالة

                                               

                                  .یكتسب معطیات یوظفها في التعبیر الكتابي

                                    یتعرف على األسالیب المناسبة للحوار

  وضعیات وأنشطة التعلم

  .طرح أسئلة تحفز المتعلمین لالهتمام بالموضوع

  من یذكرنا إلى أین ستذهب العائلة؟

   ؟ماذا قال الجد

  .لنالحظ الصورة أو المشهد الذي أمامنا ونتأمله

  :المشهدمقاربة 

  .من كتاب المتعلم45رض المشهد صفحة 

          دعوة المتعلم إلى مالحظة المشهد 

  ماذا تمثل هذه الصورة؟ 

  .إجراء حوار مع المتعلمین حول مكونات وتفاصیل المشهد

  .إثارة دافعیة المتعلم بطرح أسئلة توجیهیة

  .ندون اإلجابات على السبورة و قراءتها

  .لینتج نصا مترجما المشهدإعطاء فرصة للمتعلم 

  :من خالل اإلجابات

  .  یدون النص ویقرأ

زة اوح: ات اذة 

                   :یوم االثنین

                                 .التعبیر الشفوي

یحاور ویناقش انطالقا من :الكفاءة الختامیة

في وضعیات تواصلیة دالة

                                               :الكفاءات العرضیة   

یكتسب معطیات یوظفها في التعبیر الكتابي  

یتعرف على األسالیب المناسبة للحوار  

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

طرح أسئلة تحفز المتعلمین لالهتمام بالموضوع  د 5

من یذكرنا إلى أین ستذهب العائلة؟

ماذا قال الجد

لنالحظ الصورة أو المشهد الذي أمامنا ونتأمله

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
  

مقاربة   د 30

رض المشهد صفحة یع

دعوة المتعلم إلى مالحظة المشهد 

ماذا تمثل هذه الصورة؟ 

إجراء حوار مع المتعلمین حول مكونات وتفاصیل المشهد

إثارة دافعیة المتعلم بطرح أسئلة توجیهیة

ندون اإلجابات على السبورة و قراءتها

إعطاء فرصة للمتعلم 
ار

ثم
ست

اإل
ا

  

من خالل اإلجابات  د 10

یدون النص ویقرأ

  

  

  



 5 .الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح: ات اذة 

  :الفترة الصباحیة

   .المكتوبفهم : المیدان                                                             .عبر و أقرأأ -

               .04ح:رقم الحصة                     .یقرأ نصوصا بسیطة وقصیرة و یفهمها :لختامیةالكفاءة ا

                                          :المواقف والقیم                                                 :الكفاءات العرضیة   

      .الصدق .االحترام                                               .یتحكم في آلیات القراءة األولیة  

                                                 .محبةال.عاون مع الغیرالت                                .           العین والهاء يیتحكم في نطق حرف  

مراحل 

  الحصة

  الكفاءة اتمؤشر   وضعیات وأنشطة التعلم  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  :طرح أسئلة   د 5

  ؟وماذا قال عن الحیاة في القریة ؟ كیف وصف الجد المزارع 

  .تكرار اإلجابة من طرف المتعلم

  یجیب عن األسئلة

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
  

30 

  د

  .ندون الجمل التالیة على السبورة 

  .المزارع في القریة واسعة

  .                  .هواء نقيوال، هادئةفیها الحیاة 

  .قراءة فردیة للمتعلم

  .تشویش الكلمات في الجملة و إعادة ترتیبها

   . تقدیم جمل ناقصة إلتمامها بكلمات من رصید معروض علیه

  .نقي.........و...... الحیاة.

  .نحاول التركیز على الكلمات التي نحتاجها والنطق السلیم

  

  یقرأ الجمل بلغة سلیمة 

  .یرتب ویقرأ جملة

  

  

  

  

  .یتم الجمل ویقرأ

   
ار

ثم
ست

اإل
ا

  

10 

  د
  .عرض بطاقات مدون علیها الكلمات المشكلة للرصید

  .الكلمات وتقرأنقوم بتلوین . أالهواء، فیها، هادئة، المزارع

  كلمات یمیز  بین ال

  .قرأوی

  

  

  

  



 6 .الوادي

  محفوظات :النشاط                                                

  05ح :رقم الحصة                  

     د 45:المدة                      

  الكفاءة اتمؤشر 

                         

  

  یجیب عن األسئلة

  

یقرأ المعلم األبیات بصوت معبر وینصت المتعلم لقراءته متابعا على 

یشرح ) 

  .جماعیا.

 . أداء فردي مع التركیز عن النطق السلیم للكلمات

  .یراقب المعلم األداء

یتابع باهتمام ویقرأ 

.  

  

  

  

یحفظ األبیات 

  .بنطق سلیم

  

إنشاد صفا بصف من أجل المنافسة وتشجیع الصف 

  

  .ویؤديیقرأ 
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                     .یحفظ نصوص شعریة ویفهمها

                                                                                   

  وضعیات وأنشطة التعلم

                       .بعض الحیوانات التي تعیش في المزرعةمن یذكر لنا 

  .المتعلم الحیواناتیعدد 

  من یصف لي األرنب ؟هل تحبونه ؟ ماذا یأكل األرنب؟

  .الیوم یا أبنائي سنحفظ أنشودة عن األرنب

  .58لنفتح الكتاب صفحة 

  .على السبورة بخط واضح دون المعلم األبیات

  
یقرأ المعلم األبیات بصوت معبر وینصت المتعلم لقراءته متابعا على 

) أو عن طریق التسمیع بمسجل أو جهاز كمبیوتر( كتابه 

.2و1تحفیظ البیتین نقوم ب. شرحا مبسطا، المعلم األبیات 

أداء فردي مع التركیز عن النطق السلیم للكلماتیتم أداء األبیات 

یراقب المعلم األداء. والثاني متعلم البیتین األولستظهر كل 

  .مشاركة المتعلمین في القراءة واألداء

   .إنشاد جماعي من طرف المتعلمین مع اللحن

إنشاد صفا بصف من أجل المنافسة وتشجیع الصف  -

  . األحسن أداء

زة اوح: ات اذة 

  :ئیة الفترة المسا

        فهم المكتوب: المیدان

یحفظ نصوص شعریة ویفهمها :لكفاءة الختامیةا

                                                             

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

من یذكر لنا    د 5   

یعدد 

من یصف لي األرنب ؟هل تحبونه ؟ ماذا یأكل األرنب؟

الیوم یا أبنائي سنحفظ أنشودة عن األرنب

لنفتح الكتاب صفحة  

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

دون المعلم األبیاتی  د 30

یقرأ المعلم األبیات بصوت معبر وینصت المتعلم لقراءته متابعا على 

كتابه 

المعلم األبیات 

یتم أداء األبیات 

ستظهر كل ی

ار
ثم

ست
اإل

  

مشاركة المتعلمین في القراءة واألداء  د 10

إنشاد جماعي من طرف المتعلمین مع اللحن

  

  

  



 7 .الوادي

  :الفترة الصباحیة               یوم الثالثاء                                                                       

  .فھم المكتوب: المیدان                  
  .06ح:رقم الحصة               
                                 .سا1:المدة  .                   
                                         . اقرأ وأكتشف :النشاط                                                                                  

  مؤشرات الكفاءة

یستحضر كلمات من الرصید 

  . اللغوي المكتسب في التعبیر

    

حیث نركز على 

قوم المستهدف والمناسبة لمستوى المتعلم ن

  .المستهدفحتى نصل للحرف 

حرف العین كذلك نفس الخطوات 

ونأخذ بطاقة مدون علیها 

نركز على شكل  الشفتین في كل 

  
مثال یقوم المتعلم بقراءة 

  قراءة                        

  جمل

  .مكتوبة 

  

  

  

  

  بتدرب على قراءة كلمات 

  

  

  .ینقل الكلمة ویقوم بالتقطیع

  

یكتشف الحرف ویقرأ مع 

  الحركات القصیرة

  

یعطي كلمات بها حرف 

  عینال

الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح

یوم الثالثاء                                                                       

                                                       .في القریة
من عشرة ، یقرأ نصوصا بسیطة وقصیرة ویفھمھا

.                   ط الحواريیغلب علیھا النمإلى عشرین كلمة مشكولة شكال تاما 
                                                                               

  وضعیات وأنشطة التعلم

  .45صجودة في الكتاب الصفحة الصور المو ،  عرض سند بصري 

   ؟كیف هي المزارع

  .تكرار اإلجابة

  . من أفواه المتعلمین ندون الجملة على السبورة

  .یقرأ المعلم الجملة بتأني وتركیز

  .لمتعلمین فوجا بفوج قراءة جماعیةا

  .ثم نفصل الكلمات

  واسعة  القریة  في  المزارع

حیث نركز على . قراءة فردیة من طرف المتعلمین ومرافقة أدائهم بالتوجیه المناسب

  .ونركز على النطق السلیم للكلماتمة المتعلم لصورة الكل

المستهدف والمناسبة لمستوى المتعلم ننختار الكلمة التي نحتاجها وتشمل الحرف 

   .العین:بتلوین الحرف المستهدف 

  .لة وقرائتها قراءة جیدةو ال ننسى كتابة الكلمة مشك.عالمزار 

  .ثم نقوم بتقطیع الكلمة ،ینقل المتعلم الكلمة على لوحه

حتى نصل للحرف  ولنبدأ معا بالمحو التدریجي  من الصوت األ ع 

حرف العین كذلك نفس الخطوات .... ؟.حرفنا الیوم هو يأحبائ یا.   صوتا ینطقه المتعلم

  .حتى یتعرف على مروقع حرف العین وشكله مع كلمة واسعة

ونأخذ بطاقة مدون علیها نرسم الحركات .حصة الصباحیة باألصوات القصیرة

نركز على شكل  الشفتین في كل .لحرف تحت الحركة والمتعلم یقرأ نثبت ا

 :عرض الصور على السبورة 

مثال یقوم المتعلم بقراءة . وموقعه في الكلمة العیندون الكلمات تقرأ ویمیز حرف 

  .الصوت وتسطیره على السبورة

  .تدون وتقرأ.ر المتعلم كلمات تتضمن حرف العین

 المزارع في القریة واسعة

زة اوح: ات اذة 

یوم الثالثاء                                                                       

في القریة: عنوان الوحدة
یقرأ نصوصا بسیطة وقصیرة ویفھمھا :الكفاءة الختامیة

إلى عشرین كلمة مشكولة شكال تاما 
                                                                                                

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

ا
  

عرض سند بصري   د 5

كیف هي المزارع -

تكرار اإلجابة

عل
لت
 اا

اء
بن

ت
ما

  

من أفواه المتعلمین ندون الجملة على السبورة -  د 40

  

یقرأ المعلم الجملة بتأني وتركیز -

لمتعلمین فوجا بفوج قراءة جماعیةا ثم قراءة -

ثم نفصل الكلمات -

المزارع

قراءة فردیة من طرف المتعلمین ومرافقة أدائهم بالتوجیه المناسب - 

المتعلم لصورة الكل تمییز

نختار الكلمة التي نحتاجها وتشمل الحرف 

بتلوین الحرف المستهدف 

المزار  - 

ینقل المتعلم الكلمة على لوحه - 

ع /ر /زا/م/ال

ینطقه المتعلم.

مع كلمة واسعة

حصة الصباحیة باألصوات القصیرةنكتفي في ال

نثبت ا حرف العین

عرض الصور على السبورة .حركة

دون الكلمات تقرأ ویمیز حرف ن

الصوت وتسطیره على السبورة

ار
ثم

ست
اإل

ا
  

ر المتعلم كلمات تتضمن حرف العینیستحض  د15

المزارع في القریة واسعة



 8 .الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح: ات اذة 

  كتابة :النشاط                                                              تعبیر كتابي :المیدان

   06ح :رقم الحصة                            .محترما ضوابط الكتابة یكتب الحروف:الكفاءة الختامیة

  .د 30:المدة                                                                                  

مراحل 

  الحصة

  لكفاءةمؤشرات ا  وضعیات وأنشطة التعلم  المدة

ة 
عی
ض

و

ق
ال
ط
الن

ا
  

  

  د5  

  

  .ن علیها حرف العینیحمل المعلم بطاقة مدو

البطاقة تحت الحركة نرسم الحركات على السبورة یثبت المعلم 

  . والمتعلم یقرأ الصوت

یقرأ ممیزا بین 

  .األصوات

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

اللوح یرسم المعلم النموذج على السبورة ویشرح یتدرب على   د 10

  .طریقة رسمه مع التأكید على أبعاد الحرف

   .یحاكي المتعلم المعلم على اللوح ویتفقد المعلم العمل ویوجه -

  .محترما المسافة ،بحیث ینطلق من نقطة  -

   . یكرر العملیة أكثر من مرة و تشجیع اإلنجازات الجیدة -

  . نتدرب مرة ثانیة في الفضاء وعلى الطاولة - 

  

متبعا یرسم الحرف 

  السطر

یكتب محترما أبعاد 

  .الحرف

اال
ار

ثم
ست

  

 .نوزع الكراریس -  د 15

 .نسجل تاریخ الیوم -

 .الكتابة  ناءوضعیة الجلوس أث: نعطي توجیهات  -

ج على السبورة ویساعد المتعلم في ذیرسم المعلم النمو  -

ألول محاكیا ج اجز النموذالتعرف على نقطة البدایة وین

التوجیهات الخاصة مع إعطاء ،المعلم على السبورة 

 .بأبعاد الحرف 

 .یراقب المعلم اإلنجاز ویوجه -

 .جیواصل المتعلم مع بقیة النماذ -

 .تشجیع اإلنجاز الجید وتثمینه لبث روح المنافسة -

  . نطالبهم بكتابتها مرة أخرى بالبیت -

  

  

یمسك القلم بشكل 

  صحیح

 یرسم حرف العین

محترما المسافات 

  .تجاهالوا

  

  

  

  

  



 9 .الوادي

    فهم المكتوب: المیدان                             

  07ح :رقم الحصة                                                              

     د 45:المدة                             

  مؤشرات الكفاءة

  .لم  الحرف مع الحركات القصیرة و بشكل مشوش

ویمیز بین لحرف یقرأ ا

   . األصوات

  

  

  

  .قطیع  –عجلة 

یقرأ المعلم الكلمات ثم قراءة المتعلم الحظوا یا أبنائي هناك حرف مشـترك بـین 

اء فـي قـع حـرف التـ

  .یقرأ ممیزا الحرف

  

  .یجید القراءة بمفرده 

حرف مع یكتب ال

  .صواتاأل

  

  

  

   

  

  ینجز التمرین

  .موظفا معارفه السابقة 

الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح

                                                        

                                                           

                          . القا من كلماتانطت الحرف 

  وضعیات وأنشطة التعلم

  .سابقا على السبورة ندون الحرف المكتشف

لم  الحرف مع الحركات القصیرة و بشكل مشوشیدون المع. یقرأ الحرف

  .قراءة فردیة لألصوات

عجلة  –عربة  –علم  : لمات تتضمن الحرف المكتشف یدون المعلم ك

یقرأ المعلم الكلمات ثم قراءة المتعلم الحظوا یا أبنائي هناك حرف مشـترك بـین 

  .هذه الكلمات ما هو؟ یتوصل للحرف

  ......في آخر الكلمة.  یقرأ ویحدد موقع الحرف في أول الكلمة

  .صوت فقطلى اللوح ال

قـع حـرف التـوعلـى المـتعلم أن یمیـز مو كذلك بالنسبة للتنوین نكتب كلمـات 

  ...قناع  –رضیع : الكلمة مثال

  .قراءة الحرف على لوحة األصوات ممیزا بینها

  .یراقب المعلم العمل ویوجه ویشجع 

  .الكراس أو اللوحكتابة الحرف مع األصوات على 

  . نسجل تاریخ الیومافتح كتاب النشاط 

  .یقرأ المعلم السؤال

  .ینجز فردیا ثم التصحیح الجماعي على السبورة

  . في األخیر تشجیع اإلنجازات الجیدة

زة اوح: ات اذة 

          : الفترة المسائیة 

                                                           تطبیقات  :النشاط

ت الحرف تثبی :الكفاءة الختامیة

  

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  

  د5  

  

ندون الحرف المكتشف

یقرأ الحرف

قراءة فردیة لألصوات

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
  

یدون المعلم ك  د 30

یقرأ المعلم الكلمات ثم قراءة المتعلم الحظوا یا أبنائي هناك حرف مشـترك بـین .  .

هذه الكلمات ما هو؟ یتوصل للحرف

یقرأ ویحدد موقع الحرف في أول الكلمة

لى اللوح الیكتب ع

كذلك بالنسبة للتنوین نكتب كلمـات 

الكلمة مثال

قراءة الحرف على لوحة األصوات ممیزا بینها

یراقب المعلم العمل ویوجه ویشجع 

كتابة الحرف مع األصوات على 

ار
ثم

ست
اإل

  

افتح كتاب النشاط   د 10

یقرأ المعلم السؤال

ینجز فردیا ثم التصحیح الجماعي على السبورة

في األخیر تشجیع اإلنجازات الجیدة

  

  

  



 10 .الوادي

  :الفترة الصباحیة             :                                                                     

  08ح:الحصةرقم                      

                                                                                       سا1:المدة               .                   

  مؤشرات الكفاءة

یستحضر كلمات 

من الرصید اللغوي 

المكتسب في 

  . التعبیر

حیث نركز على . المتعلمین ومرافقة أدائهم بالتوجیه المناسب

نختار الكلمة التي نحتاجها الكتشاف الحرف ندونها بشكل منفصل ونقوم بتلوین الحرف 

تعلم بنقلها على لوحه ثم نقوم بتقطیعها جماعیا على السبورة والمتعلم على 

لوحه نحاول القراءة صوتا صوتا نبدأ بالمحو التدریجي من الصوت األخیر وصوال 

د هو صدیق ئي نرحب بحرف جدی

  .یقرأ ویلون الهاء

  

قراءة                        

  جمل 

  مكتوبة 

  

  

  

  

تدرب على قراءة ی

الكلمة ویكتشف 

  . الحرف

  

  

تشمل قراءة كلمات 

وتثبیتها الحرف 

  . بالصور

  

یقرأ الكلمات قراءة 

  . سلیمة

 الحیاة ھادئة والھواء نقي

الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح

                                                                     :

              من عشرة، یقرأ نصوصا بسیطة وقصیرة ویفهمها

.                   إلى عشرین كلمة مشكولة شكال تاما یغلب علیها النمط الحواري

                                                 

  وضعیات وأنشطة التعلم

  تحدث الجد عن الحیاة في القریة ماذا قال؟

  وعن الهواء أیضا كیف كان؟

  .تكرار اإلجابة

  . من أفواه المتعلمین ندون الجملة على السبورة

                       .یقرأ المعلم الجملة بتأني وتركیز

    بفوج قراءة جماعیة ثم قراءة المتعلمین فوجا

  : ثم نفصل الكلمات

  نقي  والهواء  هادئة  الحیاة

المتعلمین ومرافقة أدائهم بالتوجیه المناسبقراءة فردیة من طرف 

  .النطق السلیم للكلماتى ونركز عل تعلم لصورة الكلمةتمییز الم

نختار الكلمة التي نحتاجها الكتشاف الحرف ندونها بشكل منفصل ونقوم بتلوین الحرف 

  .قراءة الكلمة قراءة جیدة وتكون مشكولة ادئةه:   المستهدف

تعلم بنقلها على لوحه ثم نقوم بتقطیعها جماعیا على السبورة والمتعلم على 

لوحه نحاول القراءة صوتا صوتا نبدأ بالمحو التدریجي من الصوت األخیر وصوال 

ئي نرحب بحرف جدیقراءته من طرف المتعلم إذن یا أحبا: للصوت األول

  .الهواء نفس الخطوات مع كلمة. حرف الهاء: العین وهو 

  .قراءة الحرف مع الحركات القصیرة ورسمه على اللوح

یقرأ ویلون الهاء. وكتابة الكلماتعرض الصور :قراءة كلمات وتمییز حرف الباء

  .یستحضر كلمات فیها حرف الهاء

  .تدون وتقرأ

الحیاة ھادئة والھواء نقي

زة اوح: ات اذة 

:                                                                     یوم األربعاء

  فهم المكتوب: المیدان

یقرأ نصوصا بسیطة وقصیرة ویفهمها :الكفاءة الختامیة

إلى عشرین كلمة مشكولة شكال تاما یغلب علیها النمط الحواري 

                     . اقرأ وأكتشف :النشاط

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

تحدث الجد عن الحیاة في القریة ماذا قال؟  د 5

وعن الهواء أیضا كیف كان؟

تكرار اإلجابة

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

من أفواه المتعلمین ندون الجملة على السبورة -  د40

یقرأ المعلم الجملة بتأني وتركیز -    

  

ثم قراءة المتعلمین فوجا -

ثم نفصل الكلمات -

قراءة فردیة من طرف  -

تمییز الم

نختار الكلمة التي نحتاجها الكتشاف الحرف ندونها بشكل منفصل ونقوم بتلوین الحرف 

المستهدف

تعلم بنقلها على لوحه ثم نقوم بتقطیعها جماعیا على السبورة والمتعلم على یقوم الم

لوحه نحاول القراءة صوتا صوتا نبدأ بالمحو التدریجي من الصوت األخیر وصوال 

للصوت األول

العین وهو 

قراءة الحرف مع الحركات القصیرة ورسمه على اللوح

قراءة كلمات وتمییز حرف الباء

ار
ثم

ست
اإل

ا
  

یستحضر كلمات فیها حرف الهاء  د 15

تدون وتقرأ

  



 11 .الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح: ات اذة 

  كتابة :النشاط                                                           تعبیر كتابي: لمیدانا

         0 8ح :رقم الحصة                         یكتب الحرف محترما ضوابط الكتابة  :الكفاءة الختامیة

     د30: المدة                                                                                

مراحل 

  الحصة

  مؤشرات الكفاءة  وضعیات وأنشطة التعلم  المدة

ة 
عی
ض

و

ق
ال
ط
الن

ا
  

  

  د5 

  .لمعلم بطاقة مدون علیها حرف الهاءیحمل ا

نرسم الحركات على السبورة یثبت المعلم البطاقة تحت 

  .الحركة والمتعلم یقرأ مع التشویش

  یقرأ الحرف مع الحركات

  

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

یتدرب على اللوح یرسم المعلم النموذج على السبورة   د15

  .ویشرح طریقة رسمه مع التأكید على أبعاد الحرف

ویتفقد المعلم العمل یحاكي المتعلم المعلم على اللوح  -

   .ویوجه

  .محترما المسافة ،بحیث ینطلق من نقطة  -

  .  یكرر العملیة أكثر من مرة و تشجیع اإلنجازات الجیدة -

  . نتدرب مرة ثانیة في الفضاء وعلى الطاولة - 

  

  متبعا السطر یرسم الحرف

  یكتب محترما الضوابط 

ار
ثم

ست
اال

  

 .نوزع الكراریس -  د 10

 .نسجل تاریخ الیوم  -

 .ء الكتابةوضعیة الجلوس أثنا: نعطي توجیهات  -

مع ذكر أبعاد  یرسم المعلم النموذج على السبورة  -

ویساعد المتعلم في التعرف على نقطة الحرف 

البدایة وینجز النموذج األول محاكیا المعلم على 

 .السبورة 

 .یراقب المعلم اإلنجاز ویوجه -

 .النماذجیواصل المتعلم مع بقیة  -

 .تشجیع اإلنجاز الجید وتثمینه لبث روح المنافسة -

  .نطالبهم بكتابته في البیت -

  

  

  

  

  یمسك القلم بشكل صحیح

یرسم الحرف محترما 

  .المسافات واالتجاه

  

  

  

  



 12 .الوادي

  تطبیقات  :النشاط                                          

  09ح :رقم الحصة                    

     د 45:المدة                                       

  مؤشرات الكفاءة

  .یدون المعلم  الحرف مع الحركات القصیرة و بشكل مشوش

قراءة  یقرأ الحرف

  .جیدة

  

  

  

قراءة الكلمات وتمییز حرف 

من طرف المعلم و صاحب 

  

قراءة  یقرأ الكلمات

  جیدة یمیز الحرف

  

یقرأ الحرف مع 

  .الحركات

  

  

  

  

ربط الكلمة ی

  .لصورة المناسبةبا

  

  

  

الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح

                                                   

                  .القا من جمل وكلماتانطتثبیت الحرف 

                                                                             

  وضعیات وأنشطة التعلم

  .سابقا على السبورة ندون الحرف المكتشف

یدون المعلم  الحرف مع الحركات القصیرة و بشكل مشوش. 

  .قراءة فردیة لألصوات

  .المتعلم  طرفنعود للجملة وتقرأ من 

قراءة الكلمات وتمییز حرف ...  مهر .هالل..هاتف شهر ..هدیة: مات 

  .في كل كلمة و یقوم بالتسطیر تحته

  .یعطي المعلم كلمات وعلیهم تكملة الصوت الناقص

  .ندس...م...،دیل ... .الل... ،شام...، د

من طرف المعلم و صاحب وعند سماع الصوت  نوزع بطاقات على المتعلمین 

.خرج للمصطبة وهكذا حتى نرسخ الحرف مع كل األصوات 

  .كتابة الحرف مع باقي األصوات على اللوح

  .نطالبهم بكتابة الحرف مرة أخرى على كراس المحاوالت بالبیت

  .األنشطة من دفتر 2ز المتعلم النشاط رقم 

  .ینجز فردیا .المعلم السؤال ویشرحه

  .التصحیح الجماعي على السبورة

  .تشجیع اإلنجازات الجیدة

زة اوح: ات اذة 

 :الفترة المسائیة

              فهم المكتوب: المیدان

تثبیت الحرف   :الكفاءة الختامیة

                                        

مراحل 

  الحصة

  المدة

ة 
عی
ض

و
ق

ال
ط
الن

ا
  

  

  د5  

  

ندون الحرف المكتشف 

. یقرأ الحرف

قراءة فردیة لألصوات

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

نعود للجملة وتقرأ من   د 30

مات ندون كل

في كل كلمة و یقوم بالتسطیر تحتهالهاء 

یعطي المعلم كلمات وعلیهم تكملة الصوت الناقص   

د...هد     

نوزع بطاقات على المتعلمین 

خرج للمصطبة وهكذا حتى نرسخ الحرف مع كل األصوات البطاقة ی

كتابة الحرف مع باقي األصوات على اللوح

نطالبهم بكتابة الحرف مرة أخرى على كراس المحاوالت بالبیت

ار
ثم

ست
اإل

  
ز المتعلم النشاط رقم ینج  د 10

المعلم السؤال ویشرحه یقرأ

التصحیح الجماعي على السبورة

تشجیع اإلنجازات الجیدة

  

  

  



 13 .الوادي

  :الفترة الصباحیة                               

  تطبیقات  :النشاط                                              

  10ح :رقم الحصة               

     د 45:المدة                  

  مؤشرات الكفاءة

   یجیب عن األسئلة

  

  

  

  

  ر  ع

یصنف ممیزا حرفي 

  .العین والهاء

  

  

  

  

  قرأ الكلماتی

  .ویصنفها

یكتب ممیزا حرف 

  .العین والهاء

  

 ملعقة

 فاكھة

 

الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح

                                 :                                 

                                                     

                                   .یجند مكتسباته السابقة ویستثمرها

                                                                                

  وضعیات وأنشطة التعلم

  .من یذكرنا بحرفي هذا األسبوع

   .حرف العین

 .حرف الهاء

  .قراءة الحرف مع الحركات أكثر عدد ممكن من التالمیذ

  السبورةنعرض البطاقات على 

  

  :تقرأ الكلمات من طرف المعلم

         

               

  .على المتعلم أن یضع البطاقة تحت الصورة المناسبة ویقرأ

  حینجز على اللو .أرتب حروف كل بطاقة وأقرأ 

  

  ه  ش  ر

  ه  م    ط

  :ترتیب جملة

  -مع –عادت  –جدها  –هدى 

  .قراءة الجملة من طرف المتعلم

 ھالل

ملعقة

فاكھة

 علم

 مزرعة

 قطیع

 مھرج

 عین

زة اوح: ات اذة 

:                                 یوم الخمیس

             .فهم المكتوب: المیدان

یجند مكتسباته السابقة ویستثمرها :لمؤشرا

                                          

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  

  د5   

من یذكرنا بحرفي هذا األسبوع  

حرف العین

حرف الهاء

قراءة الحرف مع الحركات أكثر عدد ممكن من التالمیذ

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

نعرض البطاقات على   د 30

  

 

  

  

تقرأ الكلمات من طرف المعلم

  

  

على المتعلم أن یضع البطاقة تحت الصورة المناسبة ویقرأ

أرتب حروف كل بطاقة وأقرأ 

  

  د

ار
ثم

ست
اإل

  

ترتیب جملة  د 10

هدى 

قراءة الجملة من طرف المتعلم

  



 14 .الوادي

  محفوظات :النشاط                                                       

  11ح :الحصةم رق            

    د 45 :المدة                                                                              

  مؤشرات الكفاءة

  

یستظهر األبیات بأداء 

  جید

  

  .یتابع باهتمام ویقرأ 

  

یستظهر األبیات بنطق 

  .سلیم ولحن ممیز

  

  

مع لحن  یقرأ و یؤدي

  .ممیز

  

الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح

                                                       

                .       یحفظ األنشودة نصوص شعریة قصیرة

                                                                          

  وضعیات وأنشطة التعلم

  من یذكرنا بعنوان األنشودة الجدیدة؟

  .نراجع األبیات التي تم حفظها 

  .أداء جماعي

  

  

  .على السبورة بخط واضحن المعلم األنشودة دو

  
  . األبیات عن طریق األداء الجماعي التكراري یتم تذكر

  حفظ جماعي تكرار.نواصل مع البیتین الثالث والرابع

فردي مع التركیز عن النطق السلیم  استظهار -

 . للكلمات

  .أداء جماعي مع التلحین

  .أداء جماعي، كاملةأداء المقطوعة 

  .إنشاد صفا بصف مع اللحن لبث روح المنافسة

  .یطالبهم بحفظها جیدا في البیت

زة اوح: ات اذة 

  :مسائیةالفترة ال

                                                       .فهم المكتوب: المیدان

یحفظ األنشودة نصوص شعریة قصیرة :الختامیةالكفاءة 

                                                                          

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  

  د 5 

من یذكرنا بعنوان األنشودة الجدیدة؟

نراجع األبیات التي تم حفظها 

أداء جماعي

  

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

    د 30

دوی

یتم تذكر

نواصل مع البیتین الثالث والرابع

أداء جماعي مع التلحین

ار
ثم

ست
اإل

  

أداء المقطوعة   د 10

إنشاد صفا بصف مع اللحن لبث روح المنافسة

یطالبهم بحفظها جیدا في البیت

  

  



 15 .الوادي

   .أنتج :النشاط                                                   

   12ح :رقم الحصة                         

      د 45:المدة                          

  مؤشرات الكفاءة

  .یجیب عن األسئلة  وصف الجد المزارع  واألغنام من یذكرنا؟

  یقرأ ممیزا بین األصوات

  

  

  

  

مع قراءة الكلمة في كل مرة 

.ثم نقوم بقراءة الكلمات وترتیبها في جملة

  

ممیزا الحرف  یلون

  .المطلوب

  

  

  

  

  .یعبر منتجا جمل بسیطة

  .یقرأ ویرتب

  

  .ةیقرأ الجمل

  

الوادي –حاسي خلیفة  –المرزاقة  –ابتدائیة الشھید غبش السایح .زة اوح

                                               

                         .  ینتج جمال یغلب علیها النمط الحواري

                                                                           

  وضعیات وأنشطة التعلم

وصف الجد المزارع  واألغنام من یذكرنا؟: نعود للنص المنطوق 

  .تكرار اإلجابة

  .نذكر بحرفي األسبوع مراجعة على لوحة األصوات

:  

  .20صفحة النشاط نفتح الكتاب 

  .بمفردهسؤال ثم ینجز المتعلم الیقرأ المعلم 

مع قراءة الكلمة في كل مرة .ثم نقوم بالتصحیح الجماعي على السبورة

  .ویحدد موقع الحرف

ثم نقوم بقراءة الكلمات وترتیبها في جملة : یالحظ الصورة ویعبر

  .ترتیبها من طرف المتعلمقراءة الجملة بعد 

زة اوح: ات اذة 

  :الفترة المسائیة

         تعبیر كتابي: المیدان

ینتج جمال یغلب علیها النمط الحواري:الكفاءة الختامیة

                                                    

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  

  د 5 

نعود للنص المنطوق 

تكرار اإلجابة

نذكر بحرفي األسبوع مراجعة على لوحة األصوات

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

  د 30

  

:أنتج 

نفتح الكتاب 

یقرأ المعلم 

ثم نقوم بالتصحیح الجماعي على السبورة

ویحدد موقع الحرف

یالحظ الصورة ویعبر

ار
ثم

ست
اإل

  

    د 10

قراءة الجملة بعد 

  




