
                           http://elmourafaka-layachisalah.site123.me/ 

 ابتدائي 1عربّية، السنة لغة  – هبا املرتبطة اجلزئية والوضعيات االنطالقّية، املشكلة للوضعيات ختطيط                                                 1

1 
 

 مناهج الجيل الثاني
 
 
 

 : الّسنة األولى ابتدائيالّدراسيالمستوى          المادة / اللغة العربيّة.
 المرتبطة بها والوضعيات الجزئيةتخطيط للوضعيات المشكلة االنطالقيّة، 

 
 

 (املهّماتالوضعيات اجلزئّية ) الوضعية االنطالقية األم ورااحمل ةالتعّلمّي طعااملق رقم
 [ميدان كل  وفق حمددة لتعليمات استجابة- أدانه- املهمات تنجز ات اجلزئّية األربع،الوضعي سياق يف]

 المرحلة التحضيريّة لمرحلة التحضيريّةا العائلة [1] المقطع 1

 المدرسة [2] المقطع 2

 سةةلّمتك المدرسةةة دخولك من يوم أّول في

 ما إحضةةةةةةةار منك وطلبت ورقة المعلّمة

 ؟فعلت فماذا. فيها ُكتِب

 .األسرة بأفراد مستعينا الورقة مضمون المتعلّم يكتشف .1

 .) ...المتجر الّسوق، المكتبة، من) األسرة أفراد أحد رفقة األدوات يقتني .2

 .عليها المحافظة وكيفية استعماالتها ويب ويسّميها، المعلّمة، على األدوات يعرض .3

 .مستواه حسب سليمة بجمل عنها ويعبّر األحداث صور يرتّب .4

 .دالّة تواصليّة وضعيّات في والمنهجيّة المعرفيّة مكتسباته يوّظف .5

 [3] المقطع 3
 الحيّ 

 والقرية

 القريةةة إلى نزهةةة في أبيةةك مع خرجةةت

 أعجبك فماذا جدّك، حقل بها يوجد الّتي

  فيه؟

 والقرية؟ حيّك بين الفرق هو وما

 القرية أوصاف على المتعلّم يتعّرف .1

 الحيّ  أوصاف على المتعلّم يتعّرف .2

 بينهما التمييز يستطيع .3

 بّالة الخ الّطبيعيّة المناظر خاللها من يكتشف بنزهة يقوم .4

دق،: مثل القرية، سةةةةّكان بها يتميّز الّتي الفاضةةةةلة األخالق المتعلّم يكتسةةةةب  .5  الصةةةةّ

 ...الكبير احترام

 .بالمحور الخاّصة والمنهجيّة المعرفيّة مكتسباته يوّظف .6

 [4] المقطع 4
 الّرياضة

 والتّسلية

 أو لتتسةةةةةةلّى تةةبهةةب فراغةةك أوقةةات في

لةةةة هوايتةةةك تمةةةار   هي فمةةةا. المفضةةةةةةّ

 تقصةةةةةدها الّتي األماكن هي وما هوايتك؟

 للتّسليّة؟

 .البّهاب قبل االستئبان وضرورة التّسليّة، أماكن على المتعلّم يتعّرف .1

 .اصدقائه مع القدم كرة في مقابلة يجري .2

 .داللة وذات معبّرة قصيرة بجمل المفّضلة هوايته عن يعبّر .3

 [5] المقطع 5
 البيئة

 والّطبيعة

 يجب ماذا وجمالها البيئة على تحافظ لكي

 تفعل؟ أن عليك

 .لها المخّصصة األماكن في النّفايات رمي على المتعلّم يتعّود .1

 .المدرسة أو الحيّ  لنظافة التّطّوعيّة الحمالت في يشارك .2

 تزيين النّباتات، إتالف عدم التشةةةةجير،: الخضةةةةرا  المسةةةةاحات على المتعلّم يحافظ .3

 ...المحيط

 .بالمحور المتعلّقة والمنهجيّة المعرفيّة الموارد توظيف .4
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 مناهج الجيل الثاني
 

 (املهّماتالوضعيات اجلزئّية ) الوضعية االنطالقية األم ورااحمل ةالتعّلمّي طعااملق رقم
 [ميدان كل  وفق حمددة لتعليمات استجابة- أدانه- املهمات تنجز ات اجلزئّية األربع،الوضعي سياق يف]

 [6] المقطع 6
 التغبية

 والّصّحة

ّحة  يجب لبلك بثمن، يقدّر ال كنز الصةةةةةةّ

 والمراقبة الجيّدة بالتغبية عليها المحافظة

 .الّطبّيّة

 .األغبية مختلف على للتعّرف الوالدين أحد رفقة التلميب يتسّوق .1

 .اللحوم األسماك، الفواكه، الخضر،: مثل لجسمه، المفيدة األغبية يكتشف .2

 .العامّ  للفحص دوريّا الّطبيب بزيارة يقوم .3

ّية يدرك .4 ّية التّغبية أهّم ّح بة الصةةةةةةّ ّية والمراق ظافة الطبّ  على الحفاظ في والنّ

 الّصّحة

 التّواصل [7] المقطع 7

. الحاسةةةوب جهاز أبوك اشةةةتر  يوم ذات

جزائةةةه علةى تعةّرفةةةت هةةةل ة أ فيةةةّ ي ك  و

 ماله؟عاست

 .أسرته أفراد أحد بمساعدة الحاسوب أجزا  على يتعّرف .1

 .األجهزة مختلف بين المقارنة من المتعلّم يتمّكن .2

 .الحاسوب استعماالت في األولى األبجديات يتعلّم .3

 .األسرة أفراد أحد وبمساعدة الحاسوب بواسطة اتّصاالت إجرا  يحاول .4

 [8] المقطع 8
 الموروث

 الحضاريّ 

 فما ووطنيّة، دينيّة بأعياد سةةةنة كلّ  نحتفل

 ؟احتفاالتك مظاهر هي

 .والدّينيّة الوطنيّة األعياد على المتعلّم يتعّرف .1

 .أسرته أفراد رفقة المجاهد متحف بزيارة يقوم .2

 واألعياد تاالمناسب مختلف في بالده بعلم ويعتزّ  الوطنّي، النّشيد المتعلّم يردّد .3

 .الوطنيّة

عائر إحيا  في يشةةارك .4 وم، الة،صةةّ ال: مثل الدّينيّة، الشةةّ  زيارة األضةةحية، الصةةّ

 .األقارب
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