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مىةػػػػػػػميقى   دِّ
 م البشرية وىاديها إىل سواء السبيل.احلمد هلل، و الصبلة و السبلـ على معلّ 

الذي يصدر يف إطار  ،والثانية ابتدائياألوىل  تُتنمية للسادلقاطع التعلّ  دليلــ مة لّ أخيت ادلع،مأخي ادلعلّ ــ نا أف نضع بُت يديكيسرّ 
إعادة  يف إطار مادلعلّ  ةمساعد، و والتعّلم جودة التعليم ضمن سلسلة تستهدؼ الًتكيز علىلتطبيق ادلناىج اجلديدة، م هتيئة ادلعلّ 

 ومن شبة االحًتافية. ،سم بادلهنية والفاعليةيتّ  -مأي ادلعلّ  –الًتبوية اجلزائرية، ليصبح ىذا األخَت  للمنظومةالتوازف واالعتبار 

ف يف ادليداف، حيث يطرح العديد و ادلفتشالذي قّدمو  كويٍتوداعما للربنامج التلو، ج والوثيقة ادلرافقةا بل للمنهالدليل مكمّ ىذا  ويعدّ 
ـ شرحا عمليا إجرائيا يقدّ  ،كمايساعد على تثبيت األفكار واستيعاهبا جديد فرص لكلّ ال، مع إتاحة تصّوراتمن األفكار وال

 دلساعدتك على االرتقاء باألداء طبقا للمعايَت ادلهنية.

رؾ وزبطيطك وأدائك للمقطع دؾ بالكثَت من ادلعلومات اليت تساعدؾ لًتتقي دبستوى تصوّ ىذا الدليل سيزوّ  وعلى الرغم من أفّ   
يف إغلابية تفاعلك و  ،شلارستك العملية تطويرمعرفتك،و نمية من خبلؿ ت ن من اإلدلاـ ببعض تفاصيلو إالّ ك لن تتمكّ ،فإنّ ميالتعلّ 

ش. وىو األمر اء مع زمبلئك يف ادلدرسة وادلقاطعة، باإلضافة إىل دعم ادلفتّ من خبلؿ التعاوف البنّ  وإنتاج مقاطع على ادلنواؿ نفس
 .وعليك إنتاج ادلقاطع الباقية ع للسنة األكلى، كمقطعين للسنة الثانية،مقاط أربعة عرضنكتفي بالذي جعلنا 

باهتا الثبلث،)معرفة ، والكفاءات اخلتامية للميادين ادلراد ربقيقها ومركّ  ،مي بالتذكَت بالكفاءة الشاملةادلقطع التعلّ  يبدأ عرض
ىي اليت وتليها ادلوارد ادلنهجية  ،أسبوع وارد ادلعرفية حس  كلّ ادلعرض يف ل يفصالت يف ادلنهاج،ثّ ة ددّ ىي زلتوظيف، قيم( كما 

واليت بٍت ادلقطع  ربقيقها، البلـز تأيت القيم وادلواقف والكفاءات العرضية ثّ  ة عن زلتوى ادلقطع،موارد سبهيدية تعطيك نبذة عامّ 
وىي  ربتاج إىل دراسة دقيقة لفهمها واستيعاب عبلقتها باحملتوى، كما ربتاج إىل ة.جزئي وضعية تفصيلها حس  كلّ  وتّ ،ألجلها

 . ألجل تذويتها لطفللمناقشتها مع زمبلئك والتعاوف معهم الختيار أسالي  مناسبة تتبلءـ مع البيئة االجتماعية 

 . نو عيرض لالستئناس فقط، ألرض في المقطع قابل للتغيير كالتبديل كحتى اإللغاءما عي  كلٌ  جب التذكير أفٌ يك 
تكاملية العبلقة الوضبط  ميداف، كلّ  عرض سَتورة وزمن  تناوؿ،مع تعزيز ادلقطع بوضعيات جزئية وبنصوص منطوقة تّ وقد      
ما دفعنا لعرض مسار  ذاوى. ل حلقة ضعف يف ادلدرسة اجلزائريةالذي يشكّ  )الشفوي والكتايب(،يوة ميداف التعبَت بشقّ خاصّ  ،بينها
والكفاءات ادلعرفية وادلنهجية إلدماج ادلوارد صورة صادقة منتج يعرّب عن مدى ربقيق الكفاءة الشاملة،ويعطي م للوصوؿ إىل منظّ 

 .العرضية وتذويت القيم

يف مرحلة الحقة  ثّ  ،ادليادين لتناسق داخل ادلقطع يف ادليداف الواحد وبُتوجود اية البالغة اليت تكتسيها  أيضا باألعلّ َت  التذكغلو 
نا من  إذا سبكّ  إالّ تكتمل االحًتافية ال و  ،را وزبطيطاادلقطع تصوّ  بلتسبثّ  م يفمن التحكّ  ا حبقّ نّ نكوف قد سبكّ  بذلكو  .بُت ادلقاطع

 واخًتنا األسالي  ادلناسبة للتنفيذ. ،ضبط التقومي التكويٍت

لبلستفادة القصوى من ىذا الدليل مرىوف باىتمامك  السبيل األمثل ر دائما أفّ تتذكّ مة ػػ أف أخيت ادلعلّ  ،معليك ػػ أخي ادلعلّ 
ة مرتبط بقدرتك على نبيلصلاح رسالتك ال ر أفّ وتذكّ  .ذايت، والتعاوف و الشراكة مع زمبلئك يف ادلدرسةالتكوين الوحرصك على 

 حًتامك ألخبلقيات مهنتك.اؿ، وكذا ام الفعّ االستفادة من ادلهارات و األسالي  احلديثة للتعلّ 
 مع تمنياتنػا لك بالتوفيق ك السداد 
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 مرتكزات بناء المقطع التعلمي
سلتلف أجزائو ادلتتابعة من أجل إرساء موارد جديدة وربقيق مستوى من ىو رلموعة مرتّبة ومًتابطة من األنشطة وادلهّمات، ويتمّيز بوجود عبلقات تربط بُت  : المقطع التعلمي

 ربقيق كفاءات ختامية معّينة .  مستويات الكفاءة الشاملة أو
 ويبٌت ادلقطع على اخلطوات اآلتية :

 ربقيق ادللمح الشامل؛ػلّدد مساعلة ادلاّدة يف  و -بدراسة الكفاءة الشاملة، والكفاءات اخلتامية -ربليل قبلي للماّدة الدراسية ػ
 ػ ضبط مرّكبات الكفاءة اخلتامية؛

 ػ ضبط ادلوارد ادلعرفية وادلنهجية ادلستهدفة؛
 ضبط القيم والكفاءات العرضية 

رى لتعّلم اإلدماج وتقوؽلو، وصوال انطبلقا من الوضعية ادلشكلة االنطبلقية لتوجيو وضبط التعّلمات، متبوعة بوضعيات مشكلة بسيطة دلمارسة الفعل التعلمي، وأخ ،ػ ضبط الوضعيات
 إىل حّل الوضعية ادلشكلة االنطبلقية.

 

الكفاءة الشاملة دلستوى من ادلستويات التعّلمية انطبلقا من الكفاءات  إىل ربقيق يفضي ضمن مشروع تربوي، سلّطط شامل لربنامج دراسي المخطط الٌسنوم لبناء التعلمات: -01
إىل يتمدد  أفإىل انو ؽلكن للمقطع  يشار ىنا و  ،على ادلقاطع الموارد المعرفيةىو القاعدة األساسية لتوزيع  رلموعة من ادلقاطع التعلمية ادلتكاملة.اخلتامية للميادين، ويُبٌت على 

    .احملافظة على سَتورة التناوؿ ومراحل التقومي والتعديل والعبلج بشرط ،إىل مادوف ذلك أو يتقلص أكثر من شهر
 
 
 

 



 الٌسنوم لبناء التعلمات السنة األكلى ابتدائي :المخطط 
األسابيع

 

ادلقاطع
 

احملاور
 فهم المكتوب فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم 

الصيغ  التعبير الكتابي
 األسالي 

 احملفوظات طالعةادلالقراءة و  الرصيد اللغوي الصرؼ الًتاكي 

 تقويم تشخيصي )تحديد الفئات( 01
02 

 ادلقطع
01 

 العائلة
 و
 ادلدرسة

ف مع البيئة ياجملانسة والتكيعن طريق ادلتعلمُت سلتلف فئات ادلرحلة التحضَتية: تغطي ىذه ادلرحلة ادلقطع األوؿ والذي يُعمل فيو على هتيئة 
 الرصيد اللغوي.ادلدرسية  وتطوير اللغة الشفوية وإدراؾ العبلقات بُت األشكاؿ والرموز واألصوات والصور وتصحيح النطق وتنمية 

 قسما
اخلطوط واألشكاؿ 
 ادلمّهدة للكتابػة

 

03 
04 
05 

 

06 

ادلقطع 
02 

 العائلة
 و

 ادلدرسة

*أين ، مىت، 
 كم، يا النداء
*صباح ، 
 اآلف،  مساء
*عندي ،يل 
 *األلواف

 *اجلملة االمسية
 البسيطة

 

ضمائر 
ادلتكلم أنا، 

مع  ضلن 
ادلاضي و 
 ادلضارع

 ، باب ادلنزؿ: )العائلة :أفراد األسرة ) األب، األـ ، اإلخوة.. (
 مقعد ، غرفة النـو ،أدوات...( - مطبخ ،دار، سرير ،ضباـ غرفة
 قلم فناء، صف، ، درس ، حقيبة ،حصة، ،جرس تلميذ :ادلدرسة 

 ورقة، طاولة ...( ،مكتبة، معلم  كراس، كتاب،

 الباءو  ادليم احلرفاف 

 نص شعري

منفردة؛ احلروؼ 
احلرؼ يف سلتلف 

 الوضعيات
احلركات القصَتة 

 والطويلة
أنشطة كتابية 

 متنوعة 

  الراء ، البلـ اف احلرف 07

 اف التاء والداؿ احلرف 08

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،كمعالجة 09

ادلقطع  10
03 

احلي 
 والقرية

 * ، ماذا
 * نعم  

*اليـو ، غدا، 

 اجلملة *
 البسيطة الفعلية
 من ادلكونة

ضمائر 
ادلخاط : 
أنت، أنت 

 ، رصيف، طريق...( ادلهن )شرطي بناية، الشارع) احلي والقرية:
ادلزرعة) فبلح، حقل، بستاف، خم،  سائق،...( تاجر،  طبي ،

 زلراث، فواكو...(

 اذلاءو  العُتاحلرفاف 
 نص شعري

احلروؼ منفردة؛ 
احلرؼ يف سلتلف 

 العُت واذلاءاحلرفاف  11 الوضعيات



12 

 أمس
*القليل،  
 الكثَت

مع انتم  وفاعل فعل
ادلاضي و 
 اجليم واحلاء احلرفاف  ادلضارع

احلركات القصَتة 
 والطويلة

أنشطة كتابية 
 متنوعة

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،كمعالجة 13
 )تقويم فصلي( + )تقويم تشخيصي كمعالجة(  14

15 

ادلقطع 
04 

الرياضة 
 والتسلية

أين ، مىت ، 
 ال ، ما ، مل
 أماـ ،وراء

ىذا ،ىذه ، 
 ىؤالء

 *مطابقة
 لبلسم الصفة
العدد و  يف

التذكَت 
 والتأنيث
 الفعل *مطابقة
 للفاعل يف
 التذكَت
 والتأنيث

*ضمائر 
الغائ : 
ىو ،ىي، 

مع  ىم
ادلاضي و 
 ادلضارع

، السلة ...(رحبلت،  الرياضة والتسلية: أنواع الرياضة)كرة القدـ
 فضاءات اللع  ، ادلعارض ..(

 

 السُت والشُت احلرفاف 

 نص شعري

احلروؼ منفردة؛ 
احلرؼ يف سلتلف 

 الوضعيات
احلركات القصَتة 

 والطويلة
أنشطة كتابية 

 متنوعة

 الصاد والضاداحلرفاف  16

 القاؼ والكاؼ احلرفاف  17

 ( للمقطع ،كمعالجة)إدماج ، تقويم ،  18

19 

ادلقطع 
05 

البيئة 
 والطبيعية

 أين ، مىت، 
ؽلُت ، بُت، 

 يسار
ما أفعل، 

األلواف ىنا ، 
 ىناؾ

اجلملة  *
االمسية مع 
 الظرؼ
اجلملة  *

الفعلية مع 
 الظرؼ 

 *األمر
*الضمائر 
ادلنفصلة 
 مع 

النهي بػ: 
ال +فعل 

 احليوانات ...( ،طللة احلديقة)حديقة، شجرةالبيئة والطبيعة: 
 ...( ضبامة بقرة، أسد، بطة، )أرن ،

 موارد  البحر، الواحة ...

 الضاء والطاءاحلرفاف 

 نص شعري

احلروؼ منفردة؛ 
احلرؼ يف سلتلف 

 الوضعيات
احلركات القصَتة 

 والطويلة
أنشطة كتابية 

 الثاء و الذاؿاحلرفاف  20

 النوف والزاياحلرفاف  21



 متنوعة مضارع  

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،كمعالجة 22

23 

ادلقطع 
06 

التغذية 
 والصحة

دلاذا ، كم ، 
 كيف

 فوؽ ، ربت
 و، ث ، أو

 ردبا

*اجلملة االمسية 
 ادلنفية بػ: ليس

اجلملة * 
االمسية 

ادلنسوخة بػ 
 :كاف ،صار

*الضمائر 
ادلنفصلة 
مع :النفي 
بػػػ:)مل و 
لن( + 
 ادلضارع 

 خبز، اجلسم )احلواس اخلمس...( الطعاـ )الصحة والتغذية: 
 طعاـ...( النظافة ... تفاح، برتقاؿ، إفطار،

 الغُت واخلاءاحلرفاف 

 نص شعري

احلروؼ منفردة؛ 
احلرؼ يف سلتلف 

 الوضعيات
احلركات القصَتة 

 والطويلة
أنشطة كتابية 

 متنوعة

 )ـ(الفاء والثاءاحلرفاف  24

  الواو والياء احلرفاف 25

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،كمعالجة 26
 )تقويم فصلي( + )تقويم تشخيصي كمعالجة( 27

28 

ادلقطع 
07 

 التواصل

 من ، ما
 قبل ، وبعد
الًتادؼ 
 والتضاد
 لػ ، ألف

*اجلملة الفعلية 
ال، مل، ادلنفية: 

 لن مع ادلضارع
*اجلملة الفعلية 

بػ: ما  ادلنفية 
 مع ادلاضي

ادلضارع مع 
: السُت 
 وسوؼ

 

 التواصل: اإلعبلـ  االتصاؿ) تلفزة، راديو ، انًتنت ...( 
 

  اذلمزة / الّشد

 نص شعري

 كلمػات مألوفػة .

أؿ التعريف .
)الشمسية، 
 والقمرية (.

 واحلروؼ ادلنونة
أنشطة كتابية 

 متنوعة

29 
 الْػ : القمرية 
 الػ : الشمسية 

 التنوين  30

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،كمعالجة 31

* ينتج كتابة من  نص شعري (1نص حواري  ) سرواؿ، حجاب، حذاء، ادلبلبس)ثوب،ادلوروث الثقايف: *الضمائر * اجلمع ادلذكر الذي ، اليت ادلوروث ادلقطع  32



 ، الذين احلضاري  08 33
يا، أيها ، 

 أيتها

وادلؤنث 
 السادلاف
 *العطف 

 

ادلتصلة: 
الياء، 

الكاؼ، 
اذلاء، كم ، 
 التاء، نا

 أربع إىل ست صبل   (2نص حواري  ) عباءة...( األعياد و ادلناسبات...
استعماؿ -

عبلمات الوقف: 
النقطة، الفاصلة  
ادلطّة، التعّج ، 

 االستفهاـ

34 

 (3نص حواري  )

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،كمعالجة 35
 التقويم اإلشهادم 36

 مالحظات : 
 . غل  مراعاة الضوابط العلمية يف ترتي  تناوؿ احلروؼ وتوزيعها على ادلقاطع 
 . ؽلكن التصرؼ يف توزيع الرصيد اللغوي والصيغ والًتاكي  النحوية والصرفية ادلقررة وفق خصوصية النصوص دوف اإلخبلؿ باذليكل العاـ 
  إلنتاج ادلنطوؽ وتضمينو الرصيد اللغوي والصيغ والًتاكي  النحوية والصرفية ادلقررة يف كل مقطع .غل  أف يشكل النص القاعدي سندا 
 العتذار:)عفوا. ..(التهنئة: )مبارؾ، ...(ؽلكن تناوؿ  ألفاظ وعبارات: التحّية )السبلـ، صباح اخلَت، مساء  اخلَت( الًتحي : )مرحبا...( الشكر واالستحساف: )شكرا، أحسنت...( ا  

 .  اجلػواب:) نعم، ال ...(  مع صبيع احملاور
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 لميادين اللغة العربية  الموارد المنهجية -20

 فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي  ادلوارد ادلنهجية ادلتعلقة دبيداين                             

 التميز انسجاـ البناء الوجاىة
االستهبلؿ .
سبلمة وضعية اجلسم 

 
مستوى

 
الصوت
 
عرض الفكرة
 

استخداـ صبل تامة ادلعٌت
توظيف الًتاكي  والصيغ 
 
الّتمثل الصحيح للمعٌت
احًتاـ  اجلان  ادلنهجي 
 

عدـ 
ال

ض
تناق

 
استغبلؿ السندات التوضيحية
 
تبلـؤ األفكار مع ادلوضوع
 

اقًتح حل
إبداء رأي 
 

 ادلوارد ادلنهجية ادلتعلقة دبيداف فهم ادلكتوب  -03

 التميز  دراسة ادلبٌت  أداء ادلعٌت وسبثيلو الوجاىة 

االستهبلؿ .
سبلمة وضعية اجلسم 

 
مستوى

 
الصوت ادلناس  لل

موقف
. 

ال
نطق
 

الصحيح
ل 

لحروؼ
من 

 
سلارجها

 
قراءة وحدات لغوية كاملة
ؽليز بُت احلركات و ادلدود 
 

يراعي الشد والتنوين
 

و اإلشباع
ؽليز بُت أؿ الشمسية و أؿ القمرية 
 
ص
التعرؼ على شخصيات الن

ص والسند 
ربديد الروابط بُت الن

 
اإلجابة
 

عن أسئلة حوؿ ادلعٌت
 

القراءة اإليقاعية
 

 ادلوارد ادلنهجية ادلتعلقة دبيداف التعبَت الكتايب  -04

 التميز  انسجاـ البناء الوجاىة 

االستهبلؿ .
 

احًتاـ حجم ادلنتج
 وسيلة العرض ادلناسبة 

استخداـ صبل تامة ادلعٌت
توظيف الًتاكي  والصيغ 
توظيف األسالي  ادلناسبة 
 
الّتمثل الصحيح للمعٌت
احًتاـ  اجلان  ادلنهجي 
توظيف عبلمات الًتقيم 
 

استغبلؿ السندات التوضيحية
 

تبلـؤ األفكار مع ادلوضوع
 

اقًتح حل
إبداء رأي 
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 وليس العكس،  لتعلما جعل التقومي يقود ىوبالدرجة األوىل  منها دؼإف اذل:  )معاييرىا ك مؤشراتها(مركبات الكفاءات الختامية  -03
ت ادلرتبطة بالكفاءات اخلتامية لكل ميداف يف كل وضعية جزئية يتبعها إلزاما وىو ما يفرض  إعداد مؤشرات التقومي قبل الشروع يف بناء التعلما

حبيث يشار إىل ادلؤشرات على مستوى ىذه الشبكة باألرقاـ ونستعملها خبلؿ سَتورات العمل المالحظة كالمتابعة الخاصة بالقسم  شبكة
 ونتخذ من صبيع أنشطة ادلتعلمُت وسيلة لقياس مدى ربقق ادلؤشرات لدى ادلتعلمُت ) أنظر الوثيقة ادلرافقة (

أف تراعي / تكوف متبلئمة مع الوضعيةأف / أف تقيس ادلركبات الثبلثة : ادلعرفة ، التوظيف ، القيم  :معطيات تتحكم يف طبيعة ادلؤشرات ةثبلثىناؾ 
  .تعلم مستوى ادل
أو مناطق  عدة أقساـنفسها على مستوى الوضعية العمل بأف اختبلؼ يف ادلؤشرات و منهجية ربقيق ىو مايسمح يف األخَت  ب  التذكَت غلوىنا 

 .أو حىت جهات
 الميداف :فهم المنطوؽ

 النص ادلنطوؽ مضموف * يرد استجابة دلا يسمع *يتفاعل مع النص ادلنطوؽ*ػللل معامل الوضعية التواصلية*يقّيم :تومركبا
 * يرد استجابة لما يسمع )مركبة متعلقة بالمعرفة(

 نماذج من المؤشرات المعايير المفسرة لفهم المنطوؽ

  منطوقة ذات داللة  لنصوص العاـ ادلعٌت *فهم
 

 .مسعها قصة سرد يعيد  *
 حوؿ نص القصة أسئلة عن غلي   *
 يعرب برسم بعد مساع القصة   *

منطوقة ذات  نصوص من زلّددة معلومات *احلصوؿ على
 داللة

 

 .بكلمات مقًتحة   معطاة، باالستعانة صبلة يف ناقصة معلومة يكمل  *
 .أو صبلتُت صبلة يف مسعها اليت القصة يلّخص *
 من، ما، أين، كيف، كم، ماذا، دلاذا، مىت. :بػ تبدأ أسئلة عن غلي  *

 ادلنطوؽ النص يف األحداث تسلسل *فهم
 وردت يف النص. تعليمات * ينّفذ

 * يعيد ترتي  أحداث نص منطوؽ
 )مركبة متعلقة بالمعرفة( *يتفاعل مع النص المنطوؽ

 الصوت نربة على باالعتماد مألوفة غَت كلمات معاين فهم *
 .والسياؽ

 

 * يربط كلمات بصور لتحديد ادلعٌت
 * يدرؾ  معاين كلمات من خبلؿ التمثيل 

 * يفهم الكلمات اجلديدة يف سياقات سلتلفة 

 ادلنطوؽ. النص يف فهم العناصر التعبَتية ي *
 * يعرب عن سلتلف االنفعاالت بادلبلمح واحلركات اجلسمية

 *يعرؼ مستويات الصوت وإيقاعاتو لتحديد ادلعٌت
 * يفسر اإلؽلاءات بعبارات مناسبة

 *يحلل معالم الوضعية التواصلية)مركبة متعلقة بالتوظيف(
 و ادلكتسبات القبلية ادلنطوؽ النص يربط بُت*

 
 * يفسر أحداث النص ادلنطوؽ انطبلقا من فهمو اخلاص

 * يسرد أحداث قصص مشابو

 ادلعاش ادلنطوؽ يف الواقع نصّ ال وإرشادات يطبق تعليمات *
 ينّفذ إرشادات  *

 * يتجاوب مع التعليمات
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 * يلع  األدوار
 ادلنطوؽ النص يف ادلستعملةالتواصل  أسالي  *ػلدد

 
 * يعُت أطراؼ احلوار

 * يغَت كلمات واردة يف احلوار بكلمات من عنده
 المنطوؽ)مركبة متعلقة بالقيم(النص  مضموف يقٌيم* 

 * ؼلتار الشخصية ادلفضلة ويعلل اختياره .ادلنطوؽ على النصّ  ا* يصدر أحكام
 .الصوت من خبلؿ نربة ادلنطوؽ النصّ  يف السائد اجلوّ  يزؽل* 
 

 ػلدد األلفاظ الدالة على االنفعاالت  * 
 * يزاوج بُت االنفعاؿ واحلركة

 

 

 

 

 

 الشفومالميداف :التعبير 
 * يتواصل مع الغَت/ *يفهم حديثو/*يقدـ ذاتو ويعرب عنها:تومركبا

 فهم حديثو)مركبة متعلقة بالمعرفة( *يي 
 نماذج من المؤشرات معايير التعبير الشفوم

 مسموعة أو مرئية مقروءة أو قصة سردي *
 رلموعة صور  من مشهد أو قصة انطبلقا يسرد  * 
 * يرت  أحداث قصة حس  تسلسل منطقي 
 * يكمل أحداث قصة  

 كليهما أو من أومن اخلياؿ القري  الواقع من حكاية يعيد* 
 مسعها أو * يروي حكاية شاىدىا

 عايشها  ذبربة * ػلكي عن
 *ؼلرب عن الوقائع واألحداث 

 * يتواصل مع الغير )مركبة متعلقة بالتوظيف( 

  اوأحداث *يصف أشياء
 

  أمامو معروض مشهد عن * يعربّ 
 األجزاء الناقصة من مشهد يكمل *
 من زليطو القري  أماكن يصف *

 *يتبادؿ احلديث 
 *يلع  دوره كطرؼ يف احلديث 

 واإلؽلاء*يربط االتصاؿ بالغَت بواسطة اإلشارة 
 * ينقل عن غَته  قصة دوف ربريف   

 يدافع عن رأيه بواسطة األمثلة والبراهين عنها)مركبة متعلقة بالقيم(* يقدـ ذاتو كيعبر 

 مألوفة موضوعات عن إرشادات *يوجو
 

 بالوسائل ادلختلفة  العناية لكيفية إرشادات يقدـ *
 وفق اللفظ ادلنطوؽ  ا* ؽلارس سلوك

 السب  باستعماؿ روابط *يعرب عن الرأي أو ادلشاعر
 فوائدىا* يعطي توجيهات ويربز 

 * يقدـ نصائح ويذكر بالعواق  
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 *يعرب عن الرأي وادلشاعر يف موضوع مألوؼ 
 مفهومة  بلغة قري  شخص أو
 

 * يتحدث عن نفسو 
 *  يستعمل اإلؽلاءات والنربات  الصوتية إلفهاـ غَته

 * يلع  دوره كطرؼ يف احلديث  
 

 

 ميداف : فهم المكتوب
يستعمل إسًتاتيجية  *يفهم ما يقرأ/*يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب/*يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب/ :تومركبا

 النص ادلكتوب مضموف يقّيمالقراءة و 
 )مركبة متعلقة بالمعرفة(*يفهم ما يقرأ

 نماذج من المؤشرات المعايير المفسرة لفهم المكتوب

  صرػلة معلوماتيستخرج  *
 كم؟ ماذا، مىت، ما،أين، من، :مثل النص، يف صرػلة معلومات * ػلدد
 من النص ناقصة معلومات على ربتوي صببل * يكمل

 للنص ادلرافقة البصرية من السندات يستخرج معلومات *
  صورة معطاة  مئتبل* ؼلتار من بُت عدة صبل، صبلة 

 للنص مرافق توضيحي سند على باالعتماد معلومات * يستقى
 )مركبة متعلقة بالمعرفة(*يعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب

 *يربط بُت الكلمة وضدىا سياؽ باالعتماد على كلمات معاين *يفهم

  النص أجزاء بُت العبلقات فهمي *
 .النص يف ورودىا حس  معطاة يرّت  صببل *

 *يستبدؿ  كلمة بكلمة دوف تغَّت معٌت اجلملة 
 *يبحث عن احللوؿ لتجاوز العوائق

 على عبلمات الوقف.يتعرؼ  * *فهم التمثيل الكتايب
 )مركبة متعلقة بالتوظيف(*يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب

 .وإرشادات تعليمات يطّبق *
 

 شاكلة ما جاء يف النص ادلكتوب .القري  على  واقعو من تعليمات * ينفذ
 * يصوغ تعليمات معتمدا على ظلوذج مقًتح 

 * يؤدي مهمة طبقا لتعليمات زلددة .

ادلكتوب مع  النص يف الواردة ادلعلومات ويقابل *يقارف
 البصرية ادلرافقة السندات

 * يربط الداؿ بادلدلوؿ .
 * ؼلتار من متعدد .

 معلومة لسند .* يوجد سندا دلعلومة أو 

 يؤدي ادلعٌت وؽلثلو

 الصحيحة.. سلارجها من احلروؼ ينطق*
 يقرأ وحدات لغوية كاملة.. *
 صحيحة. بطريقة الكلمات أواخر على احلركات نطقي *
 الشكل .. يف ادلتقاربة احلروؼ بُت ؽليز *
 حركات ادلد . بُت ؽليز *

 واإلشباع. والشدة التنوين *ينطق
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 ..القمرية الػ "  و" الػ " الشمسية بُت" ؽليز *
 .ًتقيمال عبلمات *يراعي 
 سن سرعتو يف القراءة .* ػلُ 

 * يستظهر  النصوص احملفوظة بأداء جيد.
 النص المكتوب)مركبة متعلقة بالقيم( مضموف يقٌيمستراتيجية القراءة ك ايستعمل  *

 النص )اجلان  القيمي( اذلدؼ من  *يفهم
 

 معلومات . *يقدـ
 يعرض إرشادات . *

 *ؼلتار  الشخصية ادلفضلة يف النص مضموف النص  آرائو يف *يعرّب عن
 

 

 

 

 التعبير الكتابيالميداف : 
*يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط  للكتابة بالعربية /* يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية /*ينتج منصوصات حس   :تومركبا
 التواصلوضعية 

 )مركبة متعلقة بالمعرفة(*يتعرؼ على مختلف أشكاؿ الحركؼ كالضوابط  للكتابة بالعربية
 نماذج من المؤشرات المعايير المفسرة للتعبير الكتابي

 *ؽلارس التخطيط .

 *ؽلسك أداة الكتابة مسكا صحيحا .
 *يعتدؿ يف  جلستو .

 * يرسم خطوطا وأشكاال شلّهدة للكتابػة . 
 * ؼلط احلروؼ منفردة .

 *يستعمل القلم ألغراض شيت .
 

 * يكت  احلرؼ يف سلتلف الوضعيات )بداية الكلمة، وسطها، آخرىا( .
 * ػلًـت مقاييس الكتابػة .

 * يلتـز باإلطار ادلخصص للكتابة .

 *يشّكل احلروؼ واألصوات . 
 الياء، ،التنوين مع احلروؼ . الواو، ػػػْػ،ػػػّػػ األلف، ،ػػػػػَػػػ يستعمل ػػُػػ،ػػػِػػػ،*

 * ينقل احلروؼ واألصوات نقبل سليما .
 * يكت  على السطر .
 )مركبة متعلقة بالتوظيف(* يتحكم في مستويات اللغة الكتابية 

 *ؼلط احلروؼ واألصوات يف مواطن شىت .
 *ينقل كلمػات مألوفػة تتضّمػن احلروؼ ادلدروسة. 

 واللوحة لتجري  كتابتو . * يستعمل ادلسودة

 *يكت  من مسموع .
 . )منظور إمبلء*ينسخ احلروؼ والكلمات غَت ادلكتوبة )

 .)منقوؿ ) إمبلء هانسخعند  قصَتة المل اجلو الكلمات  بُت البعد على *ػلافظ
 *يوظف عبلمات الوقف 

 )مركبة متعلقة بالقيم(* ينتج منصوصات حسب كضعية التواصل
 .معطاة صورة يف يراه عما تعرب صببل /صبلة * ؼلتار  من متعدد من أو أو اخلياؿ الواقع من قصصيا نصا يرت   *
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 متسلسلة . أحداث على يشتمل كليهما
 

 .معطاة عبارة أو كلمة فيها يستعمل صببل يكوف *
  معٌت صبل. يكمل برصيد مقدـ  *
  قصة، عن تعرب صور عدة  يرت  *

 رصيد لتربير معٌت .*ؼلتار كلمات من 
 صبل . 6إىل  4*يكمل فراغات لتشكيل نص يًتك  من 

 *يلع  بالكلمات إلنتاج منصوصات ذات داللة .

 عن الصحيح بالًتتي  بسيطة *يرت  تعليمات
 موضوعات مألوفة .

 بالًتتي ،. معطاة صور أو ما موضوع حوؿ بالًتتي  بسيطة إرشادات *يكت 
 أىم ادلعطيات . تشتمل بطاقة ىوية شخصية *يعدّ 

 *يراجع ادلنصوص الذي أنتجو ويصححو .

 *ؼلتار وينظم األفكار .
 *ػلرر نصا إرشاديا لكيفية استعماؿ دواء، جهاز ...

 *ؽلؤل استمارة معلومات .

 هتنئة . دعوة، أو بطاقة *ينجز 
 . هتنئة لبطاقة ظلوذجا *ينجز ضمن مشروع 

 مساعدة . هتنئة وعبارات كلمات من فو دبخز  مستعينا ، دعوة ينجز بطاقة*
 * ينتج  شعارات، لوحات  للمشاركة يف احتفاالت وطنية  أو أعياد دينية .

 اقًتاحات رلّرد معايَت ادليداف، وىي ربقيق مدى فحص بواسطتها ؽلكن صعوبتها، درجة يف ادلدرجة سابقا ىي متفاوتة ظلاذج ادلؤشرات  مالحظة :
 .إثراؤىا ادلعلم بإمكاف
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 أنموذج مخطط لتناكؿ ميادين اللغة خالؿ األسبوع في السنة األكلى ابتدائي: -04
 منهجية التناكؿ الزمن الحصة الميداف

 عرض الوضعية اجلزئية األوىل واالستجابة دلتطلباهتا والتعليمات ادلرافقة ذلا .

فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي
 

" 

"01" 
 "" فهم ادلنطوؽ 
 "تعبَت شفوي "

 د90

األدائي * عرض ادلنطوؽ مع مراعاة اجلوان  التالية : الفكري/ اللغوي/ الّلفظي/ 
 )اإلػلاء؛ اإلؽلاء( .

 * ذبزئة النص  ادلنطوؽ ث أجرأة  أحداثو .
 * اكتشاؼ اجلان  القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو .

والتعبَت عن أحداثو  انطبلقا من تعليمات زلددة  -* التحاور حوؿ النص ادلنطوؽ 
 وسندات سلتلفة تؤدي إىل: 

 عرض األفكار و التعبَت عن األحاسيس وإبداء ادلشاعر حوؿ ادلوضوع  

"02" 
 "تعبَت شفوي"

 د 45
يف  * ترتي  وتركي  أحداث النص شفويا  والًتكيز على استعماؿ الصيغ واألسالي 

 وضعيات تواصلية دالة.

 *  مسرحة األحداث .
"03" 

 "إنتاج شفوي "
 * التدري  على اإلنتاج الشفوي )إنتاج خطاب شفوي شلاثل انطبلقا من سندات(. د 45

"فهم ادلكتوب والتعبَت الكتايب  
 

"04" 
 "قراءة إصبالية

 د 45

 التعبَت.)متعلقة باحملور(* استخراج اجلمل من الرصيد اللغوي ادلكتس  يف 
 * قراءة اجلمل مكتوبة ث تثبيتها بادلشاىد .

 *  تدريبات قرائية مثل: )تشويش و ترتي  للجمل ث  للكلمات(.
 * إعادة تقدمي اجلمل ناقصة إلسبامها بكلمات من رصيد معروض عليو.

ادللونة قراءة الكلمات  –* تدريبات قرائية مثل: )تغيَت بعض الكلمات يف اجلمل 
 "ادلشكلة للرصيد" يف اجلملة ...إخل(.

"05" 
 "زلفوظات

 *مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى ) تقدمي وربفيظ(. د 45

"06" 
 د90 "قراءة وكتابة"

 
 

 تجريد الحرؼ األكؿ
 استخراج اجلملة وتقطيعها واكتشاؼ احلرؼ وقراءتو يف وضعياتو ادلختلفة .

األلواح ، العجينة، كراس احملاولة...( منفردا مركبا * التدري  على كتابة احلرؼ) على 
 ويف وضعيات سلتلفة

 * كتابة احلرؼ على كراس القسم .
 * القراءة يف الكتاب ) مع مراعاة سلتلف ادلهارات القرائية( .

"07" 
 "تطبيقات"

 د 45
 تثبيت الحرؼ األكؿ
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 ،ألفاظ...إخل صور ، تعابَت -تثبيت احلرؼ يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من: 
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات(-

"08" 
 د90 "قراءة وكتابة"

 
 

 تجريد الحرؼ الثاني
 استخراج اجلملة وتقطيعها واكتشاؼ احلرؼ وقراءتو يف وضعياتو ادلختلفة .

احملاولة.. ( منفردا مركبا * التدري  على كتابة احلرؼ) على األلواح ، العجينة، كراس 
 ويف وضعيات سلتلفة

 * كتابة احلرؼ على كراس القسم .
 * القراءة يف الكتاب ) مع مراعاة سلتلف ادلهارات القرائية( .

"09" 
 "تطبيقات"

 د 45

 تثبيت الحرؼ الثاني
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...اخل -تثبيت احلرؼ يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من: 

 كلمة "كتابة" بالصوت الناقصتكملة    -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات(-

"10" 
 "إدماج "

 د 45
 *قراءة يف الكتاب 
 *ألعاب قرائية 

"11" 
 "زلفوظات"

 *مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى ) استظهار ومسرحة( د 45

"12" 
 "إنتاج " 

 *التدري  على اإلنتاج الكتايب  د 45

 مالحظات

 عرض الوضعية ادلشكلة االنطبلقية يف األسبوع األوؿ من ادلقطع 
 االلتزاـ عند تنفيذ احلصص دبعايَت مركبات ادليادين الواردة يف اجلدوؿ ادلوايل 

ينظم الوقت  يف األسبوع  الرابع ادلخصص لئلدماج والتقومي بشكل مرف، إذ تتغَت سَتورات احلصص 
وحبس  األىداؼ ادلتوخاة وحاجات ادلتعلمُت، مع التأكيد على وفق متطلبات  األنشطة ادلدرجة 

 (.2*45ضرورة زبصيص حصتُت للمعاجلة  )
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 ادلقطع األوؿ

 ادلرحلة التمهيدية 

اؾ العبلقات بُت األشكاؿ والرموز ادلقطع األوؿ والذي يُعمل فيو على هتيئة ادلتعلمُت ومساعدهتم على اجملانسة والتكيف مع البيئة ادلدرسية  وتطوير اللغة الشفوية وإدر التمهيدية تغطي ادلرحلة 
 وتنمية الرصيد اللغوي.واألصوات والصور وتصحيح النطق 

ة هتيئمنها لغرض ا كامبل  اشهر تدـو هذه ادلرحلة ف. األمازيغية لغةذبمع بُت العربية الفصحى والدارجة و الغة قبلية يف اللّ مكتسبات معهم ى و ينتقل جل ادلتعلمُت مباشرة من الوسط األسر 
 أولية يف التعبَت الشفوي والقراءة والكتابة قصد السماح ذلم باالنتقاؿ بيسر إىل مرحلة التعلمات األساسية. كتسبات للتكيف مع اجلو ادلدرسي وتزويدىم دب ادلتعلمُت 

األشياء بلحظة دلاألسبوع األوؿ فيخصص يتم الًتكيز على اجلان  الشفوي حبيث يتدرب ادلتعلم على مبلحظة سندات بصرية يعرب عنها بنطق سليم وبأداء جيد،  األربعة ففي األسابيع 
األسبوع أما يف )ما ىذا، ما ىذه، ومن ىذا، ومن ىذه(، لنحصل منو على استعماؿ اجلملة االمسية األشياء  عنفَتتقي التعامل معو إىل استعماؿ االستفهاـ وتسميتها، أما يف األسبوع الثاين 

تناوؿ الصوائت الستة وىي: الفتحة مع ألف فيخصص لى استعماؿ اجلملة الفعلية وأما يف األسبوع الرابع، يوجو ادلتعلم عن طريق السؤاؿ )ماذا يفعل أو ماذا يفعلوف، للحصوؿ معو علفالثالث 
 .ادلد، الضمة مع واو ادلد، الكسرة مع ياء ادلد

ادلشاىد والصور  أعلها : بوسائل متنوعة  مكتسباهتم وتنميتهاساعدة ادلتعلمُت على بناء تعلماهتم و ترسيخ دلادلواقف التعليمية الّتعلمية، ب االستعانة غل ىذا التسلسل من أجل ربقيق و  
زيادة على ما توفره البيئة  .الكتاب ادلدرسيو ، (التسجيبلت ادلختلفة ) السمعية والبصريةو ادللصقات والبلفتات و ، هبا  واأللواح اخلاصة ،، اجلذاذات الصغَتة والكبَتة ) فردية وصباعية( والرسـو 

 .ماديةأو اء  احلقيقية سواء كانت نباتية حيوانية ادلدرسية من األشي
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 ادلقطع الثاين
إىل عشرين كلمة مشكولة شكبل تاّمػا قراءة سليمة،  كلمات  نصوصا بسيطة، يغل  عليها النمط احلواري تتكّوف من عشر يقرأكبلغة سليمة  ككتابة مشافهةيتواصل : الكفاءة الشاملة 

 وينتجها كتابة يف وضعيات تواصلية دالة
 مركبات الكفاءة الكفاءة الختامية ميداف

 يفهم خطابات منطوقة يغل  عليها النمط احلواري ويتجاوب معها فهم ادلنطوؽ
 مضموف الوضعية التواصلية*يقّيميرد استجابة دلا يسمع *يتفاعل مع النص ادلنطوؽ*ػللل معامل *

 النص ادلنطوؽ
التعبَت 
 الشفوي

ػلاور، ويناقش موضوعات سلتلفة ، انطبلقا من سندات متنوعة يف 
 يتواصل مع الغَت *يفهم حديثو*يقدـ ذاتو ويعرب عنها وضعيات تواصلية دالة.

 فهم ادلكتوب
إىل  يقرأ نصوصا بسيطة، يغل  عليها النمط احلواري تتكّوف من عشر
 عشرين كلمة مشكولة شكبل تاّمػا قراءة سليمة ويفهمها..

 

*يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص  *يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب يفهم ما يقرأ
 النص ادلكتوب مضموف يقّيمالقراءة و  اسًتاتيجيةيستعمل * ادلكتوب

صبل  يغل  عليها النمط احلواري يف ينتج كتابة من أربع إىل ست  التعبَت الكتايب
 وضعيات تواصلية دالة .

* يتحكم يف مستويات اللغة  يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط  للكتابة بالعربية 
 *ينتج منصوصات حس  وضعية التواصل الكتابية 
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 الموارد المعرفية

األسابيع
 

ادلقاطع
 

احملاور
 فهم المكتوب فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم 

 التعبير الكتابي
 احملفوظات القراءة و مطالعة الرصيد اللغوي الصرؼ الًتاكي  األسالي 

06 

ادلقطع 
02

 

ادلدرسة
 

 يا النداء
 ،صباح،

 مساء

 *اجلملة االمسية
 البسيطة

ضمائر ادلتكلم 
مع  أنا، ضلن 
ادلاضي و 
 ادلضارع

الثياب، احملفظة، الفراش، الًتتي ، األـ، العطر، اجلبُت، األب ، 
األبناءػ اجلَتاف، الرصيف، ادلدرسة، ادلمرػ الفناء، الًتحي ، ادلدير ، 
الصباح، التحية ، النشيد، العلم ، اذلدوء، القسم، ادلعلمة ، اجلرس ػ 

 ادلساء، البيت ، الورقة ، العائلة. 

 احلرفاف
 الباء وادليم  

 نشيد الكتاب
 سلماف العيسى

احلروؼ منفردة؛ 
احلرؼ يف سلتلف 

 الوضعيات
احلركات القصَتة 

 والطويلة

07 
اآلف، 
 أين،عندي ،

، احملفظة ، الوقت ، اليـو ، البكرة ، الطفل ، احلجرة االستيقاظ،  
البكاء ، ادلعلمة ، النظارة ، العُت ، األدوات ، الرأس ، احلزف ، 
 الطاولة ، اخلروج ، الدخوؿ ،الدفًت ػ أمساء األدوات األسبوع. 

 احلرفاف
 بلـالو   الراء

08 
مىت، كم،،يل 

 األلواف،

الباب، االنتظار، األب ، العمل ، السؤاؿ ، األـ ، االبتسامة ، 
الوجو ، الغياب ، الباب ، التطلع ، اذلاتف ، األرقاـ ، احلجرة ، 
الضيوؼ ، السماعة ، االستئذاف ، الوجو / احل  ، السعادة ، 

 الرفقة ، ادلكتبة ، الشراء ، الورقة . 

 احلرفاف
 داؿالو  التاء 

09 
 

 تقويم كمعالجة إدماج ،دعم،
  ا. ..(التهنئة: )مبارؾ، ...( اجلػواب:) نعم، ال ...(  ؽلكن تناوذلا مع ألفاظ وعبارات: التحّية )السبلـ، صباح اخلَت، مساء  اخلَت( الًتحي : )مرحبا...( الشكر واالستحساف: )شكرا، أحسنت...( االعتذار:)عفو

 صبيع احملاور .
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 المتعلقة بكل الوضعيات الجزئية    الموارد المنهجية
 الميداف   الموارد المنهجية 

 الوجاىة   االستهبلؿ / سبلمة وضعية اجلسم  

 "فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم"
 البناء استخداـ صبل تامة ادلعٌت 
 االنسجاـ استغبلؿ سندات توضيحية 

 التميز /         
 الوجاىة   االستهبلؿ / سبلمة وضعية اجلسم

 فهم المكتوب"
 ل المعنىتمثي  نطق احلروؼ من سلارجها الصحيحة 

 المبنى ذبزئة اجلملة إىل كلمات  
 التميز /         

 الوجاىة   االستهبلؿ / سبلمة وضعية اجلسم
" 

 "التعبير الكتابي "
 البناء كتابة احلرؼ يف سلتلف الوضعيات بشكل سليم 

 االنسجاـ الكتابة على السطر 
 التميز /       
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 الكفاءات العرضية ك القيم الوطنية 

 
 الوضعية الجزئية األكلى الوضعية الجزئية الثانية الوضعية الجزئية الثالثة

 

 االستئذاف احًتاـ الوقت  
 الهوية الوطنية التحية والًتحي  

المواقف 
 كالقيم

 الضمير الوطني  يقف للعلم 
 المواطنة التعاوف مع الغَت        تضامن اجملتمع مع الطفل اليتيم  

 التفتح على العالم يتعرؼ على الرفاؽ اجلدد   التعرؼ على الوراقة التعرؼ على الطفل اليتيم 
 التاء و الداؿ يتحكم يف نطق وكتابة حريف

 تتطابق مع الوضعيات يبدي أفكارا   

 الراء و البلـ يتحكم يف نطق وكتابة حريف
 تتطابق مع الوضعيات  اأفكار يبدي  

 ادليم  والباء يتحكم يف نطق وكتابة حريف
 تتطابق مع الوضعيات يبدي أفكارا   

 طابع فكرم
الكفاءات 

 العرضية
 طابع منهجي تنظيم أعماؿ الصباح  اختيار مسعى حلل مشكل  احًتاـ الوقت  

 طابع تواصلي كت  خبط مقروء ي ريطرح أسئلة قصد االستفسا/   يكت  خبط مقروء االستفساريطرح أسئلة قصد /   يكت  خبط مقروء 
 طابع ش/كاجتماعي اجلَتاف يف موك  واحد  أبناءالسَت مع  يبدي عواطفو اذباه والديو   يبدي عاطفتو اذباه الطفل الباكي  
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 ! كرقة محيرة
 

 يف أوؿ يـو من دخولك إىل ادلدرسة، سلمتك ادلعلمة ورقة، وطلبت منك إحضار ما كت  فيها.
 

 

 ادلهمات     
 ػ يكتشف ادلتعلم مضموف الورقة مستعينا بأفراد األسرة . 1        
 ػ يقتٍت األدوات رفقة أحد أفراد األسرة من)ادلكتبة ، السوؽ ، ادلتجر ... ( . 2       
 ػ يعرض األدوات على ادلعلمة ويسميها ويبُت استعماالهتا وكيفية احملافظة عليها. 3       
 .يف إنتاج ورقة عمل  ػ غلند ويوظف مكتسباتو 4      
       

 

 

 الوضعية ادلشكلة االنطبلقية ) الوضعية األـ (
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 :األسبوع األوؿ  الوضعية الجزئية األكلى
 

 عدت إىل البيت ربمل الورقة، فوجدت عائلتك يف انتظارؾ يتساءلوف عن يومك األوؿ يف ادلدرسة.         
 السند : مشهد ألفراد األسرة .                       

 
 لوحة القيادة

 يتناوؿ الدخوؿ إىل ادلدرسة ينتهي بعرض الوضعية اجلزئية األوىلنص منطوؽ  فهم المنطوؽ
 وأعود إىل البيت  التعبير الشفوم

 فهم المكتوب

  زلور : ادلدرسة . 

 الوحدة : اضبد يف ادلدرسة 

 (الباءو ادليم )احلرفاف ػ  

                                                               الشاعر :سلماف العيسى اجلزء األوؿ نشيد الكتاب: ادلقطوعة الشعرية

 للمعلم اخليار بُت ما جاء يف كتاب التلميذ أو النص ادلقًتح يف ادلقطعمبلحظة : 
 ورقة عمل التعبير الكتابي

 صناعة علم وتلوينو  منزلي التدبير ال
 بسم اهلل  –البسملة  التربية اإلسالمية 

 اذلوية ) انطبلقا من تعريف ادلعلمة لنفسها ( التربية المدنية 
 ضرورة إعطاء أعلية  للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إصلاز الوضعيات .مالحظة :

 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

  منهجية التناكؿ
 فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم اميدان

 )ظلوذج( فهم ادلنطوؽ  -د( :  أ00الحصة األكلى ) 
  شلتعيـو 

بسم وىي تقوؿ : " لبست ثيايب، وضبلت زلفظيت الفارغة بعدما رتبت فراشي. أسرعت إيل أمي فرشتٍت بالعطر وقّبلت جبيٍت،  
 :أسرع، ضلن يف انتظارؾ.ؿقاو ين أيب اوىنا نادشاء اهلل،  ما اهلل،
 : أنا قادـ يا أيب.قلت   
ودخلنا فناء واسعا، فرح  بنا ادلدير  ،عربنا من شلر الراجلُت ،اقًتبنا من ادلدرسةدلا و لي الرصيف، وسرنا يف موك  واحد، ذبمعنا ع  

 صباح اخلَت، أىبل  وسهبل بكم قائبل :
   ، اسمي بشرلأنا معلمتكم مرحبا بكمدخلنا هبدوء إىل القسم فقالت ادلعلمة: وقفنا نردد النشيد الوطٍت والعلم يرفرؼ عاليا، ث 

 ساء، عدت إىل البيت أضبل ورقة سلمتها يل ادلعلمة فوجدت عائليت يف انتظاري."موعندما دؽ اجلرس  .قضينا وقتا شلتعا  
 

 
 

 باليد إشارات تصاحبو بو، االنفعاؿ وإبداء الصوت جبهارةمشافهة ،   "يـو ممتع" منهجية التناوؿ : *يلقي ادلعلم النص ادلنطوؽ
 عواطفهم إظلاء وهتذي و  السامعُت إلثارة بغَتىا، أو
 * ذبزئة النص  ادلنطوؽ ث أجرأة  أحداثو . 

 .* اكتشاؼ اجلان  القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو
 مبلحظة : غل  تغيَت النص ادلنطوؽ دبا يتبلءـ وبيئة ادلتعلم 

 التعبَت الشفوي -ب 
 ةدبا يتبلءـ مع ادلهمات احملدد ىمشاعر موإبداء  هملتعبَت عن أحاسيسللوصوؿ إىل دفع ادلتعلمُت  ل* التحاور حوؿ النص ادلنطوؽ 

 أدناه
يسألو  مىت يشًتي لو  * يطل  منو أف ؼلربه عما كت  فيها*  يسلم الورقة ألحد أفراد العائلة *  يقدـ التحية لعائلتو  :المهمات*

 األدوات
 أجرأة بعض ادلهمات وربديد اجلزء القيمي  * 



27 

 

 التعبَت الشفوي د( :45الحصة الثانية  ) 

والعمل على استعماؿ الرصيد  ادلنطوؽ أحداث النص رجات ميداين فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي لتثبيت دة استثمار سلإعا* 
 يف وضعيات تواصلية دالة.  احملدد  اللغوي

 األسالي  والًتاكي  ادلعنية بالدراسة 
 اجلملة االمسية **أنا * ضلن * يا النداء * صباح * مساء 

 *  مسرحة األحداث 
 التعبَت الشفوي  )التدري  على اإلنتاج(د(: 45الحصة الثالثة ) .

 ػلاكي الوضعية ادلعنية بالدراسة ) ليلة الدخوؿ ، يف ساحة ادلدرسة،... كمثاؿ( إنتاج نص شفوي *
 ضمن: غل  مرافقة ادلتعلمُت يف حصة اإلنتاج الشفوي إلكساهبم مهارات توليد األفكار وتنظيمها يف سياقات سلتلفة  مبلحظة
 .وصباعية ،فوجية فردية،الاؿ أعم
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 فهم المكتوب كالتعبير الكتابي اميدان
 

 )أبني كأقرأ(إصبالية قراءة د(: 45) الحصة الرابعة 
 المنطوؽ أك من المشهد ككتابتو على السبورة بناء "ادلنصوص" من نص  -

 

 أنا معلمتكم، مرحبا بكم -
 اسمي بشرم -

 
 

 كتوب ث تثبيتو بادلشاىد .ادل "ادلنصوص" * قراءة 
 *  تدريبات قرائية مثل: )تشويش و ترتي  للجمل ث  للكلمات(.

 معروض عليو. * إعادة تقدمي اجلمل ناقصة إلسبامها بكلمات من رصيد
 قراءة الكلمات ادللونة "ادلشكلة للرصيد" يف اجلملة ...إخل(. –* تدريبات قرائية مثل: )تغيَت بعض الكلمات يف اجلمل  -

 
  زلفوظات د(: 45)  الحصة الخامسة

  الكتاباألوؿ من أنشودة  ادلقطع  تقدمي وربفيظ -

 يىابيستىافى الحىرًؼ األىخضرٍ 
 يا ضىٍوءنا يٍنسابٍ 

 قػىٍلًيي، عيٍمرم األىٍنضىرٍ في 
 سػىمػػػػٌٍيناهي ًكتىابٍ 
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 الميم )أكتشف(ذبريد حرؼ د(: 00) الحصة السادسة 
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 أنػػػػػا مػػػػػعػػػلمػػػتػػكم، مرحػػػبا بػػكم -
 تقسيمها إىل كلمات  -
  احلرؼذبريد  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 رؼ على كراس القسم احلرسم  -
 قراءة على الكتاب  -

   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( الميم تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة السابعة 
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة - 
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -انطبلقا من: تثبيت احلرؼ يف كلمات ث يف صبل   -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات(-
 استغبلؿ دفًت األنشطة  - 

 )أكتشف( الباء ذبريد حرؼد(: 00) الحصة الثامنة  
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 اسمي بشرل -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 احلرؼ ذبريد  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 على كراس القسم   رؼاحلرسم  -
 قراءة على الكتاب  -
   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( الباء تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة التاسعة   -
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة   -
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -صبل  انطبلقا من: رؼ يف كلمات ث يف احلتثبيت  -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات( -
 استغبلؿ دفًت األنشطة    -
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 إدماج  د(: 45) الحصة العاشرة  
 قراءة حملتويات الصفحتُت ادلرتبطتُت حبرؼ ادليم ث الباء    -
 رفُت ادلدروسُت على أف تكوف األلعاب مرتبطة باحلركة وادلرح زبصيص رلموعة من األلعاب لتثبيت احل -
 استغبلؿ دفًت األنشطة  -

 زلفوظات  د(: 45) الحصة الحادية عشر 
 ربفيظ استظهار ومسرحة ادلقطع األوؿ  
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 كرقة عمل  التدري  على اإلنتاج الكتايب:  (12احلصة)
  :َأْكُتُ  الْػَحْرَؼ النَّاِقَص يِف اْلَفراَِغ 

    
 ػػسجد........ػػنطاد            .......ػػػػبقرة           ............   ػػػيت......     
  أَْرُسُم الْػَحرََكاِت َعَلى الْػُحُروِؼ 

 ـ      -ب                                  
 ـ      -ب                                               

 ـ      -ب                                    
 
  َْأيت ايَ مَ   ُ تُ كْ أَ وَ  أُ رَ قػْ أ:  

ـُ     مػػػػػػػػػػػػو               َب    بػػػػػػػػا      بػػػػػػػػػابٌ      ـَ    مػػػػػػػا      
   ............    ............         .....................          ...........      ............      ....................           ............ 
 

 أيلىًوفي كىأيٍكًملي 

 
 ػػػػبلدي     .....    ......علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                             

 

 ةحى تٍ فى الٍ 
 ضىمىةالٍ 

 كىٍسرىةالٍ 
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 ركبات الكفاءات اخلتامية )الوضعية اجلزئية األوىل(دلؤشرات ادلبطاقة 

 الميداف مركبات الكفاءات الختامية المؤشرات
 دلا يسمع .يرد استجابة  حوؿ نص القصة أسئلة عن غلي 

فهم 
 المنطوؽ

 يتفاعل مع النص ادلنطوؽ . يدرؾ  معاين كلمات من خبلؿ التمثيل
 ػللل معامل الوضعية التواصلية . .مستخلصة من النص ادلنطوؽ جديدة معلومة يذكر

 النص ادلنطوؽ. مضموف يقّيم ػلدد األلفاظ الدالة على االنفعاالت  
 يتواصل مع الغَت. يسرد قصة انطبلقا من مشاىد أو رلموعة صور 

التعبير 
 الشفوم

 يُفهم حديثو. يكمل األجزاء الناقصة من مشهد 
 يقدـ ذاتو ويعرب عنها . يلع  دوره كطرؼ يف احلديث  

 يفهم ما يقرأ .  ؼلتار من بُت عدة صبل، صبلة تبلئم صورة معطاة 
فهم 

 المكتوب
 يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب. كلمة بكلمة دوف تغَّت معٌت اجلملةيستبدؿ   

 يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب. يؤدي مهمة طبقا لتعليمات زلددة
 النص ادلكتوب. مضموف يقّيميستعمل إسًتاتيجية القراءة و  يصدر رأيا حوؿ معاين اجلمل  

التعبير  يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط  للكتابة بالعربية . منفردين يف سلتلف الوضعياتؼلط احلريف)..،..( 
 يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية . يستعمل ادلسودة واللوحة لتجري  كتابتو الكتابي

 ينتج منصوصات حس  وضعية التواصل. ؼلتار من متعدد ،تعرب عما يرونو يف صورة معطاة 
 ػ ػلدد عدد ادلؤشرات يف كل ميداف حس  طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم.. مالحظة :
 ػ تص  ىذه ادلؤشرات يف بطاقة ادلبلحظة وادلتابعة .             
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 : األسبوع الثاين  الوضعية الجزئية الثانية
 رافقت أباؾ لشراء األدوات ادلدرسية من ادلكتبة. فدار حديث بينو وبُت  البائع.         

  السند : مشهد لبائع األدوات ادلدرسية .                             
 

 لوحة القيادة
 الوضعية اجلزئية الثانيةلشراء األدوات ادلدرسية ينتهي بعرض حلظات االنتظار للذىاب نص منطوؽ يتناوؿ  فهم المنطوؽ

 التعبير الشفوم

 ويذكر:  بُت األب والتاجريعيد ألمو احلديث الذي دار 
 .التحية وردىا. 

 .تسليم الورقة وطل  األدوات 
 .السؤاؿ عن الثمن .

 األدوات وشكر البائع. تسلم.
 .فرحتو باألدوات.

 فهم المكتوب

 احلور : ادلدرسة . 
 الوحدة : يف ساحة ادلدرسة 

 (البلـ والراء )احلرفاف ػ  
 
 اجلزء الثاين نشيد الكتاب: قطوعة الشعريةادل

 مبلحظة : للمعلم اخليار بُت ما جاء يف كتاب التلميذ أو النص ادلقًتح يف ادلقطع
 ورقة عمل التعبير الكتابي

 تعلم كيفية استعمالو يفظ رقم اذلاتف  األب أو األـ و ػل التدبير المنزلي
 احلمدلة ) احلمد هلل ( اإلسالميةالتربية 

 األـ( و اذلوية ) األب  التربية المدنية 
 ضرورة إعطاء أعلية  للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إصلاز الوضعيات .مالحظة :
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  منهجية التناوؿ
 فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم اميدان

 )ظلوذج( فهم ادلنطوؽد( : أ 00الحصة األكلى ) 
 ؟متى يعود أبي

 

يف وجهي وتقوؿ: ال  تبتسم ؟ أبيمىت يعود  :أمي انتظر أف يعود أيب من العمل، ومن حُت إىل حُت أسأؿوقفت  نافذةخلف ال
 تقلق لن يطيل الغياب.

تسللت إىل  .فأنا أحفظ الرقم ،سأكلمو يف اذلاتف احملموؿ ..خطرت يل فكرة..اشق الباب مرة بعد مرة، وأتطلع خارجا لعلي أراه
 وجهها دارتوأ غَت أف أمي حلقت يب وقالت: ال تفعل دوف أف تستأذف ،الرقم تشكيلحجرة الضيوؼ وضبلت السماعة وعلمت ب

 ؟لكن مىت يعود أيب حبك أميأ وقلت ذلا: حمدت اهللابتسمت ف أسرعت إليها وقبلتها، .عٍت غضبا
 . و الورقة يف كفيحُت رافقتو إىل ادلكتبة لشراء األدوات ادلدرسية، كبَتة وكم كانت سعاديت            

 

 
 

 إشارات تصاحبو بو، االنفعاؿ وإبداء الصوت جبهارةمشافهة ،    "متى يعود أبي؟"منهجية التناوؿ : *يلقي ادلعلم النص ادلنطوؽ
 .عواطفهم وإظلاء وهتذي  السامعُت إلثارة بغَتىا، أو باليد

 ادلنطوؽ ث أجرأة  أحداثو .* ذبزئة النص   
 .* اكتشاؼ اجلان  القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو

 مبلحظة : غل  تغيَت النص ادلنطوؽ دبا يتبلءـ وبيئة ادلتعلم 
 التعبَت الشفوي -ب 

 ةادلهمات احملدددبا يتبلءـ مع  ىمشاعر موإبداء  هملتعبَت عن أحاسيسللوصوؿ إىل دفع ادلتعلمُت  ل* التحاور حوؿ النص ادلنطوؽ 
  أدناه.
 فرحتو باألدوات* األدوات وشكر البائع. تسلم*السؤاؿ عن الثمن .* سليم الورقة وطل  األدوات *تالتحية وردىا. *.المهمات*
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 التعبَت الشفوي د( :45الحصة الثانية  ) 

والعمل على استعماؿ الرصيد  ادلنطوؽ أحداث النص إعادة استثمار ادلخرجات ميداين فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي لتثبيت * 
 يف وضعيات تواصلية دالة.  اللغوي، احملدد 

 األسالي  والًتاكي  ادلعنية بالدراسة 
 اجلملة االمسية  **أنا * ضلن *اآلف * أين *عندي 

 *  مسرحة األحداث
 التعبَت الشفوي )التدري  على اإلنتاج(د(: 45الحصة الثالثة ) 

 كمثاؿ( رفقة جدي  ...ب قلق االنتظار ،ػلاكي الوضعية ادلعنية بالدراسة )إنتاج نص شفوي *
فوجية  فردية، : غل  مرافقة ادلتعلمُت يف حصة اإلنتاج الشفوي إلكساهبم مهارات توليد األفكار وتنظيمها يف سياقات سلتلفة يف أعماؿ مبلحظة
 وصباعية 
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 كالتعبير الكتابيميدانا فهم المكتوب 
 

 )أبني كأقرأ(قراءة إصبالية د(: 45) الحصة الرابعة 
 المنطوؽ أك من المشهد ككتابتو على السبورة بناء "ادلنصوص" من نص  -

 

 دؽ الجرس فخرجنا إلى الساحة  -
 نلعب معا ػػػتعالوا ل -

 
 * قراءة "ادلنصوص"  ادلكتوب ث تثبيتو بادلشاىد .

 )تشويش و ترتي  للجمل ث  للكلمات(.*  تدريبات قرائية مثل: 
 * إعادة تقدمي اجلمل ناقصة إلسبامها بكلمات من رصيد معروض عليو.

 قراءة الكلمات ادللونة "ادلشكلة للرصيد" يف اجلملة ...إخل(. –* تدريبات قرائية مثل: )تغيَت بعض الكلمات يف اجلمل  -
  زلفوظات د(: 45)  الحصة الخامسة

  الكتابمن أنشودة  الثاين طعادلقتقدمي وربفيظ  -

 أنت رفيقي في مدرستي 
 أنت سمير الدار 

 تحلو النزىة في صفحاتك 
 تحلو ليل نهار

 
 

 )أكتشف( الراءذبريد حرؼ د(: 00) الحصة السادسة 
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 دؽ الجرس فخرجنا إلى الساحة  -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 رسم احلرؼ على كراس القسم  -
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 قراءة على الكتاب  -
   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( الراء تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة السابعة 

 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة - 
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -انطبلقا من: تثبيت احلرؼ يف كلمات ث يف صبل   -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات(-
 استغبلؿ دفًت األنشطة  - 

 )أكتشف( الالـ ذبريد حرؼد(: 00) الحصة الثامنة  
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 تعالوا لنلعب معا -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 على كراس القسم   رسم احلرؼ -
 قراءة على الكتاب  -
   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( الالـ تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة التاسعة   -
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة   -
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من:  الباءتثبيت حرؼ  -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات( -
 استغبلؿ دفًت األنشطة    -

 
 إدماج  د(: 45) الحصة العاشرة  

 قراءة حملتويات الصفحتُت ادلرتبطتُت باحلرفُت     -
 زبصيص رلموعة من األلعاب لتثبيت احلرفُت ادلدروسُت على أف تكوف األلعاب مرتبطة باحلركة وادلرح  -
 استغبلؿ دفًت األنشطة  -

 زلفوظات  د(: 45) الحصة الحادية عشر 
 ربفيظ استظهار ومسرحة ادلقطع الثاين  
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 كرقة عمل  التدري  على اإلنتاج الكتايب:   (12احلصة)

  :َأْكُتُ  الْػَحْرَؼ النَّاِقَص يف اْلَفراَِغ 

    
 َدةٌ ..وَ      اَشػػٌة         .....فَػػػ        ػػػ ........ثَػْعػػػػػ            ........َغػػزَا     

  أَْرُسُم الْػَحرََكاِت َعَلى الْػُحُروِؼ 

  ػػػر      -        لػػػ                                          

  لػػػ      -ر                 

                                                                                          ػػػلػػػػ    -ػػر        
 

  َْأيت ايَ مَ   ُ تُ كْ أَ وَ  أُ رَ قػْ أ:  

 َر      را       ػػُر      َرٌب             ُلٌ        لَػػػػ     ال     ُؿ  
     ...........   ..............   ...........     ............                .............   .............     ............. ................. 

 

         أيلىػػػػػػػػػػػًوفي كىأيٍكًمػػػػػػػػػػػلي 

  
ػػػػٍهػػػ .....أىٍىػػػػػػػ ػػ..  .......كىسى   ......ػػػكي

 
 

 ةحى تٍ فى الٍ 
 ضىمىةالٍ 

 كىٍسرىةالٍ 
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ركبات الكفاءات اخلتامية  )الوضعية اجلزئية الثانية (دلؤشرات ادلبطاقة   

 الميداف مركبات الكفاءات الختامية المؤشرات
 يرد استجابة دلا يسمع  كم، مىت.  أين ، :بػ تبدأ أسئلة عن غلي 

فهم 
 المنطوؽ

 يتفاعل مع النص ادلنطوؽ سياقات سلتلفةيفهم الكلمات اجلديدة يف 
 ػللل معامل الوضعية التواصلية يلع  األدوار

 النص ادلنطوؽ مضموف يقّيم ػلكم على تصرفات شخصيات النص
التعبير  يتواصل مع الغَت يرت  أحداث القصة 

 الشفوم
 يفهم حديثو يصف أماكن من احمليط اجلديد  
 يقدـ ذاتو ويعرب عنها ؽلارس سلوؾ وفق اللفظ ادلنطوؽ  

 يفهم ما يقرأ من النص ناقصة معلومات على ربتوي صببل يكمل
فهم 

 المكتوب
 يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب .يستخدـ قرينة غَت لغوية  لتحديد معاين كلمة جديدة

 ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوبيستعمل  يؤدي مهمة طبقا لتعليمات زلددة
 النص ادلكتوب مضموف يقّيميستعمل إسًتاتيجية القراءة و  يديل برأيو حوؿ شخصية النص 

التعبير  يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط  للكتابة بالعربية  ؼلط احلريف)..،..( منفردين يف سلتلف الوضعيات
 يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية  ينقل كلمات مألوفة تتضمن احلروؼ ادلدروسة  الكتابي

 ينتج منصوصات حس  وضعية التواصل يكمل برصيد معٌت صبل 
 ػ ػلدد عدد ادلؤشرات يف كل ميداف حس  طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم . مالحظة :
 ػ تص  ىذه ادلؤشرات يف بطاقة ادلبلحظة وادلتابعة             
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 األسبوع الثالث  :الوضعية الجزئية الثالثة
 

       األدوات و وضعها على الطاولة . إخراجيف القسم طلبت منكم ادلعلمة                         
 السند : صور ألدوات مدرسية .                        

 

 لوحة القيادة
 يف حجرة الدرس ينتهي بعرض الوضعية اجلزئية الثانية . :نص منطوؽ يتناوؿ موضوع فهم المنطوؽ

 يف حجرة الدرس مع ادلعلمة  التعبير الشفوم

 فهم المكتوب

 احلور : ادلدرسة . 
 الوحدة : أدوايت ادلدرسية 

 (الداؿ والتاء  )احلرفاف ػ  

 اجلزء الثالث  نشيد الكتاب: مقطوعة الشعرية

 مبلحظة : للمعلم اخليار بُت ما جاء يف كتاب التلميذ أو النص ادلقًتح يف ادلقطع

 ورقة عمل التعبير الكتابي

 يف ادلدرسة( ادلدرسية ) توزيعها على زلتاجيهاصبع األدوات  التدبير المنزلي
 )صبلة الصبح(سورة الناس  التربية اإلسالمية 

 ىوية الطفل ببلؿ  التربية المدنية 
 ضرورة إعطاء أعلية  للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إصلاز الوضعيات .مالحظة :
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  منهجية التناوؿ
 فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم اميدان

 )ظلوذج( ادلنطوؽفهم   -د( : أ00الحصة األكلى ) 
 الطفل الباكي

 اآلف أريد أف أذى أين زلفظيت؟ : قلت ذلا... ىززهتا كي تستيقظ، ذىبت إيل حجرة أميو  ،وبعدما صليت، باكرا  استيقظت
 باكرا؟ دلاذا تريد الذىاب اليـووقالت:  ضحكت .إيل ادلدرسة
مسح عينيو،ث لبسها من و خلع نظارتو ، هتدئوحاولت ادلعلمة أف  ،جبواري مازاؿ يبكي طفبلغَت أف  مكاين،يف جلست 

مل اشًت : وقاؿنظر إيل طويبلً ؟ ضياء الدينتبكي يا  : ملسألتو، ف كتفو فتوقف عن البكاء  ىعل ت  جديد، وعاود البكاء. َربَّ 
كقالت: كقفت المعلمة على المصطبة مسحت ادلعلمة على رأسو وقالت لو: أدواتك عندي فبل ربزف.ث  ...،األدوات 

 أخرجوا أدكاتكم يا أكالد.
 . بإحضار الدفًت الصحي بداية األسبوع القادـوقبل اخلروج من القسم أوصتنا 

 
 

 
 

 إشارات تصاحبو بو، االنفعاؿ وإبداء الصوت جبهارةمشافهة ،   "الطفل الباكي"منهجية التناوؿ : *يلقي ادلعلم النص ادلنطوؽ 
 عواطفهم وإظلاء وهتذي   السامعُت إلثارة بغَتىا، أو باليد

 * ذبزئة النص  ادلنطوؽ ث أجرأة  أحداثو . 
 .* اكتشاؼ اجلان  القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو

 مبلحظة : غل  تغيَت النص ادلنطوؽ دبا يتبلءـ وبيئة ادلتعلم 
 التعبَت الشفوي -ب 

 ةدبا يتبلءـ مع ادلهمات احملدد ىمشاعر موإبداء  همأحاسيسلتعبَت عن للوصوؿ إىل دفع ادلتعلمُت  ل* التحاور حوؿ النص ادلنطوؽ 
  أدناه.
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 يبُت كيف ػلافظ عليها * يذكر فيما تستعمل .* يسّمي كل أداة .* :المهمات
 التعبَت الشفوي د( :45الحصة الثانية  ) 

والعمل على استعماؿ الرصيد  ادلنطوؽ أحداث النص رجات ميداين فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي لتثبيت إعادة استثمار سل* 
 يف وضعيات تواصلية دالة.  اللغوي، احملدد 

 *  مسرحة األحداث
 األسالي  والًتاكي  ادلعنية بالدراسة 

 اجلملة االمسية **أنا * ضلن *مىت* يل * كم 
 التعبَت الشفوي )التدري  على اإلنتاج(د(: 45الحصة الثالثة ) 

 كمثاؿ( أخي الصغَت وأدوايت ، كت  جديدة...ادلعنية بالدراسة )ػلاكي الوضعية إنتاج نص شفوي *
 : غل  مرافقة ادلتعلمُت يف حصة اإلنتاج الشفوي إلكساهبم مهارات توليد األفكار وتنظيمها يف سياقات سلتلفة يف أعماؿ فوجية وصباعية  مبلحظة
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 ميدانا فهم المكتوب كالتعبير الكتابي
 

 )أبني كأقرأ(قراءة إصبالية د(: 45) الحصة الرابعة 
 المنطوؽ أك من المشهد ككتابتو على السبورة بناء "ادلنصوص" من نص  -

 

 كقفت المعلمة على المصطبة  -
يا أخرجوا أدكاتكم  :كقالت -

  أكالد
 

 

 * قراءة "ادلنصوص"  ادلكتوب ث تثبيتو بادلشاىد .
 للكلمات(. *  تدريبات قرائية مثل: )تشويش و ترتي  للجمل ث 

 * إعادة تقدمي اجلمل ناقصة إلسبامها بكلمات من رصيد معروض عليو.
 قراءة الكلمات ادللونة "ادلشكلة للرصيد" يف اجلملة ...إخل(. –* تدريبات قرائية مثل: )تغيَت بعض الكلمات يف اجلمل  -
 

  زلفوظات د(: 45)  الحصة الخامسة
  الكتابمن أنشودة  الثالثتقدمي وربفيظ اجلزء  -

 عىلِّمني دىٍربى الٍػميٍستػىٍقبىلٍ 
 زكِّدني باٍلحلًم األجمٍل 

 يا بستافى الحرًؼ األخضٍر 
 سميناهي: كتاٍب 

 نقطفي منكى الثمرى األنضرٍ 
  يا خيرى األصحابٍ 
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 )أكتشف( تاءال ذبريد حرؼد(: 00) الحصة السادسة 
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 كقفت المعلمة على المصطبة  -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 رسم احلرؼ على كراس القسم  -
 قراءة على الكتاب  -

   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( تاءال تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة السابعة 
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة - 
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -تثبيت احلرؼ يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من:  -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات(-
 استغبلؿ دفًت األنشطة  - 

 )أكتشف(داؿ ال ذبريد حرؼد(: 00) الحصة الثامنة  
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 كقالت: أخرجوا أدكاتكم يا أكالد -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 على كراس القسم   رسم احلرؼ -
 قراءة على الكتاب  -
   )أقرأ + أقرأ ك أثبت(داؿ ال تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة التاسعة   -
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة   -
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من:  الباءتثبيت حرؼ  -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات( -
 استغبلؿ دفًت األنشطة    -



45 

 

 
 إدماج  د(: 45) الحصة العاشرة  

 قراءة حملتويات الصفحتُت ادلرتبطتُت باحلرفُت     -
 زبصيص رلموعة من األلعاب لتثبيت احلرفُت ادلدروسُت على أف تكوف األلعاب مرتبطة باحلركة وادلرح  -
 استغبلؿ دفًت األنشطة  -

 زلفوظات  د(: 45) الحصة الحادية عشر 
 لثربفيظ استظهار ومسرحة ادلقطع الثا 
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 كرقة عمل   التدريب على اإلنتاج الكتابي:  (12الحصة)

  :أىٍكتيبي الٍػحىٍرؼى النَّاًقصى ًفي اٍلفىراىًغ 

  
 .......رَاَجػػدى               ........ميٌة           بَػْيػػػػػ .......ػػػػػػٌك         ........    

  أىٍرسيمي الٍػحىرىكىاًت عىلىى الٍػحيريكًؼ 

  ت      -د                                        

  ة       -د          
                         ت       -د                   

    يٍأتً ايى مى  بي تي كٍ أى كى  أي رى قػٍ أى:  

 َد       دا      دو                ت    تػػػا      ُت     تػػػػو       
   ........       ........         ..................                     ...........   ............      ............ ................ 

 

                                                                  كىأيٍكًملي:أيلىًوفي 

 

 ةحى تٍ فى الٍ 
 ضىمىةالٍ 

 كىٍسرىةالٍ 

....ػػػػيْ خَ ػالْ  احُ ....ػػػصَ   
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 ركبات الكفاءات اخلتامية  )الوضعية اجلزئية الثالثة(دلؤشرات ادلبطاقة 

 الميداف مركبات الكفاءات الختامية المؤشرات
 يرد استجابة دلا يسمع . يلوف رسوما ألدوات مدرسية .

فهم 
 المنطوؽ

 يتفاعل مع النص ادلنطوؽ. يفسر اإلؽلاءات بعبارات مناسبة.
 ػللل معامل الوضعية التواصلية. ينّفذ إرشادات.

 النص ادلنطوؽ. مضموف يقّيم يربز أعليتو األدوات  يف احلياة ادلدرسية .
 يتواصل مع الغَت. يكمل أحداث قصة .

التعبير 
 الشفوم

 حديثو.يفهم  أمامو. معروض مشهد عن يعربّ 
 يقدـ ذاتو ويعرب عنها. يقدـ نصائح ويُذكر بالعواق  .

 يفهم ما يقرأ. . مرافق توضيحي سند على باالعتماد معلومات يستقى
فهم 

 المكتوب
 يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب. يغَت الروابط بُت اجلمل الكتشاؼ معٌت جديد .

 يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب. يؤدي مهمة طبقا لتعليمات زلددة.
 النص ادلكتوب. يستعمل إسًتاتيجية القراءة و يقّيم مضموف يعرض إرشادات.

يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط  للكتابة بالعربية  ؼلط حريف)..،..( منفردين يف سلتلف الوضعيات.
التعبير  .

 يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية . كتابة احلروؼ كما تلفظ . الكتابي
 ينتج منصوصات حس  وضعية التواصل. يلع  بالكلمات إلنتاج صبل .

 ػ ػلدد عدد ادلؤشرات يف كل ميداف حس  طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم . مالحظة :
 ػ تص  ىذه ادلؤشرات يف بطاقة ادلبلحظة وادلتابعة .                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

 :) األسبوع الرابع (  الوضعية الجزئية الرابعة
 : المرحلة األكلى

 أظلوذج من أنشطة اإلدماج والتقومي دلقطع تعلمي

 لوحة القيادة
 المهمات  ميداف فهم المنطوؽ ك التعبير الشفوم فهم المكتوب التعبير الكتابي
اعد كتابة احلروؼ 
الناقصة يف الكلمات 

ادلستخرجة من 
 اجلدوؿ.

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

................/..

............./.....

......../..........
                                ........... 

 -ـ (ارسم احلروؼ 
 -ر –ت  -د -ب 

ض( على كراس 
القسم بأصواهتا رمسا 
صحيحا زلًتما 
 ادلقاييػس. 

 
 

  .قراءة صبل من خبلؿ صور 
  نة لكلمات هتجي أصوات مكو

 . 
  .قراءة احلروؼ منفردة 
  قراءة األصوات 
  قراءة كلمات  تتضمن حرؼ

 ادليم
  قراءة حرؼ ادليم مع احلركات و

 ادلدود .
  قراءة حرؼ ادليم يف كلمات مع

 احلركات و ادلدود .
ملحوظة: يتم تناوؿ بقية       

احلروؼ ادلدروسة يف ادلقطع ، على 
 ادلنواؿ السابق
 لفة ألعاب قرائية سلت

 استعمل العبارة الصحيحة حس  وضعيات سلتلفة :01
 صباح اخلَت، مساء اخلَت ، إىل اللقاء               
 اخًت ما يناس  ) ماذا / مىت/ كم( و أكمل:  02
تسأؿ عن وقت الّدخوؿ إىل ادلدرسة   

 فتقوؿ:............
تسأؿ عن عدد الكت  اليت اشًتيتها فتقوؿ:   

........... 
 أكمل جبملة مناسبة:. 03
 تعجبَت من صباؿ الورد فقلت: .............   
 تعجبَت من كرب الفيل فقلت: ............   
. استعمل "ىذا" أو" ىذه "مع كل كلمة من ىذه 04

 :  األتية الكلمات
 كرسي / زلفظة   /قمر / صديق / حديقة ...

 . أكمل دبا يناس  :05
 لت لو: ......  ساعدؾ الرجل على قطع الطريق فق

 نظفتم القسم فقالت لكم ادلعلمة: .....  

أمثلة  عن 
أنشطة 
 اإلدماج
 

 المحفوظة شعرية المقاطع الاستظهار 
أعجبت بلعبة تقاطع 
الكلمات "ادلوجودة 
يف الكتاب " أكمل 
احلروؼ الناقصة يف 

 اللعبة  .

راجعت مع أمك على الكتاب ما 
تعلمتو يف القسم من كلمات 

اعد قراءهتا  على   وحروؼ.
 زمبلئك  .

السند : وثيقة جملموع الكلمات 
 واحلروؼ ادلدروسة خبلؿ ادلقطع.

أرسلتك ادلعلمة إىل مكت  ادلدير القتناء الكت  ،أعد    
 احلوار الذي دار بينكما و اذكر فيو: 

  .التحية وردىا./الكت  اليت تريدىا./السؤاؿ عن الثمن 
 نصيحة ادلدير لك

 :تغيَت طريف احلديث حس  احلاجةمبلحظة 

أمثلة  عن 
أنشطة 
 التقويم
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 *ينبغي اعتماد  أسالي  التنشيط الثنائية ، و الفوجية كأولوية يف التدري  على اإلدماج .
 *غل  على ادلعلم أخذ القيم وادلواقف وكذا الكفاءات العرضية احملددة  يف الوضعية ادلشكلة بعُت االعتبار  يف كل   

 اإلصلاز .  مراحل   
 مالحظات

      
 منهجية التناوؿ   

 العودة إىل مصدر ادلورد والتذكَت بو . البداية غل  يف  -1
 العمل على إدراجو يف سَتورة   -2
 ينبغي اعتماد  أسالي  التنشيط الثنائية ، و الفوجية كأولوية يف التدري  على اإلدماج -3
 علم  أولوية بالنسبة للم درة عن القيمغل  أف يكوف التدري  على ادلواقف الصا -4
 للتعلمات ادلعرفية  ةاألساسي القاعدة الكفاءات العرضية ادلرصودة تشكل  -5
 رد او ادل أقصى ما ؽلكن من  دمج العمل على  -6
 ألنشطة التقومي ضروري  اإلدماجيالطابع  -7

 مبلحظتها وتقييمها يف األنشطة الكتابية   لصعوبةمبلحظة : بالنسبة للقيم وادلواقف يركز عليها يف األنشطة الشفوية 
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 :   المرحلة الثانية
 
 

 اآلتية:                   ادلدرسة والبيت ينجز مهمات وفق تعليمات سبثل سلوكات طفل أثناء تنقلو بُت  -مشوشة –انطبلقا من صور 
 . رت  باألرقاـ  الصور حس  تسلسلها الزمٍت.       
 . ضع التعبَت ادلناس  داخل احليز       
 . اقرأ اجلملة ث اربطها بالصورة ادلناسبة ذلا.       
 التاء" و الداؿ"خضراء حوؿ حرؼ   دائرةو البلـ "و الراء "صفراء حوؿ حرؼ  دائرة و " الباء وادليم  "حوؿ حرؼ ضبراء  دائرة. ضع        
 . اكتشف السلوؾ اخلاطئ يف الصورة ولونو باألضبر        
 باألخضر   . لوف الصورة اليت سبثل السلوؾ الصحيح       
 . أكمل الكلمات بكتابة احلرؼ الناقص        

 شبكة التصحيح بادلعايَت ) خاصة بادلتعلم(

 ال نعم المؤشرات المعيار

 (3الوجاىة )

   ترتي  الصور.
   وضع تعبَت داخل احليز.
   ربط الصور باجلمل.

   وضع دوائر على احلروؼ.
   استعماؿ األلواف.

   إكماؿ كتابة الكلمات.

االستعماؿ 
السليم ألدكات 

 (3)المادة

   تعيُت الصحيح للحروؼ ادلسموعة.
   كتابة تكملة الكلمات باحلروؼ الناقصة ادلناسبة.

   التعبَت الصحيح باأللواف. -يف موضعوكتابة احلرؼ صحيحا 
   جودة الكتابة.

 (3)االنسجاـ

   ترتي  الصور حس  التسلسل الزمٍت.
   الربط السليم للصورة مع التعبَت ادلناس .

   . ربديد الصحيح للسلوؾ اخلاطئ
   تلوين السليم لصورة السلوؾ الصحيح.
   وضع  احلروؼ الصحيحة يف دوائر.

   صبالية التشكيل والتلوين والربط. (1)األصالة 

 الوضعية اإلدماجية التقويمية
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 03ادلقطع 
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 ادلقطع الثالث
إىل عشرين كلمة مشكولة شكبل تاّمػا قراءة سليمة،  كلمات   نصوصا بسيطة، يغل  عليها النمط احلواري تتكّوف من عشر يقرأكبلغة سليمة  ككتابة مشافهةيتواصل : الكفاءة الشاملة 

 وينتجها كتابة يف وضعيات تواصلية دالة
 مركبات الكفاءة الكفاءة الختامية ميداف

 فهم ادلنطوؽ
 مضموف الوضعية التواصلية*يقّيميرد استجابة دلا يسمع *يتفاعل مع النص ادلنطوؽ*ػللل معامل * يفهم خطابات منطوقة يغل  عليها النمط احلواري ويتجاوب معها

 النص ادلنطوؽ
التعبَت 
 الشفوي

ػلاور، ويناقش موضوعات سلتلفة ، انطبلقا من سندات متنوعة يف 
 يتواصل مع الغَت *يفهم حديثو*يقدـ ذاتو ويعرب عنها وضعيات تواصلية دالة.

 فهم ادلكتوب
إىل  يقرأ نصوصا بسيطة، يغل  عليها النمط احلواري تتكّوف من عشر

 عشرين كلمة مشكولة شكبل تاّمػا قراءة سليمة ويفهمها..
 

*يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص  *يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب يفهم ما يقرأ
 النص ادلكتوب مضموف يقّيميستعمل إسًتاتيجية القراءة و  ادلكتوب

صبل  يغل  عليها النمط احلواري يف ينتج كتابة من أربع إىل ست  التعبَت الكتايب
 وضعيات تواصلية دالة .

* يتحكم يف مستويات اللغة  يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط  للكتابة بالعربية 
 *ينتج منصوصات حس  وضعية التواصل الكتابية 
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 الموارد المعرفية

األسابيع
 

ادلقاطع
 

احملاور
 

 التعبير الكتابي فهم المكتوب فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم
 احملفوظات القراءة و مطالعة الرصيد اللغوي الصرؼ الًتاكي  األسالي 

10 

ادلقطع 
03 

احلي 
 والقرية

 ،لكثَتا
 القليل  

 اجلملة *
 الفعلية
 البسيطة
 من ادلكونة
 وفاعل فعل

مع  أنتَ 
و  ادلاضي
 ادلضارع

، األرجاء، ذرات ، الغبار ، اذلواء،  النافذة، السيارة ، السقف ، ادلنزؿ ، القرية
البخار، الفضبلت ، احليوانات ، السماد ، النساء، احلقوؿ ، الفأس، الربد ، العباءة 
، اجلسم ، األطراؼ ، احللم ، األشجار ، الطاجُت ، احللي  ، البقرة ، الزيت ، 

 العسل ، اخليل ، احلمَت ، الغفوة.

 احلرفاف
 اذلاء والعُت 

 *الشمس 
بيتنا يف 
01/02 
 

احلروؼ منفردة؛ 
احلرؼ يف سلتلف 

 الوضعيات
أرك ، أكوف ، 
أرت  وأكمل 

 اجلملة 

11 
 ، اليـو
 أمس

 

مع  أنتِ 
و  ادلاضي
 ادلضارع

النعناع ، التغريد ، ادلأمأة ، الثغاء ، ادلواء ، النباح ، اخلوار ، اخلم ، الفرخ ، الريش ، 
 احلرفاف األضبر ، اخلوؼ ، الصياح ، الدرس

 اءاحل و اجليم 

12 
غدا، ماذا 

 نعم

مع انتم 
و  ادلاضي
 ادلضارع

الطريق، احلي ، العتيق ، العم ، الكف ، اجلدار، الدمعة ، اآلىة ، الديار ، الطُت ، 
الصخر ، الصغر ، اخلوؼ ، الضحك ، الشدو ، الضيق ، األزقة ، اجلماؿ ػ الباب ، 
النافذة ، الرائحة ، األطعمة ، البخور ، الفانوس ، الصبلة ، ادلسجد  ، التبلوة ، 

اد ، ادلناسبات ، ألبـو ، الذكرى ، الصور القرآف ، التزاور ، األعي  

 احلرفاف
 شُتال و السُت 

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،كمعالجة 13
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 الموارد المنهجية المتعلقة بكل الوضعيات الجزئية   

  
 
 
 
 

 الميداف   الموارد المنهجية 
 الوجاىة   االستهبلؿ + مستوى الصوت ادلناس  للمقاـ 

 كالتعبير الشفوم""فهم المنطوؽ 
 البناء عرض الفكرة  

 االنسجاـ استغبلؿ سندات توضيحية  
 التميز /         

 الوجاىة   االستهبلؿ + مستوى الصوت ادلبلئم للمقاـ 

 فهم المكتوب"
 تمثل المعنى نطق احلروؼ واألصوات  من سلارجها الصحيحة 

 المبنى ذبزئة الكلمة إىل أصوات  
 التميز /         

 الوجاىة   االستهبلؿ / سبلمة وضعية اجلسم
" 

 "التعبير الكتابي "
 البناء كتابة احلرؼ يف سلتلف الوضعيات بشكل سليم 

 االنسجاـ الكتابة مابُت السطور  
 التميز /       
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 الكفاءات العرضية ك  القيم الوطنية

 
 

 الوضعية الجزئية األكلى الجزئية الثانية الوضعية الوضعية الجزئية الثالثة
 

) عدـ اخلوؼ، اجلماؿ، عادات وتقاليد األحياء العتيقة 
بيئة القرية ويعتز دبكوناهتا يتفاعل مع  العادات والتقاليد ، التزاور (.    نوع اللباس الذي ترتديو النسوة  

 الهوية الوطنية
المواقف 

 كالقيم
احلي العتيقيستشعر أعلية الًتاث من خبلؿ   الضمير الوطني  
 المواطنة  النسوة يف األعماؿ الفبلحية تعاوف  اعتناء الكبير بالصغير ) األم والفرخ( اعتزاز األب دبكاف الوالدة والتنشئة

 التفتح على العالم تلفة يتعرؼ على بيئة سل يتعرؼ على البيئة ادلختلفة) أنواع احليوانات( تعرؼ على البيئة ادلختلفة)ادلميزات احلياة يف األحياء العتيقة (
 الزاي والسُت يتحكم يف نطق وكتابة حريف

 يبدي أفكارا تتطابق مع الوضعيات
 اجليم و احلاء يتحكم يف نطق وكتابة حريف

 يبدي أفكارا تتطابق مع الوضعيات  
 العُت واذلاء يتحكم يف نطق وكتابة حريف

 تتطابق مع الوضعيات  اأفكار يبدي 
 طابع فكرم

الكفاءات 
 العرضية

 طابع منهجي  يرت  أفكاره  اختيار ادلسعى ادلتبلئم مع ىجـو الدجاجة  ترتي  األحداث يف نص القصة 
 تواصليطابع  كت  خبط مقروء+ي يتناوؿ الكلمة أماـ زمبلئو كت  خبط مقروء +ي يتناوؿ الكلمة أماـ زمبلئو كت  خبط مقروء+ي يتناوؿ الكلمة أماـ زمبلئو

 طابع ش/كاجتماعي  يبدي رأيو يف صورة النسوة  الدرس ادلقدـ من الدجاجة آلمنة   بيو دلا رآه حزينا يبدي عاطفتو ذباه أ
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 ألبـو الذكريات
وىي تردد، وضعتو ىنا، يا سبحاف اهلل.ثّ ما لبثت َأْف  الصحي الضائع،أخرجت أمي من خزانتها كل الثياب حبثا عن دفًتي     

 وقاَلت لقد نسيتو، عند جدؾ. غدا سنذى  لنحضره.  اذلاِتِف، مَسَّاَعةَ  أَغَلقت
 وضبلت ألبـو الصور ألتفحصو  َجدِّي، َدارِ  ِإىل َسَنْذَى ُ  يا سبلـ، غداً  قلُت فرحا: 

 ! عند أبيك شبُتقالت: ال تفعل، ىو كنز 

  
   

 ادلهمات   
 ػ يتعرؼ إىل صباؿ القرية من خبلؿ الطبيعة 1        
 يعايش مكونات القرية ويكتشف بعض أصوات احليوانات     ػ  2       
 ػ يكتشف عبلقة اإلنساف بادلكاف   3       
 يف وضعيات تواصلية دالة .و القيمية ػ غلند ويوظف مكتسباتو ادلعرفية وادلنهجية   4       
       

 

 

 

 الوضعية ادلشكلة االنطبلقية ) الوضعية األـ (
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 :األسبوع األوؿ  الوضعية الجزئية األكلى
 

 العسل احلر، ، وركوب اخليل واحلمَت.و ، بأكل خبز الطاجُت، وشرب حلي  البقر، وزيت الزيتوف َحُلم وأنا أ األشجار ذبري
 .لقد وصلناإىل أف ىزتٍت أمي وقالت: 

 . يف سيارة تسيَت لد ػللم  السند : مشهد لو 
 

 

 لوحة القيادة
 نص منطوؽ يتناوؿ الذىاب إىل القرية ينتهي بعرض الوضعية اجلزئية األوىل فهم المنطوؽ

  يف الطريق إىل القرية  التعبير الشفوم

 فهم المكتوب

 احلور : احلي والقرية . 
 الوحدة : يف القرية 

 (واذلاء والعُت  )احلرفاف  ػ  

  في قريتنا :ادلقطوعة الشعرية
 مبلحظة : للمعلم اخليار بُت ما جاء يف كتاب التلميذ أو النص ادلقًتح يف ادلقطع

 ورقة عمل التعبير الكتابي
 ألبـو لصور األدوات الفبلحية وتسميتها   المنزلي  التدبير 

 الصدؽ  التربية إسالمية 
 احًتاـ الكبَت  التربية المدنية 

 ضرورة إعطاء أعلية  للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إصلاز الوضعيات .مالحظة :
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  منهجية التناكؿ
 فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم اميدان

 د( : 00الحصة األكلى ) 
 )ظلوذج( فهم ادلنطوؽ  - أ

 حلم تحقق
أنظر من نافذة السيارة  فأرى البخار يتصاعد ما إف حل الغد حىت ركبنا السيارة وسرنا إىل دار جدي، كنت  أمي يف قوذلا. صدقت

 ادلزارع الواسعة، والنساء يف طريق العودة من السماء، وذرات الغبار الناعمة تتطاير يف دلنازؿ ادلبعثرة يف أرجاء القريةمن سقوؼ ا
 وقد لبسن عباءات ال تكشف من اجلسم سوى األطراؼ. ن من الربدهالقفف، وقد توردت وجوى وملن الفؤوس ػلوىن 

العسل احلر،  وركوب و زيت الزيتوف والقليل من حلي  البقر،  الكثَت من ، بأكل خبز الطاجُت، وشرب َحُلمُ وأنا أاألشجار ذبري 
 .لقد وصلناإىل أف ىزتٍت أمي وقالت:  اخليل واحلمَت.

   الحياة ىادئة كالهواء فيها نقي.كم ىي "إيو"   وأنا أقوؿ:جّدي ومعانقة جّديت حبرارة . تقبيل رأسفأسرعت إىل 
 

 

 
 

 باليد إشارات تصاحبو بو، االنفعاؿ وإبداء الصوت جبهارةمشافهة ،   "حلم تحقق"منهجية التناوؿ : *يلقي ادلعلم النص ادلنطوؽ 
 عواطفهم وإظلاء وهتذي   السامعُت إلثارة بغَتىا، أو
 * ذبزئة النص  ادلنطوؽ ث أجرأة  أحداثو . 

 .* اكتشاؼ اجلان  القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو
 مبلحظة : غل  تغيَت النص ادلنطوؽ دبا يتبلءـ وبيئة ادلتعلم 
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 التعبَت الشفوي -ب 
 ةأحاسيسهم وإبداء مشاعرىم دبا يتبلءـ مع ادلهمات احملدد* التحاور حوؿ النص ادلنطوؽ للوصوؿ إىل دفع ادلتعلمُت  للتعبَت عن 

 أدناه.
  حديث الطريق* تنظيم اجللوس يف السيارة *  ربضَت لواـز السفر  *وقت االستيقاظ *  : المهمات*

 * أجرأة بعض ادلهمات وربديد اجلزء القيمي 
 التعبَت الشفوي د( :45الحصة الثانية  ) 

ميداين فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي لتثبيت أحداث النص ادلنطوؽ  والعمل على استعماؿ الرصيد رجات سل* إعادة استثمار 
 اللغوي، احملدد  يف وضعيات تواصلية دالة.

 
 األسالي  والًتاكي  ادلعنية بالدراسة 

 اجلملة الفعلية البسيطة  *أنتَ  مع ادلاضي وادلضارع  **الكثَت  * القليل 
 األحداث .*  مسرحة بعض 

 
 التعبَت الشفوي )التدري  على اإلنتاج(د(: 45الحصة الثالثة ) 

 كمثاؿ( ، زيارة اجلد أو اجلدة   ...رحلة *إنتاج نص شفوي ػلاكي الوضعية ادلعنية بالدراسة )
 : غل  مرافقة ادلتعلمُت يف حصة اإلنتاج الشفوي إلكساهبم مهارات توليد األفكار وتنظيمها يف سياقات سلتلفة يف أعماؿ فوجية وصباعية  مبلحظة
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 ميدانا فهم المكتوب كالتعبير الكتابي
 

 )أبني كأقرأ(قراءة إصبالية د(: 45) الحصة الرابعة 
 المنطوؽ أك من المشهد ككتابتو على السبورة بناء "ادلنصوص" من نص  -

 

 المزارع في القرية كاسعة  -
  كالهواء فيها نقي الحياة ىادئة  -

 
 

 * قراءة "ادلنصوص"  ادلكتوب ث تثبيتو بادلشاىد .
 *  تدريبات قرائية مثل: )تشويش و ترتي  للجمل ث  للكلمات(.

 رصيد معروض عليو.* إعادة تقدمي اجلمل ناقصة إلسبامها بكلمات من 
 قراءة الكلمات ادللونة "ادلشكلة للرصيد" يف اجلملة ...إخل(. –* تدريبات قرائية مثل: )تغيَت بعض الكلمات يف اجلمل  -

 

  زلفوظات د(: 45)  الحصة الخامسة
   في قريتناتقدمي وربفيظ من أنشودة  -

   في قريتنا
 يف قريتنا حقل أخضر 
 ينمو فيو القمح ويكرب 
 ينضج يصبح موجا أصفر 

 ! ما أضبلو ! ما أروعو
  من منظر .
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 )أكتشف( عينال ذبريد حرؼد(: 00) الحصة السادسة 
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 المزارع في القرية كاسعة  -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 رسم احلرؼ على كراس القسم  -
 قراءة على الكتاب  -

   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( عينال تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة السابعة 
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة - 
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -انطبلقا من: تثبيت احلرؼ يف كلمات ث يف صبل   -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات(-
 استغبلؿ دفًت األنشطة  - 

 )أكتشف(هاءال ذبريد حرؼد(: 00) الحصة الثامنة  
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

  الحياة ىادئة كالهواء فيها نقي  -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 على كراس القسم   رسم احلرؼ -
 قراءة على الكتاب  -
   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( هاءال تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة التاسعة   -
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة   -
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من:  الباءتثبيت حرؼ  -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات( -
 استغبلؿ دفًت األنشطة    -
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 إدماج  د(: 45) الحصة العاشرة  
 قراءة حملتويات الصفحتُت ادلرتبطتُت باحلرفُت     -
 زبصيص رلموعة من األلعاب لتثبيت احلرفُت ادلدروسُت على أف تكوف األلعاب مرتبطة باحلركة وادلرح  -
 استغبلؿ دفًت األنشطة  -

 زلفوظات  د(: 45) الحصة الحادية عشر 
 في قريتناأنشودة ربفيظ استظهار ومسرحة  
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 كرقة عمل  التدري  على اإلنتاج الكتايب:  (12احلصة)
   وأقرأأرك  ، أكت ، 

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

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

 أكوف من احلروؼ اآلتية ثبلث كلمات، وأكتبها 
   
      

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

  
  أيتأقرأ وأكت  ماي:  

 

 فاكػػػ... ػػػة   ػػػاتف .. قطيػػػػ... ط...ػػاـ   
 : أرت  الكلمات التالية 

 

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

 

 

 ألوف دبا يناس . أكمل اجلملة ث 

 ػػػر.......ػػنىبى اأٍلىٍحػػػ ....الٍػػػػػ........    أينىا أيًحػ
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ركبات الكفاءات اخلتامية )الوضعية اجلزئية األوىل(دلؤشرات ادلبطاقة   

 الميداف مركبات الكفاءات الختامية المؤشرات
 يرد استجابة دلا يسمع . 

فهم 
 المنطوؽ

 مع النص ادلنطوؽ .يتفاعل  
 ػللل معامل الوضعية التواصلية . 
 النص ادلنطوؽ. مضموف يقّيم 
 يتواصل مع الغَت. 

التعبير 
 الشفوم

 يُفهم حديثو. 
 يقدـ ذاتو ويعرب عنها . 
 يفهم ما يقرأ . 

فهم 
 المكتوب

 يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب. 
 الواردة يف النص ادلكتوب.يستعمل ادلعلومات  
 النص ادلكتوب. مضموف يقّيميستعمل إسًتاتيجية القراءة و  
التعبير  يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط  للكتابة بالعربية  

 يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية .  الكتابي
 ينتج منصوصات حس  وضعية التواصل. 

 ػ ػلدد عدد ادلؤشرات يف كل ميداف حس  طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم.. مالحظة :
 ػ تص  ىذه ادلؤشرات يف بطاقة ادلبلحظة وادلتابعة .             
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 : األسبوع الثاين  الوضعية الجزئية الثانية
 

َوراَءىػػا وصػػياح الػػديك يعلػػو حػػىتَّ  تَػػػرُْكضُ  والدََّجاَجػػةُ  تَػػػرُْكُض، وراَحػػتْ  ...مامػػا...مامػػا :خائَِفػػةً  َخ َمػػْذعورَةً رُ صػػمنػػة تآ
اَر، دَخَلتِ    .َيْضحُكوفَ  واجَلميعُ  ِفرَاِخها، إىل الدََّجاَجةُ  وعاَدتِ  الدَّ

  السند : دجاجة تطارد بنتا .                             
 

 لوحة القيادة
 ينتهي بعرض الوضعية اجلزئية الثانيةنص منطوؽ يتناوؿ الوصوؿ إىل القرية   فهم المنطوؽ
 يف بيت جدي  التعبير الشفوم

 فهم المكتوب

 احلور : احلي والقرية . 
 الوحدة : مدينتنا 

 (احلاء واجليم  )احلرفاف ػ  
 (01)في بيتنا  :ادلقطوعة الشعرية

 ادلقطعمبلحظة : للمعلم اخليار بُت ما جاء يف كتاب التلميذ أو النص ادلقًتح يف 
 ورقة عمل التعبير الكتابي

 وأمسائهاألبـو  لصور احليوانات وصغارىا  التدبير المنزلي 
 التعاوف  التربية اإلسالمية 
 احًتاـ الكبَت التربية المدنية 

 ضرورة إعطاء أعلية  للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إصلاز الوضعيات .مالحظة :
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  التناكؿمنهجية 
 فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم اميدان

 د( : 00الحصة األكلى ) 
 )ظلوذج( فهم ادلنطوؽ  - أ

 درس مفيد
نبػػػػػػػاح تغاريػػػػػػػد الطيػػػػػػػور ومأمػػػػػػػأة اخلرفػػػػػػػاف وثغػػػػػػػاء العنػػػػػػػزات ومػػػػػػػواء القطػػػػػػػط و  رائحػػػػػػػة النعنػػػػػػػاع، وعلػػػػػػػت صػػػػػػػعدتنَّا ِعْنػػػػػػػَدما وَصػػػػػػػلْ 

   .جوؽ منتظمالكبلب وخوار األبقار ، يف 
 الَفػرِْخ، شػاَىَدهْتا مػن فاقًتبَػتْ  اْلِفػراَخ، ُتْطعِػمُ  َدَجاجػةٌ  ،صَبػيبلً  َمْنظَػراً  الػدَّجاجاِت، لقػد شػاىَدتْ  رَكَضػْت آمنػة إىل خػمّ  

 تَػػرُْكُض، وراَحػتْ  ...مامػا...مامػا :خائَِفػةً  َمػْذعورَةً  فَصػَرَختْ  عليهػا وَىَجَمػتْ  األضبػر، ريَشػها فنَػَفَشػتْ  األـ ، الدَّجاَجػةُ 
ارَ  َوراَءىػػا وصػػػياح الػػديك يعلػػو حػػىتَّ دَخلَػػػتِ  تَػػػرُْكضُ  والدََّجاَجػػةُ   إىل الدََّجاَجػػةُ  عػػاَدتِ ف ، كراء جػػػدمواختبػػأت  الػػدَّ
 على إدخاؿ احلقائ  إىل الدار . يتعاكنوفو  َيْضحُكوفَ  واجَلميعُ  ِفرَاِخها،

   .اجلّد : اليـو تعلمت درسا جيدا ذلا فقاؿ  

 
 

 إشارات تصاحبو بو، االنفعاؿ وإبداء الصوت مشافهة ، جبهارة " درس مفيد"منهجية التناوؿ : *يلقي ادلعلم النص ادلنطوؽ 
 عواطفهم وتوجيو السامعُت إلثارة بغَتىا، أو باليد

 * ذبزئة النص  ادلنطوؽ ث أجرأة  أحداثو . 
 * اكتشاؼ اجلان  القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو.

 مبلحظة : غل  تغيَت النص ادلنطوؽ دبا يتبلءـ وبيئة ادلتعلم 
 التعبَت الشفوي -ب 

 ة* التحاور حوؿ النص ادلنطوؽ للوصوؿ إىل دفع ادلتعلمُت  للتعبَت عن أحاسيسهم وإبداء مشاعرىم دبا يتبلءـ مع ادلهمات احملدد
 . أدناه

 نوع القري     *الًتحي  بو  *تقدمي الطعاـ  *والوداع .*المهمات
 التعبَت الشفوي د( :45الحصة الثانية  ) 
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سلرجات ميداين فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي لتثبيت أحداث النص ادلنطوؽ  والعمل على استعماؿ الرصيد * إعادة استثمار 
 اللغوي، احملدد  يف وضعيات تواصلية دالة. 

 األحداث *  مسرحة بعض
 األسالي  والًتاكي  ادلعنية بالدراسة 

 اجلملة الفعلية البسيطة *أنتِ  مع ادلاضي وادلضارع  **اليـو   * أمس * أمس  
 التعبَت الشفوي )التدري  على اإلنتاج(د(: 45الحصة الثالثة ) 

 كمثاؿ( تطعم احليوانات صغارىا...وصف احليواف وصغاره ، كيف *إنتاج نص شفوي ػلاكي الوضعية ادلعنية بالدراسة )
 : غل  مرافقة ادلتعلمُت يف حصة اإلنتاج الشفوي إلكساهبم مهارات توليد األفكار وتنظيمها يف سياقات سلتلفة يف أعماؿ فوجية وصباعية  مبلحظة
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 ميدانا فهم المكتوب كالتعبير الكتابي
 

 )أبني كأقرأ(قراءة إصبالية د(: 45) الحصة الرابعة 
 المنطوؽ أك من المشهد ككتابتو على السبورة بناء "ادلنصوص" من نص  -

 

كانت األضواء تنير كاجهات  -
المحالت التجارية، عندما مررنا 

 على حديقة الٌتسلية
 

 

 * قراءة "ادلنصوص"  ادلكتوب ث تثبيتو بادلشاىد .
 للجمل ث  للكلمات(.*  تدريبات قرائية مثل: )تشويش و ترتي  

 * إعادة تقدمي اجلمل ناقصة إلسبامها بكلمات من رصيد معروض عليو.
 قراءة الكلمات ادللونة "ادلشكلة للرصيد" يف اجلملة ...إخل(. –* تدريبات قرائية مثل: )تغيَت بعض الكلمات يف اجلمل  -

 

  زلفوظات د(: 45)  الحصة الخامسة
 01في بيتنا تقدمي وربفيظ أنشودة  -

(01)في بيتنا  
 يف بَيِتنا 

 حديقٌة صبيلٌة.. وَمزرَعوْ 
 يزورُىا الُعصفوُر 
 يف الصَّباْح 

 يُراقُص اأَلزىاَر.. واألَقَاحْ 
 ويُبدُع اأَلحلاَف يف ِمزمارِهِ 

  ما أَروَعوْ ...
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 )أكتشف(الجيم  ذبريد حرؼد(: 00) الحصة السادسة 
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 األضواء تنير كاجهات المحالت التجارية   -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 رسم احلرؼ على كراس القسم  -
 قراءة على الكتاب  -

   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( الجيم تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة السابعة 
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة - 
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -تثبيت احلرؼ يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من:  -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات(-
 استغبلؿ دفًت األنشطة  - 

 )أكتشف( الحاء ذبريد حرؼد(: 00) الحصة الثامنة  
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

  مررنا على حديقة الٌتسلية   -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 على كراس القسم   رسم احلرؼ -
 قراءة على الكتاب  -
   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( الحاء تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة التاسعة   -
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة   -
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -رؼ يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من: احلتثبيت  -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات( -
 استغبلؿ دفًت األنشطة    -
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 إدماج  د(: 45) الحصة العاشرة  
 قراءة حملتويات الصفحتُت ادلرتبطتُت باحلرفُت     -
 زبصيص رلموعة من األلعاب لتثبيت احلرفُت ادلدروسُت على أف تكوف األلعاب مرتبطة باحلركة وادلرح  -
 استغبلؿ دفًت األنشطة  -

 زلفوظات  د(: 45) الحصة الحادية عشر 
 لثربفيظ استظهار ومسرحة ادلقطع الثا 
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 كرقة عمل  التدري  على اإلنتاج الكتايب:  (12احلصة)
   وأقرأ،  أرك  ، أكت 

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

 

                                                              

 أربع كلمات، وأكتبها أكوف من احلروؼ اآلتية 
   
      

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

  
  أقرأ  كمل ث أ:  

 

 مػػػػػػلػػػ......    فلة......  دػػػ....... سػػم   فاصػػ......    
  باألرقاـ أرت  الكلمات التالية: 

 

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

 

 ػػػػػدا........... ػػػػلو ..........ػػػزر ...........الػػػػػ: ..........ػػػػػنى رٍ اأٍلى  قىالىتً .                   لْ مِ كْ أُ وَ  فْ وِ لَ أُ 
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ركبات الكفاءات اخلتامية  )الوضعية اجلزئية الثانية (دلؤشرات ادلبطاقة   

 الميداف الختاميةمركبات الكفاءات  المؤشرات
 يرد استجابة دلا يسمع  

فهم 
 المنطوؽ

 يتفاعل مع النص ادلنطوؽ 
 ػللل معامل الوضعية التواصلية 
 النص ادلنطوؽ مضموف يقّيم 
التعبير  يتواصل مع الغَت 

 الشفوم
 يفهم حديثو 
 يقدـ ذاتو ويعرب عنها 
 يفهم ما يقرأ 

فهم 
 المكتوب

 ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوبيعيد بناء  
 يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب 
 النص ادلكتوب مضموف يقّيميستعمل إسًتاتيجية القراءة و  
التعبير  يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط  للكتابة بالعربية  

 يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية   الكتابي
 منصوصات حس  وضعية التواصلينتج  

 ػ ػلدد عدد ادلؤشرات يف كل ميداف حس  طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم . مالحظة :
 ػ تص  ىذه ادلؤشرات يف بطاقة ادلبلحظة وادلتابعة             
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 : األسبوع الثالث الوضعية الجزئية الثالثة
 

يبق يل من كل الكل يتزاور يف األعياد وادلناسبات ، وأنت كما ترى مل  غلمعنا للصبلة ولتبلوة القرآف،ادلسجد كاف                
 ذاؾ غَت ألبـو الذكريات.
 احلي السند : مسجد                         

 

 لوحة القيادة
 الثالثة .نص منطوؽ يتناوؿ موضوع يف احلي العتيق ينتهي  بعرض الوضعية اجلزئية  فهم المنطوؽ
 يف احلي  التعبير الشفوم

 فهم المكتوب

 احلور : احلي والقرية . . 
 الوحدة : احلقل  

 (والشُت  والسُت  )احلرفاف ػ  
(02)يف بيتنا: ادلقطوعة الشعرية . 

 مبلحظة : للمعلم اخليار بُت ما جاء يف كتاب التلميذ أو النص ادلقًتح يف ادلقطع
 عملورقة  التعبير الكتابي

 صور خاصة باألماكن القدؽلة أو السياحية وتسميتها   صبع  المنزلي  التدبير
 تبلوة القرآف )سورة اإلخبلص(  التربية اإلسالمية 
 احًتاـ الكبَت  التربية المدنية 

 ضرورة إعطاء أعلية  للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إصلاز الوضعيات .مالحظة :
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  التناكؿ منهجية
 فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم اميدان

 د( : 00الحصة األكلى ) 
 )ظلوذج( فهم ادلنطوؽ  - أ

 احلي العتيق
، وأرسل آىة مسعناىا من بعيد، ، رأيت أيب ؽلرر كفو على اجلدرافيف طريق العودة قصدنا احلي العتيق الذي يسكن فيو أعمامي

 يا أيب؟. ما بك اقًتَبُت منو وقلت: 
الكبير موقر  كالصغير  :ىذه الديار ادلبنية من الطُت والصخر عزيزة علي نفسي، كم لعبت صغَتا يف أزقتها غَت خائف،قاؿ 

تنبعث رائحة األطعمة و  منها كانتانظر إىل ضيق أزقتها وصباؿ أبواهبا  ونوافذىا ،  . كم ضحكت وشدوت مثل الطيور،  محتـر
ك غَت ألبـو ليبق يل من كل ذمل  اليـوالكل يتزاور يف األعياد وادلناسبات، و  .كة القرنفكلتالادلسجد غلمعنا للصبلة ،كاف  البخور
 .الذكرياتِ 
  .قاؿ : نعم: أيف ألبومك صورة يل وأنت تبلعبٍت ؟قلت

 
 

 تصاحبو بو، االنفعاؿ وإبداء الصوت مشافهة ، جبهارة " الحي العتيق"منهجية التناوؿ : *يلقي ادلعلم النص ادلنطوؽ 
 عواطفهم وتوجيو السامعُت إلثارة بغَتىا، أو باليد إشارات

 * ذبزئة النص  ادلنطوؽ ث أجرأة  أحداثو * اكتشاؼ اجلان  القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو. 
 مبلحظة : غل  تغيَت النص ادلنطوؽ دبا يتبلءـ وبيئة ادلتعلم 

 التعبَت الشفوي -ب 
 ةدفع ادلتعلمُت  للتعبَت عن أحاسيسهم وإبداء مشاعرىم دبا يتبلءـ مع ادلهمات احملدد* التحاور حوؿ النص ادلنطوؽ للوصوؿ إىل 

  أدناه.
 .أوالدىم  * كيف ضلافظ على نظافة احليو *احلي الذي يسكن فيو  * أماكن اللع  *أمساء اجلَتاف  :المهمات

 التعبَت الشفوي د( :45الحصة الثانية  ) 
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سلرجات ميداين فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي لتثبيت أحداث النص ادلنطوؽ  والعمل على استعماؿ الرصيد * إعادة استثمار 
 اللغوي، احملدد  يف وضعيات تواصلية دالة. 

 *  مسرحة بعض األحداث
 األسالي  والًتاكي  ادلعنية بالدراسة 

 يطة* ماذا  * نعم + أنتم مع ادلاضي وادلضارع + اجلملة الفعلية البس
 ميداف فهم المكتوب

 )استغبلؿ زلتويات الكتاب( مستندا على كيفيات تنفيذىا كما وردت يف الوثيقة ادلرافقة  
 

 التعبَت الشفوي )التدري  على اإلنتاج(د(: 45الحصة الثالثة ) 

 كمثاؿ( لعبيت الصغَتة...،حذائي البلمع *إنتاج نص شفوي ػلاكي الوضعية ادلعنية بالدراسة )
 : غل  مرافقة ادلتعلمُت يف حصة اإلنتاج الشفوي إلكساهبم مهارات توليد األفكار وتنظيمها يف سياقات سلتلفة يف أعماؿ فوجية وصباعية  مبلحظة
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 ميدانا فهم المكتوب كالتعبير الكتابي
 

 )أبني كأقرأ(قراءة إصبالية د(: 45) الحصة الرابعة 
 المنطوؽ أك من المشهد ككتابتو على السبورة بناء "ادلنصوص" من نص  -

 

 سأغرس ىذه الفسائل الٌصغيرة  -
 كأنت ستسقيها بالمرٌش  -

 
 

 * قراءة "ادلنصوص"  ادلكتوب ث تثبيتو بادلشاىد .
 *  تدريبات قرائية مثل: )تشويش و ترتي  للجمل ث  للكلمات(.

 إلسبامها بكلمات من رصيد معروض عليو.* إعادة تقدمي اجلمل ناقصة 
 قراءة الكلمات ادللونة "ادلشكلة للرصيد" يف اجلملة ...إخل(. –* تدريبات قرائية مثل: )تغيَت بعض الكلمات يف اجلمل  -

 

  زلفوظات د(: 45)  الحصة الخامسة
 02في بيتنا تقدمي وربفيظ أنشودة  -

(02)في بيتنا  
 يف بَيِتنا 
َضاحكاً يَأيت الرَّبيُع   

 َكي َنسَمَعوْ 
 يَروي لَنا ِحكايًة 
 َعن طفلٍة جاَءْت َمعوْ 
 َكي سَبنَح األزىاَر ِعطَرىا
 وتُػْهدْي الَفجَر 
وْ ََشساً ُمْبِدعَ  .  
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 )أكتشف( سينال ذبريد حرؼد(: 00) الحصة السادسة 
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 سأغرس ىذه الفسائل الٌصغيرة  -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 رسم احلرؼ على كراس القسم  -
 قراءة على الكتاب  -

   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( السين تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة السابعة 
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة - 
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -تثبيت احلرؼ يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من:  -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات(-
 استغبلؿ دفًت األنشطة  - 

 )أكتشف( شينال ذبريد حرؼد(: 00) الحصة الثامنة  
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 ستسقيها بالمرشٌ كأنت  -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 على كراس القسم   رسم احلرؼ -
 قراءة على الكتاب  -
   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( الشين تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة التاسعة   -
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة   -
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -رؼ يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من: احلتثبيت  -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات( -
 استغبلؿ دفًت األنشطة    -
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 إدماج  د(: 45) الحصة العاشرة  
 ُت ادلرتبطتُت باحلرفُت    قراءة حملتويات الصفحت -
 زبصيص رلموعة من األلعاب لتثبيت احلرفُت ادلدروسُت على أف تكوف األلعاب مرتبطة باحلركة وادلرح  -
 استغبلؿ دفًت األنشطة  -

 زلفوظات  د(: 45) الحصة الحادية عشر 
 02في بيتنا ربفيظ استظهار ومسرحة  
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 كرقة عمل  الكتايبالتدري  على اإلنتاج :  (12احلصة)
   وأقرأ،  أرك  ، أكت 

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

 

                                                              

  ،وأكتبهاأكوف من احلروؼ اآلتية أربع كلمات 
   
      

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

  أقرأ  كمل ث أ:  

 

  ؿٌ ػػػػػػػبلَ ..........    ةٌ ادَ ػػجَ ..........                  مٌ ػػػػلَّ ..........   ػػػػػسٌ ػمْ ..........     
 : أرت  الكلمات التالية 

 

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

 
 

وأرت  باألرقاـ ألكوف صبلة     ،ألوف
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  يف   لُ فْ الطِّ 

      قطة      سوداء      صبيلة 
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 ركبات الكفاءات اخلتامية  )الوضعية اجلزئية الثالثة(دلؤشرات ادلبطاقة 

 الميداف مركبات الكفاءات الختامية المؤشرات
 يرد استجابة دلا يسمع . 

فهم 
 المنطوؽ

 يتفاعل مع النص ادلنطوؽ. 
 معامل الوضعية التواصلية.ػللل  
 النص ادلنطوؽ. مضموف يقّيم 
 يتواصل مع الغَت. 

التعبير 
 الشفوم

 يفهم حديثو. 
 يقدـ ذاتو ويعرب عنها. 
 يفهم ما يقرأ. 

فهم 
 المكتوب

 يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب. 
 يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب. 
 النص ادلكتوب. يستعمل إسًتاتيجية القراءة و يقّيم مضموف 
 يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط  للكتابة بالعربية  

التعبير 
 الكتابي

 يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية . 
 ينتج منصوصات حس  وضعية التواصل. 

 ػ ػلدد عدد ادلؤشرات يف كل ميداف حس  طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم . مالحظة :
 ػ تص  ىذه ادلؤشرات يف بطاقة ادلبلحظة وادلتابعة .                    
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 الوضعية اجلزئية الرابعة  :) األسبوع الرابع (
 ادلرحلة األوىل: ) اإلدماج والتقومي يف كل ميداف(

 القيادةلوحة 

 المهمات  ميداف فهم المنطوؽ ك التعبير الشفوم فهم المكتوب كالتعبير الكتابي 

 تعمل على متنوعة من مصادر سلتلفة كتابيةأنشطة  
ادلوارد  ادلعرفية وادلنهجية ادلقدمة وتفعل القيم  إدماج

 والكفاءات العرضية

تعمل على أنشطة شفوية متنوعة من مصادر سلتلفة 
إدماج ادلوارد  ادلعرفية وادلنهجية ادلقدمة وتفعل القيم 

 والكفاءات العرضية . 

أمثلة  عن 
أنشطة 
 اإلدماج

 المقاطع شعرية المحفوظة استظهار
تعمل على متنوعة من مصادر سلتلفة  كتابيةأنشطة  

تقومي مدى إدماج ادلوارد  ادلعرفية وادلنهجية ادلقدمة 
 والكفاءات العرضيةومدى تذويت القيم 

تعمل على أنشطة شفوية متنوعة من مصادر سلتلفة 
تقومي مدى إدماج ادلوارد  ادلعرفية وادلنهجية ادلقدمة 

 ومدى تذويت القيم والكفاءات العرضية

أمثلة  عن 
أنشطة 
 التقويم

 
 منهجية التناوؿ          
 العودة إىل مصدر ادلورد والتذكَت بو . البداية غل  يف  -1
 العمل على إدراجو يف سَتورة   -2
 ينبغي اعتماد  أسالي  التنشيط الثنائية ، و الفوجية كأولوية يف التدري  على اإلدماج -3
 غل  أف يكوف التدري  على ادلواقف الصادرة عن القيم أولوية بالنسبة للمعلم   -4
 للتعلمات ادلعرفية  ةاألساسي القاعدة الكفاءات العرضية ادلرصودة تشكل  -5
 رد او ادل أقصى ما ؽلكن من  دمج العمل على  -6
 ألنشطة التقومي ضروري  اإلدماجيالطابع  -7

 مبلحظتها وتقييمها يف األنشطة الكتابية   لصعوبةمبلحظة : بالنسبة للقيم وادلواقف يركز عليها يف األنشطة الشفوية 
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 المرحلة الثانية:
 
 
  :ُأْكِمُل بِالْػُحُروِؼ أِلَُعربُ َعِن الُصَوِر  ِمْن َدْفًتِي الصِِّحي 

 

 فلما فتحتها وجدهتا لعبة وقصة .، عند زيارة جدؾ يف القرية  اشًتى لك  قصة صبيلة  
 أكمل اللعبة بػػػػػ  
 غَت الصور بكلمات بعد قصها -1
 رتبها باألرقاـ  -2
 ث احكها ألصدقك يف ادلدرسة.  -3

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوضعية اإلدماجية التقويمية

 ........دى ػ.........ػتى ػىػي لي فٍ طً لٍ اى 
 

 في ػقً ػى ي ........ػػػفٍ طً لٍ اى 
 .........ػلً ػػػ.......ػيى  لي فٍ طً لٍ اى 

 

 .........ػحٍ ػيى  ........ػػفٍ طً لٍ اى 
 

 .........ػلَّ قى تػى ػيى  لي فٍ طً لٍ اى 
 

 ػػطً 

وبي  ػبي  ػسي  ػػ   ػػمى

 جىمويالن   ...... . . .....أىٍنجىبىًت 

 الذٍِّكرًيىاًت  ًأٍلبػيوىـ  . ........صىنىعى اأٍلىبي 

ٍفلىةن صىًغيرىةن     .........أىقىاىمًت كىبػىٍعدى أىيَّاـو   حى
 

    ......بػػػػ    فىًرحى    
 

  ..... كى   .....ػػػلٍ ك اى  .... .ػػلػٍ ا اى هى يػٍ لى إً  تٍ عى دى 
 

1 

 جىدَّةي 

ػالىػػػػ.. خى
.  

 اىأٍليـي  طػػػػٍفالن 

 طٍِّفلً  اٍلعػػػمػىػػة

 أيًمي

 لًٍلًطٍفلً 

 طً  اأٍلىبي 

 ػػػة

 دي  ج ؿي 

 اٍلوًلىد
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 شبكة التصحيح بالمعايير ) خاصة بالمتعلم(

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال نعم المؤشرات المعيار

 (3الوجاىة )

   التكملة باحلروؼ 
   قص الصور 

   تغيَت الصور بالكلمات
   وضع األرقاـ 

االستعماؿ السليم 
 (3)ألدكات المادة

   تعيُت الصحيح للحروؼ ال
   اختيار الكلمات الصحيحة  ادلعربة عن الصور

   تكملة الكلمات الناقصة  

 (3)االنسجاـ
   التكملة باحلروؼ ادلناسبة 

   احلفاظ على الكلمات عند القص 
   الًتتي  السليم للجمل  

   صبالية اإللقاء  (1)األصالة 
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 04ادلقطع 
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 ادلقطع الرابع

إىل عشرين كلمة مشكولة شكبل تاّمػا قراءة سليمة، وينتجها   كلمات  نصوصا بسيطة، يغل  عليها النمط احلواري تتكّوف من عشر كيقرأبلغة سليمة  ككتابة مشافهةيتواصل :  الكفاءة الشاملة
 كتابة يف وضعيات تواصلية دالة

 مركبات الكفاءة الكفاءة الختامية ميداف
 النص ادلنطوؽ مضموف استجابة دلا يسمع *يتفاعل مع النص ادلنطوؽ*ػللل معامل الوضعية التواصلية*يقّيميرد * يفهم خطابات منطوقة يغل  عليها النمط احلواري ويتجاوب معها فهم ادلنطوؽ

ػلاور، ويناقش موضوعات سلتلفة ، انطبلقا من سندات متنوعة يف وضعيات تواصلية  التعبَت الشفوي
 يتواصل مع الغَت *يفهم حديثو*يقدـ ذاتو ويعرب عنها دالة.

 فهم ادلكتوب
نصوصا بسيطة، يغل  عليها النمط احلواري تتكّوف من عشر إىل عشرين كلمة  يقرأ

 مشكولة شكبل تاّمػا قراءة سليمة ويفهمها..
 

 *يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب *يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب يفهم ما يقرأ
 ادلكتوبالنص  مضموف يقّيميستعمل إسًتاتيجية القراءة و 

ينتج كتابة من أربع إىل ست صبل  يغل  عليها النمط احلواري يف وضعيات تواصلية  التعبَت الكتايب
 دالة .

*ينتج  * يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية  يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط  للكتابة بالعربية 
 منصوصات حس  وضعية التواصل
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 المعرفيةالموارد 

األسابيع
 

ادلقاطع
 

احملاور
 التعبير الكتابي فهم المكتوب فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم 

 احملفوظات القراءة و مطالعة الرصيد اللغوي الصرؼ الًتاكي  األسالي 

15 

ادلقطع 
04 

الرياضة 
 والتسلية

مىت ، ما ، 
 مل

 الصفة *مطابقة
العدد  يف لبلسم

و التذكَت 
 والتأنيث

مع ادلاضي و ىو 
  ادلضارع الغائ 

الوقت، اجلماؿ، العودة، العمل ، االشتياؽ ، اخلروج ، الصباح، 
البكرة ، احلضن ، اخلصر ، الطوؿ ، اجلبُت ، الشغف ، اجلي  ، 
ادلرح ، اللع  ، الساحة ، البطولة ، العودة ، االىتماـ ، العبلمة ، 

 القلق ، اخلشية ، الغض  .

 فاحلرفا
 دضاو ال الصاد 

 نص شعري

احلروؼ منفردة؛ 
احلرؼ يف سلتلف 

 الوضعيات
احلركات القصَتة 

 والطويلة
تعويض صورة 
بكلمة ، تكملة 

 قصة 

16 
أين ، ال 
 ىذا،ىذه

 الفعل *مطابقة
 للفاعل يف
  التذكَت

مع ادلاضي ىي، 
 ادلضارعو 

الصمت، السيارة، الكبلـ ، اجلو، اخلوؼ ، الورؽ ، الدعوة ، 
الغض  ، احلَتة ، الطرقات ، السيارات ، الرفض ، الفرح ، 

 الشوارع ، األغاين ، الساحات ، الشاشات .

 احلرفاف
 كاؼوال القاؼ 

17 
 أماـ ،وراء
 ، ىؤالء ،

 الفعل *مطابقة
 للفاعل يف
 التأنيث

مع ادلاضي م * ى
 ادلضارعو 

,ادلساء، النظر ، األرجاء ، األقراص ، الرضاعة ، الغياب ،  
الشهداء ، ادلباراة ، الصدر ، القذؼ ، ادلرمى ، الغرفة ، ادلعلق ، 
ادلطبخ ، احلمالة ، األواين ، األمسية ، الغرفة ، ادلسازلة ، العقل ، 

 البدف ، النادي . 

 احلرفاف
 والطاء ءالظا

 

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،كمعالجة 18
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 ة المتعلقة بكل الوضعيات   الموارد المنهجي

 
 
 
 
 
 

 الميداف   الموارد المنهجية 
 الوجاىة   عرض فكرة   االستهبلؿ + 

 "فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم"
 البناء صيغ والًتكي  بشكل صحيح  التوظيف 

 االنسجاـ استغبلؿ سندات توضيحية 
 التميز /         

 الوجاىة   االستهبلؿ + مستوى الصوت ادلبلءـ للمقاـ 

 فهم المكتوب"
 أداء المعنى كتمثيلو التمييز بُت احلركات وادلدود  

 المبنى ربديد الروابط بُت النص والسند  
 التميز /         

 الوجاىة   االستهبلؿ +االستجابة لطبيعة ادلوضوع 
" 

 "التعبير الكتابي "
 البناء كتابة صبل تامة ادلعٌت  

 االنسجاـ استغبلؿ سند توضيحي إلكماؿ ادلعٌت  
 التميز /       
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 الكفاءات العرضية  القيم الوطنية ك

 
 

 الوضعية الجزئية األكلى الوضعية الجزئية الثانية الوضعية الجزئية الثالثة
 

 الشعور عند ذكر شهداء اجلزائر 
 ادلسح على اجلبُت 

االستجابة لطل  األخ    
شكر اهلل   

 الهوية الوطنية + أقبل جبينو  ينزؿ فيسوي طويل بطولو 

المواقف 
 كالقيم

الشهداء )رفع العلم عاليا (ب  تشبيو الرياضيُت  الضمير الوطني  الشعور بادلسؤولية )اخلشية من غض  الوالد( ادلشاركة باالحتفاؿ  
استيقاظ الصيبالتصرؼ يف حالة   

   ربمل ادلسؤولية  

 المواطنة 

يد ادلعلق لتق  التفتح على العالم يستخلص من ذبارب اآلخرين )كيف يكوف بطبل ( التعرؼ على جو ادلدينة يـو ادلباراة  
 الظاد والطاء يتحكم يف نطق وكتابة حريف 

 يبدي أفكارا تتطابق مع الوضعيات  
 القاؼ والكاؼ  يتحكم يف نطق وكتابة حريف

 يبدي أفكارا تتطابق مع الوضعيات
 دالصاد و الضا  يتحكم يف نطق وكتابة حريف

 تتطابق مع الوضعيات  اأفكار يبدي  
 طابع فكرم

الكفاءات 
 العرضية

 طابع منهجي  اخلروج يف الصباح ادلبكر   اإلببلغ ادلبكر عن احلاجة  خفض صوت قارئ األقراص 
 يتناوؿ الكلمة أماـ زمبلئو 

 يكت  خبط مقروء
  يتناوؿ الكلمة أماـ زمبلئو

 كت  خبط مقروء ي
  يتناوؿ الكلمة أماـ زمبلئو

 كت  خبط مقروءي
 طابع تواصلي

 طابع ش/كاجتماعي يبدي عاطفتو ضلو أبيو  يطرح التساؤالت  
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  عودة مبكرة
 عاد أيب من العمل مبكرا وعبلمات القلق بادية على وجهو، ودوف أف يسًتيح كعادتو، قاؿ ألمي: ىل أنت جاىزة 

 جهز األطفاؿ بعد.مل أ ية عليها ،باد َتةردت عليو: واحل
 الكل مكانو يف السيارة وانطلقنا.أخذ قاؿ : مل يبق من الوقت الكثَت. ويف دقائق معدودات 

؟ فبل سنذى  تنبعث من الشرفات، وضلن فيما بيننا نتساءؿ إىل أين  اخلالية من حركة السيارات، وأغافأعبلـ تزين الشوارع   ؟ !ما ىذا  ! يا أهلل
 .يعرؼأحد 

 
  

 ادلهمات  
  يتعرؼ على  سب  قلق الوالد ومكاف السَت       ػ 1        
  يكتشف تأثَت األحداث على التصرفات ػ  2       
 يتعلم ربمل ادلسؤولية والتصرؼ بعقبلنية   ػ  3       
       يف وضعيات تواصلية دالة .و القيمية ػ غلند ويوظف مكتسباتو ادلعرفية وادلنهجية   4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوضعية ادلشكلة االنطبلقية ) الوضعية األـ (
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 :األسبوع األوؿ  الوضعية الجزئية األكلى
 

على وجهو عبلمات القلق، فخشيت أف يكوف قد غض  مٍت .  تظهر قد عاد أيب من العمل مبكرا ومل يهتم يب كعادتو و   
 . من العمل   األب عودةلالسند : مشهد 

 
 لوحة القيادة

 عبلقة األب بابنو وينتهي بعرض الوضعية اجلزئية  األوىل نص منطوؽ يتناوؿ  فهم المنطوؽ

 أيب احلنوف التعبير الشفوم

 فهم المكتوب

 احملور : الرياضة والتسلية  
 الوحدة : يف معرض الكتاب  

  ( دالصاد  و الضا )احلرفاف ػ  

 في الملعبة: ادلقطوعة الشعري
 التلميذ أو النص ادلقًتح يف ادلقطعمبلحظة : للمعلم اخليار بُت ما جاء يف كتاب 

 ورقة عمل التعبير الكتابي
 صبع وتسمية ألعاب التسلية التقليدية   التدبير المنزلي 
 طهارة اجلسم ) سبلمة اجلسم( التربية اإلسالمية 
 فينزؿ إيل حىت يساوى طويل بطولو ويعانقٍت(العطف على الصغار ) التربية المدنية 

 إعطاء أعلية  للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إصلاز الوضعيات . ضرورةمالحظة :
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  منهجية التناوؿ
 فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم ميدانا

 د( : 00الحصة األكلى ) 
 )ظلوذج( فهم ادلنطوؽ 

 لحظات االنتظار
مىت يعود من العمل، فأنا اشتاؽ إليو كثَتا، ىو ؼلرج يف الصباح الباكر دوف أف  قضيها مع أيبسأتلك األوقات اجلميلة اليت انتظر كل يـو  -
، فأقبل جبينو، وأنتظر بشغف ما سيخرج من جيبو. كم  فينزؿ إلي حتى يساكل طولي بطولو كيعانقني، خصرهيف  أحضنوأجد نفسي  أراه،

 .والعقل  سليم الجسم تكوف بطبل مثل أبيككنت امرح  حُت يبلعبٍت كرة السلة يف ساحة البيت ويقوؿ يل عليك أف 
 على وجهو عبلمات القلق، فخشيت أف يكوف قد غض  مٍت. تاليـو عاد أيب من العمل مبكرا ومل يهتم يب كعادتو وظهر    
 
 

 
 تصاحبو بو، االنفعاؿ وإبداء الصوت مشافهة ، جبهارة " لحظات االنتظار"منهجية التناوؿ : *يلقي ادلعلم النص ادلنطوؽ 

 عواطفهم وتوجيو السامعُت إلثارة بغَتىا، أو باليد إشارات
 * ذبزئة النص  ادلنطوؽ ث أجرأة  أحداثو * اكتشاؼ اجلان  القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو. 

 مبلحظة : غل  تغيَت النص ادلنطوؽ دبا يتبلءـ وبيئة ادلتعلم 
 
 التعبَت الشفوي -ب

دبا يتبلءـ مع ادلهمات احملدد للتعليمات ادلتعلقة  ىمشاعر موإبداء  هملتعبَت عن أحاسيسللوصوؿ إىل دفع ادلتعلمُت  لالتحاور حوؿ النص ادلنطوؽ  
 .أدناهدبيداف التعبَت الشفوي ادلعينة 

  استقباؿ األب * احلديث الذي يدور بُت األب واألـ * العودة من ادلدرسة  * حلظات انتظار عودة األب*  :المهمات*
 أجرأة بعض ادلهمات وربديد اجلزء القيمي  *

 التعبَت الشفوي د( :45الحصة الثانية  ) 
وضعيات  والعمل على استعماؿ الرصيد اللغوي، احملدد  ادلنطوؽ أحداث النص رجات ميداين فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي لتثبيت سلإعادة استثمار * 

 تواصلية دالة.
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 األسالي  والًتاكي  ادلعنية بالدراسة 
 ع *ما * مل *مىت + مطابقة الصفة لبلسم يف العدد والتذكَت والتأنيث + مطابقة الفعل للفاعل يف التذكَت والتأنيث +ىو مع ادلاضي وادلضار 

 األحداث .بعض *  مسرحة 
 التعبَت الشفوي  )التدري  على اإلنتاج(د(: 45الحصة الثالثة ) 

 ،... كمثاؿ( التعبَت عن االرتباؾ  ، احلديث عن حلظات القلق نص شفوي ػلاكي الوضعية ادلعنية بالدراسة ) *إنتاج
 ت سلتلفة يف أعماؿ فوجية وصباعية: غل  مرافقة ادلتعلمُت يف حصة اإلنتاج الشفوي إلكساهبم مهارات توليد األفكار وتنظيمها يف سياقا مبلحظة

 ر الكتابيميدانا فهم المكتوب كالتعبي
 

 )أبني كأقرأ(قراءة إصبالية د(: 45) الحصة الرابعة 
 المنطوؽ أك من المشهد ككتابتو على السبورة بناء "ادلنصوص" من نص  -

 

 سأشترم قصة النملة كالصرصور   -
أنا سأشترم كتابا في الرياضيات 

 ككتابا في الريٌاضة  

 
 

 * قراءة "ادلنصوص"  ادلكتوب ث تثبيتو بادلشاىد .
 *  تدريبات قرائية مثل: )تشويش و ترتي  للجمل ث  للكلمات(.

 * إعادة تقدمي اجلمل ناقصة إلسبامها بكلمات من رصيد معروض عليو.
 قراءة الكلمات ادللونة "ادلشكلة للرصيد" يف اجلملة ...إخل(. –* تدريبات قرائية مثل: )تغيَت بعض الكلمات يف اجلمل  -

 

  زلفوظات د(: 45)  الحصة الخامسة
الملعبفي تقدمي وربفيظ أنشودة   

الملعبفي   
 ىيا ظلرح .. ىيا نلع  ** ىيا يا فرساف ادللع 

 ىيا.. بنشاط وبقوة ** لكن بصفاء وأخوة

  .مرر لزميلك يا أضبد ** سجل ىدفا ال تًتدد
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 )أكتشف( صادال ذبريد حرؼد(: 00) الحصة السادسة 
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 سأشترم قصة النملة كالصرصور   -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 رسم احلرؼ على كراس القسم  -
 قراءة على الكتاب  -

   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( الصاد تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة السابعة 
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة - 
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -تثبيت احلرؼ يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من:  -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات(-
 استغبلؿ دفًت األنشطة  - 

 )أكتشف( دالضا ذبريد حرؼد(: 00) الحصة الثامنة  
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 أنا سأشترم كتابا في الرياضيات ككتابا في الريٌاضة   -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 على كراس القسم   رسم احلرؼ -
 قراءة على الكتاب  -
   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( دالضا تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة التاسعة   -
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة   -
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -رؼ يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من: احلتثبيت  -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات( -
 استغبلؿ دفًت األنشطة    -
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 إدماج  د(: 45) الحصة العاشرة  
 قراءة حملتويات الصفحتُت ادلرتبطتُت باحلرفُت     -
 زبصيص رلموعة من األلعاب لتثبيت احلرفُت ادلدروسُت على أف تكوف األلعاب مرتبطة باحلركة وادلرح  -
 استغبلؿ دفًت األنشطة  -

 زلفوظات  د(: 45) الحصة الحادية عشر 
الملعبفي  أنشودة  ربفيظ استظهار ومسرحة   
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                                                                                                 التدري  على اإلنتاج الكتايب:  (12احلصة)

 ، َرِضيٌع ، َعِصَُت( ِضْفَدَعةٌ ، الصَّْحرَاِء  )وألوف   أعوض الصورة بالكلمة -

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

  :صىًديقىًتي الشَّجىرىة - أكمل القصة  

 

 

 
 
 

 يلىة.ػػً مػػػجى ........................

. 

 ............................................ جىمىله ًفي

 
 ......................................... ًطٍفله 

 

 اللٍَّيميوف .........................................

 

........................: .................... ........................ شََّجَرةُ قَاَلِت   

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

  ...........................................................َلُو :  تالَ قَ 

 .................................................َىلْ  اْلَوَلُد: لػََها قَاؿَ 
 التػ َفاحِ 

 ....................  ...............................:........................  

َمْرَحًبا   َلدِ وَ لِلْ    

 فَػَنْحُن 

 أَْقِطُف 

نَػَعْم     َصِديَقاف   

 كرقة عمل

اْلبُػْرتُػَقاَؿ    

 اْلبُػْرتُػَقاؿ 
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اخلتامية )الوضعية اجلزئية األوىل(ركبات الكفاءات دلؤشرات ادلبطاقة   

 
 

 الميداف مركبات الكفاءات الختامية المؤشرات
 يرد استجابة دلا يسمع . 

فهم 
 المنطوؽ

 يتفاعل مع النص ادلنطوؽ . 
 ػللل معامل الوضعية التواصلية . 
 النص ادلنطوؽ. مضموف يقّيم 
 يتواصل مع الغَت. 

التعبير 
 الشفوم

 يُفهم حديثو. 
 يقدـ ذاتو ويعرب عنها . 
 يفهم ما يقرأ . 

فهم 
 المكتوب

 يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب. 
 يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب. 
 النص ادلكتوب. مضموف يقّيميستعمل إسًتاتيجية القراءة و  
التعبير  يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط  للكتابة بالعربية  

 يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية .  الكتابي
 ينتج منصوصات حس  وضعية التواصل. 

 ػ ػلدد عدد ادلؤشرات يف كل ميداف حس  طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم.. مالحظة :
 ػ تص  ىذه ادلؤشرات يف بطاقة ادلبلحظة وادلتابعة .             
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 : األسبوع الثاين  الوضعية الجزئية الثانية
 

 تنبعث من الشرفات، ، وضلن فيما بيننا نتساءؿ ماذا ػلدث؟ وإىل أين ضلن ذاىبوف؟. ع اخلالية من حركة السيارات، وأغافأعبلـ تزين الشوار 
 . لشوارع خالية من السيارات وادلارة  السند : مشهد 

  

 لوحة القيادة
 ينتهي بعرض الوضعية اجلزئية الثانيةتأثَت األحداث على التصرفات وكيفية التعامل معها  نص منطوؽ يتناوؿ فهم المنطوؽ

   الصحة يف الرياضة  التعبير الشفوم

 فهم المكتوب

 احملور: الرياضة والتسلية 
 الوحدة : مباراة يف كرة القدـ   

 (الكاؼو القاؼ  )احلرفاف ػ 
 عػػلػػمال ادلقطوعة الشعرية:

 مبلحظة : للمعلم اخليار بُت ما جاء يف كتاب التلميذ أو النص ادلقًتح يف ادلقطع

 ورقة عمل التعبير الكتابي

 حفظ أغاين رياضية والتغٍت هبا التدبير المنزلي 
 أطهر مكاين  التربية اإلسالمية 

 العطف على الصغار  التربية المدنية 
 

 ضرورة إعطاء أعلية  للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إصلاز الوضعيات مالحظة :
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  منهجية التناوؿ
 فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم ميدانا

 د( : 00الحصة األكلى ) 
 )ظلوذج( فهم ادلنطوؽ  - ب

 حيرة تالشت
الصػػػػػػمت يف السػػػػػػيارة، أيػػػػػػن سػػػػػػنذى  ؟ ال أحػػػػػػد يريػػػػػػد أف يبػػػػػػدأ الكػػػػػػبلـ ، غػػػػػػَت أف أمػػػػػػي كسػػػػػػرت ىػػػػػػذا اجلػػػػػػو ادلخيػػػػػػف، حػػػػػػُت مػػػػػػدت  -

، رد  شػػػػػػيء، وبصػػػػػػوت خافػػػػػػت قالػػػػػػت لػػػػػػو : لػػػػػػو ىػػػػػػاتفتٍت  صػػػػػػباحا حلضػػػػػػرت كػػػػػػل ادلتعػػػػػػرؽيػػػػػػدىا ومسػػػػػػحت دبنػػػػػػديل الػػػػػػورؽ جبػػػػػػُت أيب 
 مل استطع الرفض .و ، باراة الفريق الوطٍت م معو ألشاىد دعاين  الصغيرأخي الذىاب لكن عليها قائبل: مل أكن أنوي 

 خلت الطرقات من السيارات ومل  مٍت، وعندىا زالت حَتيت وفهمت مل اوعندىا فرحت فرحا شديدا وقلت يف نفسي: احلمد هلل ىو ليس غاضب
 حوؿ الشاشات العمبلقة .  النظيفةالساحات ذبمع الناس  يف   األغاين من الشرفات ومل انبعثت  زينت  الشوارع باألعبلـ ومل

 

 
 

 بغَتىا، أو باليد إشارات تصاحبو بو، االنفعاؿ وإبداء الصوت جبهارةمشافهة ،  "" حيرة تالشتمنهجية التناوؿ : *يلقي ادلعلم النص ادلنطوؽ
 .اجلان  القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو* ذبزئة النص  ادلنطوؽ ث أجرأة  أحداثو .* اكتشاؼ عواطفهم وتوجيو السامعُت إلثارة

 مبلحظة : غل  تغيَت النص ادلنطوؽ دبا يتبلءـ وبيئة ادلتعلم 
 التعبَت الشفوي -ب 

 . أدناه ةدبا يتبلءـ مع ادلهمات احملدد ىمشاعر موإبداء  هملتعبَت عن أحاسيسللوصوؿ إىل دفع ادلتعلمُت  ل* التحاور حوؿ النص ادلنطوؽ 
  المهمات:*

 * نوع الرياضة اليت ػلبها  
 * أين ؽلارسها  

 *مظاىر الفرحة بالفوز
 *األغنية اليت يرددىا حُت يفوز  
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 التعبَت الشفوي د( :45الحصة الثانية  ) 
يف  والعمل على استعماؿ الرصيد اللغوي، احملدد  ادلنطوؽ أحداث النص رجات ميداين فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي لتثبيت إعادة استثمار سل* 

 وضعيات تواصلية دالة. 
 األسالي  والًتاكي  ادلعنية بالدراسة 

ىي مع ادلاضي  *مطابقة الفعل للفاعل يف التذكَت والتأنيث  *مطابقة الصفة لبلسم يف العدد والتذكَت والتأنيث  **أين  * ال *ىذا، ىذه 
 وادلضارع
 األحداثبعض *  مسرحة 

 التعبَت الشفوي  )التدري  على اإلنتاج(د(: 45الحصة الثالثة ) 
 ،... كمثاؿ( وصف مباراة لكرة القدـ ، انتاج اغنية رياضية  *إنتاج نص شفوي ػلاكي الوضعية ادلعنية بالدراسة )

فوجية  فردية، نظيمها يف سياقات سلتلفة يف أعماؿ: غل  مرافقة ادلتعلمُت يف حصة اإلنتاج الشفوي إلكساهبم مهارات توليد األفكار وت مبلحظة
 وصباعية 
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 ميدانا فهم المكتوب كالتعبير الكتابي
 

 )أبني كأقرأ(قراءة إصبالية د(: 45) الحصة الرابعة 
 المنطوؽ أك من المشهد ككتابتو على السبورة بناء "ادلنصوص" من نص  -

 

نظمت المدرسة مباراة في كرة  -
 القدـ بين األقساـ 

   ككاف كل فريق يتكوف من ستة العبين 

 
 

 * قراءة "ادلنصوص"  ادلكتوب ث تثبيتو بادلشاىد .
 *  تدريبات قرائية مثل: )تشويش و ترتي  للجمل ث  للكلمات(.

 * إعادة تقدمي اجلمل ناقصة إلسبامها بكلمات من رصيد معروض عليو.
 قراءة الكلمات ادللونة "ادلشكلة للرصيد" يف اجلملة ...إخل(. –تدريبات قرائية مثل: )تغيَت بعض الكلمات يف اجلمل *  -

 

  زلفوظات د(: 45)  الحصة الخامسة
 العلم  تقدمي وربفيظ أنشودة  -

 العلم
 األممعُت علم فوؽ القمم***رمز ببلدي بُت 
 عند جهادي*** اضبل علمي

 يعليها أفريب  أدعواضبيها*** أناراية ديٍت 
  .وبروحػػي دومػػا افديػها
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 )أكتشف( قاؼال ذبريد حرؼد(: 00) الحصة السادسة 
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 نظمت المدرسة مباراة في كرة القدـ بين األقساـ  -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 رسم احلرؼ على كراس القسم  -
 قراءة على الكتاب  -

   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( القاؼ تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة السابعة 
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة - 
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -انطبلقا من: تثبيت احلرؼ يف كلمات ث يف صبل   -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات(-
 استغبلؿ دفًت األنشطة  - 

 )أكتشف( كاؼال ذبريد حرؼد(: 00) الحصة الثامنة  
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 ككاف كل فريق يتكوف من ستة العبين    -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 على كراس القسم   رسم احلرؼ -
 قراءة على الكتاب  -
   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( الكاؼ تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة التاسعة   -
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة   -
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -رؼ يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من: احلتثبيت  -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات( -
 استغبلؿ دفًت األنشطة    -
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 إدماج  د(: 45) الحصة العاشرة  
 قراءة حملتويات الصفحتُت ادلرتبطتُت باحلرفُت     -
 زبصيص رلموعة من األلعاب لتثبيت احلرفُت ادلدروسُت على أف تكوف األلعاب مرتبطة باحلركة وادلرح  -
 استغبلؿ دفًت األنشطة  -

 زلفوظات  د(: 45) الحصة الحادية عشر 
 العلم  أنشودة ربفيظ استظهار ومسرحة  
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 التدري  على اإلنتاج الكتايب                                                                                    :  (12احلصة)

 ( ، اْلبُػْرتُػَقاَلُة  اأْلَْرَن ُ ، ، اْلَكْل ُ ، الْػحػَِصاُف )أعوض الصورة بالكلمة  وألوف  -

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

 َماَذا قَاَؿ اأْلَُب؟ -                                                           أكمل القصة: 

 
 

 

 

 أىنًيػػػػػػػػػػػػقه   .................................................... 

 

 ذىكًػػػػػػػػػػػػػػػػي   .......................... ..........................

 

  حنزًينه ......................... ...........................

 

ةه ......................... ...........................  حيٍلوى

 

 
 

 

 
 

............................................................ .. قاؿ أيب   

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

.......... 

  ........................................................... قَاَؿ 

............................قُػْلُت َلُو:   
 ....................  

...............................:........................  

َىْل   
  

 اللَِّع َ 

 يَا َأيب 

  رَاَجْع 

  نَػَعْم 

  يَاَوَلِدي 

 َأْكَمْلَت 

ُدُروَسَك 
  

 كرقة عمل
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ركبات الكفاءات اخلتامية  )الوضعية اجلزئية الثانية دلؤشرات ادلبطاقة   

 الميداف مركبات الكفاءات الختامية المؤشرات
 يرد استجابة دلا يسمع  

فهم 
 المنطوؽ

 يتفاعل مع النص ادلنطوؽ 
 ػللل معامل الوضعية التواصلية 
 النص ادلنطوؽ مضموف يقّيم 
التعبير  يتواصل مع الغَت 

 الشفوم
حديثويفهم    
 يقدـ ذاتو ويعرب عنها 
 يفهم ما يقرأ 

فهم 
 المكتوب

 يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب 
 يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب 
 النص ادلكتوب مضموف يقّيميستعمل إسًتاتيجية القراءة و  
التعبير  يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط  للكتابة بالعربية  

 يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية   الكتابي
 ينتج منصوصات حس  وضعية التواصل 

 ػ ػلدد عدد ادلؤشرات يف كل ميداف حس  طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم . مالحظة :
 ػ تص  ىذه ادلؤشرات يف بطاقة ادلبلحظة وادلتابعة             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 

 

 األسبوع الثالث  :الوضعية الجزئية الثالثة
 

 تؼ ،غَت  أهنا مر ااااااااا، ث أوقفنها بصدري وقذفتها بقوة ضلو ادلرمي)باب الغرفة( ، وأنا أقوؿ مثل ادلعلق يا سبلـ ىداالكرة بقدمي إىل أعلىرفعت 
    بعضهااألواين فكسرت  حاملةإىل ادلطبخ واصطدمت 
 صور ألدوات ادلطبخ زلطمة السند :                      

 

 لوحة القيادة
 ينتهي بعرض الوضعية اجلزئية الثانيةتأثَت األحداث على التصرفات وكيفية التعامل معها  نص منطوؽ يتناوؿ فهم المنطوؽ

 الواقع رباكي ادلنطوؽ تنتهي دبعاقبتوقصة من  التعبير الشفوم

 فهم المكتوب 

 احلور : الرياضة والتسلية . 
 الوحدة : مباراة يف كرة القدـ   

 (الطاءو   ءالظا )احلرفاف ػ 
  ألرنبا ادلقطوعة الشعرية:

 مبلحظة : للمعلم اخليار بُت ما جاء يف كتاب التلميذ أو النص ادلقًتح يف ادلقطع

 ورقة عمل الكتابيالتعبير 

 تسجيل صويت للتعليق على مباراة  التدبير المنزلي 
 االستئذاف  التربية اإلسالمية 

 خللت بأصابعها شعري(العطف على الصغار ) التربية المدنية 
 ضرورة إعطاء أعلية  للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إصلاز الوضعيات مالحظة :
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  منهجية التناوؿ
 فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم ميدانا

 د( : 00الحصة األكلى ) 
 )ظلوذج( فهم ادلنطوؽ  - ب

  مباراة في غرفة النـو
ادلباراة ، خفض صوت قارئ األقراص وأنت تشاىد قالت: ا ث شعرمكخللت بأصابعها  على كامل أرجاءهنظرة  ألقتبيت المن مساء  هاقبل خروج

 باحللي ، لن أطيل الغياب .  الرضاعةلو  فامآلإف استيقظ فأخوؾ نائم، و 
بن بولعيد ...( ويربطهم بأمساء  ديدوش ،العريب بن مهيدي ،شهداء اجلزائر واحدا بعد اآلخر  ") عمَتوش، ف صوت ادلعلق رائعا وىو يذكر " كم كا

 ىؤالء البلعبُت ألف الكل رفع اسم اجلزائر عاليا .
بقدمي إىل أعلى ، ث أوقفتها بصدري وقذفتها بقوة ضلو  هارفعتو  استأذفأخذت الكرة من خزانة األلعاب دوف أف وما إف انتهت ادلباراة حىت 

فألقيت ما  ،بعضهالة األواين فكسرت ت إىل ادلطبخ واصطدمت حامؼ، غَت  أهنا مر اااااااااىدا ! ادلرمي)باب الغرفة( ، وأنا أقوؿ مثل ادلعلق يا سبلـ
  تكسر خارج الدار.

 شكتٍت لو . فقضيت أمسييت وراء الباب يف غرفيت إىل أف عاد أيب  
 

 
 

"منهجية التناوؿ : *يلقي ادلعلم النص ادلنطوؽ   بو، االنفعاؿ وإبداء الصوت مشافهة ، جبهارة " مباراة في غرفة النـو
 عواطفهم وتوجيو السامعُت إلثارة بغَتىا، أو باليد إشارات تصاحبو

 * ذبزئة النص  ادلنطوؽ ث أجرأة  أحداثو * اكتشاؼ اجلان  القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو. 
 مبلحظة : غل  تغيَت النص ادلنطوؽ دبا يتبلءـ وبيئة ادلتعلم 
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 التعبَت الشفوي -ب 
  أدناه. ةدبا يتبلءـ مع ادلهمات احملدد ىمشاعر موإبداء  هملتعبَت عن أحاسيسللوصوؿ إىل دفع ادلتعلمُت  ل* التحاور حوؿ النص ادلنطوؽ 

 بالعقابقصة من الواقع رباكي ادلنطوؽ تنتهي  :المهمات
 

 التعبَت الشفوي د( :45الحصة الثانية  ) 
يف  والعمل على استعماؿ الرصيد اللغوي، احملدد  ادلنطوؽ أحداث النص رجات ميداين فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي لتثبيت إعادة استثمار سل* 

 وضعيات تواصلية دالة. 
 

 األسالي  والًتاكي  ادلعنية بالدراسة 
ىم مع ادلاضي  *مطابقة الفعل للفاعل يف التذكَت والتأنيث  *مطابقة الصفة لبلسم يف العدد والتذكَت والتأنيث  **ىؤالء  * أماـ  *وراء 

 وادلضارع
 األحداثبعض *  مسرحة 

******************************************************************************************************* 
 التعبَت الشفوي  )التدري  على اإلنتاج(د(: 45الحصة الثالثة ) 

 ،... كمثاؿ( توصيف للباس الرياضي ادلناس  للرياضة ادلختارة ، قواعد شلارسة رياضة *إنتاج نص شفوي ػلاكي الوضعية ادلعنية بالدراسة )
 : غل  مرافقة ادلتعلمُت يف حصة اإلنتاج الشفوي إلكساهبم مهارات توليد األفكار وتنظيمها يف سياقات سلتلفة يف أعماؿ فوجية وصباعية  مبلحظة
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 ميدانا فهم المكتوب كالتعبير الكتابي

 
 )أبني كأقرأ(قراءة إصبالية د(: 45) الحصة الرابعة 

 المنطوؽ أك من المشهد ككتابتو على السبورة بناء "ادلنصوص" من نص  -
 

 ظهر على الشاشة فلم مرعب  -
 فطلب الولد من أبيو أف يغيره 

 
 

 * قراءة "ادلنصوص"  ادلكتوب ث تثبيتو بادلشاىد .
 للكلمات(.*  تدريبات قرائية مثل: )تشويش و ترتي  للجمل ث  

 * إعادة تقدمي اجلمل ناقصة إلسبامها بكلمات من رصيد معروض عليو.
 قراءة الكلمات ادللونة "ادلشكلة للرصيد" يف اجلملة ...إخل(. –* تدريبات قرائية مثل: )تغيَت بعض الكلمات يف اجلمل  -

 

  زلفوظات د(: 45)  الحصة الخامسة
 ألرنباتقدمي وربفيظ أنشودة  -

 ألرنبا
 ..األرن قفز 

 .خاؼ األرن 
 كنت قريًبا منو ألع 

 ..أبيض مثل النور، أبيض 
 ..يركض يف البستاف يدور
 ..يبحث عن ورقات خضر
 ؼلطفها كالربؽ وغلري
عمموجا من فرو نا .  
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 )أكتشف( ءلظاا ذبريد حرؼد(: 00) الحصة السادسة 

 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -
 ظهر على الشاشة فلم مرعب  -

 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 رسم احلرؼ على كراس القسم  -
 قراءة على الكتاب  -

   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( ءالظا تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة السابعة 
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة - 
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -تثبيت احلرؼ يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من:  -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات(-
 استغبلؿ دفًت األنشطة  - 

 )أكتشف( طاءال ذبريد حرؼد(: 00) الحصة الثامنة  
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 فطلب الولد من أبيو أف يغيره -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 على كراس القسم   رسم احلرؼ -
 قراءة على الكتاب  -
   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( الطاء تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة التاسعة   -
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة   -
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -رؼ يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من: احلتثبيت  -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات( -
 استغبلؿ دفًت األنشطة    -
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 ج إدما  د(: 45) الحصة العاشرة  

 قراءة حملتويات الصفحتُت ادلرتبطتُت باحلرفُت     -
 زبصيص رلموعة من األلعاب لتثبيت احلرفُت ادلدروسُت على أف تكوف األلعاب مرتبطة باحلركة وادلرح  -
 استغبلؿ دفًت األنشطة  -

 زلفوظات  د(: 45) الحصة الحادية عشر 
 ألرنباأنشودة ربفيظ استظهار ومسرحة  
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 التدري  على اإلنتاج الكتايب                                                                                         :  (12احلصة)

  ظُْفٌر، َرِضيٌع ، الطَِّبيِ (َطِويَلٌة ، )  طَائِرٌَة ِمظَلٌَّة، أعوض الصورة بالكلمة  وألوف   -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................. ................................................................................... 
  :َمْرَحًبا ِبُكْم  -                                                           أكمل 

 

 

  طىًويله .............................................

 

ًبيرىةه .................................   كى

 

 .............................................اٍلطٍِّفلي ًعٍندى  

  

اءً ................................    ًفي السَّمى

 

 
 

 

 
 

.........................     ............................... .. أنا  

 

   .................. ..................يف  اْلُقْرآفَ ..................

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

....................ي مِ أُ  وَ ...................َأيب  .  

 ....................  
...............................:........................  

 َاْسػِمي  ُسَعاُد   

 طَِبيَبٌة 

الػَمْسِجِد 
  

  ُمػَمِرضٌ 

 َاْحَفظُ 

 كرقة عمل

  ظُْهراً 
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 ركبات الكفاءات اخلتامية  )الوضعية اجلزئية الثالثة(دلؤشرات ادلبطاقة 

 الميداف مركبات الكفاءات الختامية المؤشرات
 يرد استجابة دلا يسمع . 

فهم 
 المنطوؽ

 يتفاعل مع النص ادلنطوؽ. 
 ػللل معامل الوضعية التواصلية. 
 النص ادلنطوؽ. مضموف يقّيم 
 الغَت.يتواصل مع  

التعبير 
 الشفوم

 يفهم حديثو. 
 يقدـ ذاتو ويعرب عنها. 
 يفهم ما يقرأ. 

فهم 
 المكتوب

 يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب. 
 يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب. 
 النص ادلكتوب. يستعمل إسًتاتيجية القراءة و يقّيم مضموف 
 يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط  للكتابة بالعربية  

التعبير 
 الكتابي

 يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية . 
 ينتج منصوصات حس  وضعية التواصل. 

 ػ ػلدد عدد ادلؤشرات يف كل ميداف حس  طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم . مالحظة :
 ػ تص  ىذه ادلؤشرات يف بطاقة ادلبلحظة وادلتابعة .                    
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 الوضعية اجلزئية الرابعة  :) األسبوع الرابع (
 ادلرحلة األوىل: ) اإلدماج والتقومي يف كل ميداف(

 لوحة القيادة
 المهمات  ميداف فهم المنطوؽ ك التعبير الشفوم فهم المكتوب كالتعبير الكتابي 

كتابية متنوعة من مصادر سلتلفة تعمل على   أنشطة
إدماج ادلوارد  ادلعرفية وادلنهجية ادلقدمة وتفعل القيم 

 والكفاءات العرضية

أنشطة شفوية متنوعة من مصادر سلتلفة تعمل على 
إدماج ادلوارد  ادلعرفية وادلنهجية ادلقدمة وتفعل القيم 

 والكفاءات العرضية . 

أمثلة  عن 
أنشطة 
 اإلدماج

 توظيف المقاطع شعرية المحفوظة
أنشطة كتابية متنوعة من مصادر سلتلفة تعمل على 
تقومي مدى إدماج ادلوارد  ادلعرفية وادلنهجية ادلقدمة 

 ومدى تذويت القيم والكفاءات العرضية

أنشطة شفوية متنوعة من مصادر سلتلفة تعمل على 
ادلقدمة تقومي مدى إدماج ادلوارد  ادلعرفية وادلنهجية 
 ومدى تذويت القيم والكفاءات العرضية

أمثلة  عن 
أنشطة 
 التقويم

 
 منهجية التناوؿ          
 العودة إىل مصدر ادلورد والتذكَت بو . البداية غل  يف  -1
 العمل على إدراجو يف سَتورة   -2
 ينبغي اعتماد  أسالي  التنشيط الثنائية ، و الفوجية كأولوية يف التدري  على اإلدماج -3
 غل  أف يكوف التدري  على ادلواقف الصادرة عن القيم أولوية بالنسبة للمعلم   -4
 للتعلمات ادلعرفية  ةاألساسي القاعدة الكفاءات العرضية ادلرصودة تشكل  -5
 رد او ادل أقصى ما ؽلكن من  دمج العمل على  -6
 ألنشطة التقومي ضروري  اإلدماجيالطابع  -7

 مبلحظتها وتقييمها يف األنشطة الكتابية   لصعوبةمبلحظة : بالنسبة للقيم وادلواقف يركز عليها يف األنشطة الشفوية 
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 ادلرحلة الثانية  : ) اإلدماج والتقومي مابُت ادليادين (
 
 

 أَْرِبُط ُصوَرَة بِاْلَكِلَمِة الػُْمَناِسَبِة    -1
 أُْلِصُق اْلَكِلَماْت تػَْحَت الص َور  -2
 أَُقُص الْػُجَملَ  -3
 أُرَِتُ  الْػُجَمَل َعَلى َورَِقة بَػْيَضاء َوأَقْػرَأُ   -4
 ُأْكِمُل ِكَتابَِة اْلِبطَاَقة َوَشِكْلَها -5

  

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 

 أَُقوُؿ أِلَيب يف اْلِعيد  

 
 
 
 
 
 

 الوضعية اإلدماجية التقويمية

 

رائِ زَ الْػجَ   
 

 ُغْرَفةِ 

 َأيب 

 الش ُموعَ 

 الْػُمػَبارَاةُ 
 

 اْلَعائَِلةُ 

  .يكَ بِ أَ   وَ : ىُ قَاَؿ َعِمي
فَػَفَتَحَهاَ    يمِ ه عَ اُ طَ أعْ     

 ةحَ ائِ الرَّ  اَْعِرُؼ َىِذِه : اؿَ قَ وَ 

.  
 

َكِثَتاً    َفرَِح   

 ٍِت غَ تػُ  يَ ىِ وَ   تِ لَ خَ دَ   ! رَاِئعْ 

  وا رُ ضِ حْ أَ  ي:مِ عَ  قَاؿَ 

 فَػَفرَِح الْػَجِميُع  ِبَفْوِز     اِنْػتَػَهِت 

 الض ُيوؼِ  بَػْعَدَىا َذَىبَػَنا ِإىَل 

 بَػْرنُوسُ 

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

 .......ياأ  .......ػػػػػعيػػػػ.......ػػد  .......عػػػ
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 بادلتعلم(شبكة التصحيح بادلعايَت ) خاصة 
 

 ال نعم المؤشرات المعيار

 (3الوجاىة )

   ربط الصورة بالكلمة ادلناسبة 
   لصق الكلمات ربت الصور 

   أكماؿ كتابة البطاقة 
   اجلمل  بطاقات قص

   الًتتي  على الطاولة 

االستعماؿ السليم 
 (3)ألدكات المادة

   كتابة الكلمة الناقصة 
   باحلروؼ ادلناسبةتكملة اجلملة 

   التشكيل السليم للجملة

 (3)االنسجاـ
   الكلمة الربط السليم للصورة مع 
   توافق اللصق مع الصورة 
   الًتتي  الصحيح للنص

   احملافظة على صبالية البطاقات واجلمل (1)األصالة 
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 05ادلقطع 
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 ادلقطع اخلامس
إىل عشرين كلمة مشكولة شكبل تاّمػا قراءة كلمات كلمات  نصوصا بسيطة، يغل  عليها النمط احلواري تتكّوف من عشر   يقرأكبلغة سليمة  ككتابة مشافهةيتواصل : الكفاءة الشاملة 

 سليمة، وينتجها كتابة يف وضعيات تواصلية دالة
 مركبات الكفاءة الكفاءة الختامية ميداف

 فهم ادلنطوؽ
 مضموف يرد استجابة دلا يسمع *يتفاعل مع النص ادلنطوؽ*ػللل معامل الوضعية التواصلية*يقّيم* يفهم خطابات منطوقة يغل  عليها النمط احلواري ويتجاوب معها

 النص ادلنطوؽ
التعبَت 
 الشفوي

يف ػلاور ويناقش موضوعات سلتلفة ، انطبلقا من سندات متنوعة 
 يتواصل مع الغَت *يفهم حديثو*يقدـ ذاتو ويعرب عنها وضعيات تواصلية دالة.

 فهم ادلكتوب
يقرأ نصوصا بسيطة، يغل  عليها النمط احلواري تتكّوف من عشر إىل 

 عشرين كلمة مشكولة شكبل تاّمػا قراءة سليمة ويفهمها..
 

*يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص  ب*يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتو  يفهم ما يقرأ
 النص ادلكتوب مضموف يقّيميستعمل إسًتاتيجية القراءة و * ادلكتوب

ينتج كتابة من أربع إىل ست صبل  يغل  عليها النمط احلواري يف  التعبَت الكتايب
 وضعيات تواصلية دالة .

* يتحكم يف مستويات اللغة  يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط  للكتابة بالعربية 
 *ينتج منصوصات حس  وضعية التواصل الكتابية 
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 الموارد المعرفية
األسابيع

 

ادلقاطع
 

احملاور
 التعبير الكتابي فهم المكتوب فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم 

 احملفوظات القراءة و مطالعة الرصيد اللغوي الصرؼ الًتاكي  األسالي 

19 

ادلقطع 
05 

البيئة 
 والطبيعية

بُت، يسار 
 ؽلُت،

 
اجلملة الفعلية  *

 مع الظرؼ

 
*الضمائر 
 ادلنفصلة

العشاء، اجلد ، األحفاد ، الطعاـ ، اجللوس ، الصياح ، السرير ، 
 اجلبُت ، الشفاء ، االرتعاد ، االنقباض ، العرؽ ، اإلسراع ، التلوي

 الذراع البكاء ، احلَتة 

 :احلرفاف
 لذاؿا و الثاء

نص 
 شعري

احلروؼ منفردة؛ 
احلرؼ يف سلتلف 
 الوضعيات

احلركات القصَتة 
 والطويلة
 *الربط 

* إكماؿ قصة 
 قصَتة

 ىنا ، ىناؾ 20
اجلملة االمسية  *

 مع الظرؼ

النهي بػ: ال 
فعل ال+
 ضارع ادل

التع  ، الوصوؿ ، األصوات ، االطلفاض ، االرتفاع ، الذىاب ، 
العودة ، ادلطبخ ، غرفة االستقباؿ ، ذبمع، االنشغاؿ ، اإلصغاء ، 
احلديث ، البعوض ، احلي ، انتشار ، القنوات ، القبو ، االسًتاؽ 

 ، اإلخبار ، ادلغادرة ، اخلجل 

  :احلرفاف
  النوف و الزاي

21 
 ،أللوافا
 ما افعل 

 
 اجلملة الفعلية  *

 مع الظرؼ واالمسية 
 

 *األمر
 

الرقائق، الفطَت ، الشفاء ، الشباؾ ، احلمد ، النظافة ، الروائح ، 
الستائر ، األقراص ، احلشرات ، احلساسية ، القطط ، الكبلب ، 
العش  ، الورد ، النافورة ، الرذاذ، احملافظة ، القمامة ، الدالء ، 

 الشرفات، الفل، النرجس ػ النسرين ، اليامسُت 

  :احلرفاف
  اءو اخل الغُت 

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،كمعالجة 22
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 الموارد المنهجية المتعلقة بكل الوضعيات الجزئية   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الميداف   الموارد المنهجية 
 الوجاىة   االستجابة لطبيعة ادلوضوع   +سبلمة وضعية اجلسم  

 "فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم"
 البناء عرض فكرة +  توظيف األفعاؿ حس  أزمنتها  

 االنسجاـ احًتاـ ترتي  األحداث  
 التميز /         

 الوجاىة   سبلمة وضعية اجلسم+  مستوى الصوت ادلناس  للمقاـ 

 فهم المكتوب"
 المعنى كتمثيلو أداء قراءة وحدات لغوية كاملة  

 دراسة المبنى اكتشاؼ معاف من خبلؿ السياؽ  
 التميز /         

 الوجاىة   االستهبلؿ / احًتاـ حجم احلروؼ والكلمات 
" 

 "التعبير الكتابي "
 البناء التمثيل السليم للمعٌت 

 االنسجاـ استغبلؿ سندات بشكل سليم   
 التميز /       
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 الكفاءات العرضية ك القيم الوطنية 

 

 

 

 الوضعية الجزئية األكلى الوضعية الجزئية الثانية الجزئية الثالثةالوضعية 
 

 احلياء بعد اسًتاؽ السمع  الشكر هلل 
 إكراـ الضيف 

  تضامن اجلَتاف
 الهوية الوطنية

المواقف 
 كالقيم

 الضمير الوطني  ترقية الشعور باالنتماء للمجموعة 
 احملافظة على البيئة 

 
 المواطنة 

 التفتح على العالم  التضامن مع اآلخر  مشاركة اجلَتاف الفرحة 
  الغُت واخلاءيتحكم يف نطق وكتابة حريف 

 يبدي أفكارا تتطابق مع الوضعيات
  النوف و الزاي  يتحكم يف نطق وكتابة حريف

 يبدي أفكارا تتطابق مع الوضعيات  
  الثاء والذاؿ يتحكم يف نطق وكتابة حريف

 تتطابق مع الوضعيات  اأفكار يبدي  
 طابع فكرم

الكفاءات 
 العرضية

 طابع منهجي إتباع اجلد ) جلس فجلسوا( مرض للسب  انتشار البعوض الناقل يعرؼ  التنظيف يساوي التخلص من البعوض ، الرائحة ...
 يتناوؿ الكلمة أماـ زمبلئو 

 يكت  خبط مقروء
 يتساءؿ 

 كت  خبط مقروء ي
  زمبلئويتناوؿ الكلمة أماـ 

 كت  خبط مقروءي
 طابع تواصلي

 فلم سبتد أيديهم إىل الطعاـ  اجتماع اجلَتاف  ادلساعلة يف تنظيف احلي 
 

 طابع ش/كاجتماعي
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آالـ يف البطن، مرض يتسلل يف ىدوء من بيت إىل بيت، الكل خائف على أبنائو وػلاوؿ أف  و ، صداعءضبى، قي -

 أيب يرفض ويقوؿ سنبقى مع اجلَتاف.لكن و يتجن  اإلصابة بالعدوى، تفكر أمي يف إرسالنا إىل جديت يف القرية ، 

  
   

 ادلهمات   
  التعرؼ على أعراض ادلرض           ػ 1        
 ربديد سب  ذبمع اجلَتاف  ػ  2       
 والوقاية منو وكيفيةالكشف عن أسباب ادلرض ػ  3       
 يف وضعيات تواصلية دالة .و القيمية غلند ويوظف مكتسباتو ادلعرفية وادلنهجية ػ  4       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوضعية األـ (الوضعية ادلشكلة االنطبلقية ) 
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 :األسبوع األوؿ  الوضعية الجزئية األكلى
 
 رقية  تتلوى بُت ذراعي أبيها  "عمي أضبد " وأمها " خاليت فاطمة " ذبهش بالبكاء خوفا على ابنتها والكل يف حَتة من أمره. -
 يعرب عن الوضعية  السند : مشهد  -
-  

 لوحة القيادة
 ينتهي  بعرض الوضعية اجلزئية الثانية حياة العائلة نص منطوؽ يتناوؿ  فهم المنطوؽ

 ادلرض التعبير الشفوم

 فهم المكتوب 

 احلور : البيئة والطبيعة  . 
 الوحدة : ببلدنا صبيلة    

 (الثاء والذاؿ )احلرفاف ػ 
 نظافة األبداف ادلقطوعة الشعرية:

 مبلحظة : للمعلم اخليار بُت ما جاء يف كتاب التلميذ أو النص ادلقًتح يف ادلقطع

 ورقة عمل التعبير الكتابي

 أمساء وصور ادلواد اخلطرة التدبير المنزلي 
 إماطة األذى  التربية اإلسالمية 

 العلم ) صورة العلم على سيارة اإلسعاؼ(  التربية المدنية 
 ضرورة إعطاء أعلية  للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إصلاز الوضعيات مالحظة :
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  منهجية التناوؿ
 فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم اميدان

 د( : 00الحصة األكلى ) 
 )ظلوذج( فهم ادلنطوؽ  - ب

 الطفلة المريضة
جلسوا ، لكن صياح رقية عبل واشتد، فلم سبتد و جلس ف .وأقبل اجلد وتبعو األحفاد إىل مائدة الطعاـأتت ساعة العشاء،  -

على جبينها   يدهيضع اجلد فيها،  ينظروف   رقيةر وما لبثوا أف تفرقوا ؽلينا ويسارا ث ذبمعوا حوؿ سري ،أيديهم إىل الطعاـ
ويضعها يف حجره يسرع إليها والدىا ،  اعرقيسيل ترتعد وينقبض وجهها و  ،غَت أهنا األذللعلة يبعد عنها ذلا بالشفاء،  ويدعو

 (.14وػلمل السماعة ويشكل رقم اإلسعاؼ )
، يعاينها الطبي  ويتفحص نبضها ويقيس درجة حرارهتا ويقوؿ اجلد من الشارع ليخربىم أف سيارة اإلسعاؼ قد حضرتيعود 

اإلسعاؼ، تلف أمها سيارة يتبعها اجلميع إىل  ذلم : علينا أف ننقلها للمستشفى فورا ألهنا تتنفس بصعوبة، وىذا أمر خطَت. 
  نفسها برداء خفيف وتقوؿ علي أف أرافقها.

 

 
 تصاحبو بو، االنفعاؿ وإبداء الصوت مشافهة ، جبهارة " الطفلة المريضة"منهجية التناوؿ : *يلقي ادلعلم النص ادلنطوؽ 

 عواطفهم وتوجيو السامعُت إلثارة بغَتىا، أو باليد إشارات
 * ذبزئة النص  ادلنطوؽ ث أجرأة  أحداثو * اكتشاؼ اجلان  القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو. 

 مبلحظة : غل  تغيَت النص ادلنطوؽ دبا يتبلءـ وبيئة ادلتعلم 
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  التعبَت الشفوي -ب
ة دبا يتبلءـ مع ادلهمات احملدد ىمشاعر موإبداء  هملتعبَت عن أحاسيسللوصوؿ إىل دفع ادلتعلمُت  لالتحاور حوؿ النص ادلنطوؽ  

 .أدناه
 أسباب ادلرض * عوارض ادلرض * تصرؼ الوالد أو الوالدة * نصائح الطبي    :المهمات*
 أجرأة بعض ادلهمات وربديد اجلزء القيمي  *
 

 التعبَت الشفوي د( :45الحصة الثانية  ) 

والعمل على استعماؿ الرصيد  ادلنطوؽ أحداث النص سلرجات ميداين فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي لتثبيت إعادة استثمار * 
 يف وضعيات تواصلية دالة. اللغوي، احملدد 

 األسالي  والًتاكي  ادلعنية بالدراسة 
 *الضمائر ادلنفصلة+اجلملة الفعلية مع الظرؼ *+ؽلُت،بُت، يسار 
 األحداث بعض *  مسرحة 

 التعبَت الشفوي  )التدري  على اإلنتاج(د(: 45الحصة الثالثة ) .

 ( ...، عند الصيديل ،  زيارة الطبي  نص شفوي ػلاكي الوضعية ادلعنية بالدراسة )*إنتاج 
 : غل  مرافقة ادلتعلمُت يف حصة اإلنتاج الشفوي إلكساهبم مهارات توليد األفكار وتنظيمها يف سياقات سلتلفة يف أعماؿ فوجية وصباعية  مبلحظة
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 ميدانا فهم المكتوب كالتعبير الكتابي
 

 )أبني كأقرأ(قراءة إصبالية د(: 45) الحصة الرابعة 
 المنطوؽ أك من المشهد ككتابتو على السبورة بناء "ادلنصوص" من نص  -

 

 ارتدل التالميذ ثيابا بألواف العلم الوطني  -
 قالت فاطمة نزين المحيط كنبعد األذل عن الطريق    

 
 

 .* قراءة "ادلنصوص"  ادلكتوب ث تثبيتو بادلشاىد 
 *  تدريبات قرائية مثل: )تشويش و ترتي  للجمل ث  للكلمات(.

 * إعادة تقدمي اجلمل ناقصة إلسبامها بكلمات من رصيد معروض عليو.
 قراءة الكلمات ادللونة "ادلشكلة للرصيد" يف اجلملة ...إخل(. –* تدريبات قرائية مثل: )تغيَت بعض الكلمات يف اجلمل  -

 

  زلفوظات د(: 45)  الحصة الخامسة
  األَْبداف تقدمي وربفيظ أنشودة َ  -

 اإِلْنسافْ  ِصحَّةِ  األَْبداف ِمنْ  َنظاَفةُ 
ساءْ  الص ْبحِ  يف

َ
 اأَلْسنافْ  أُنظِّفُ  وادل
نَػُْتْ  أَُنظِّفُ  الشَّْعرَ  أَُسرِّحُ   الَعيػْ
 والكفَُّْتْ  َوالَوْجوَ  األَْنفَ  وأغِسلُ 

 .اإِلْنسافْ  ِصحَّةِ  ِمنْ  األَْبدافْ  َنظافةُ 
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 )أكتشف( الثاء ذبريد حرؼد(: 00) الحصة السادسة 
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 ارتدل التالميذ ثيابا بألواف العلم الوطني  -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 رسم احلرؼ على كراس القسم  -
 قراءة على الكتاب  -

   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( ثاءال تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة السابعة 
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة - 
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -تثبيت احلرؼ يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من:  -
 الناقصتكملة  كلمة "كتابة" بالصوت  -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات(-
 استغبلؿ دفًت األنشطة  - 

 )أكتشف( الذاؿ ذبريد حرؼد(: 00) الحصة الثامنة  
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 قالت فاطمة نزين المحيط كنبعد األذل عن الطريق     -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 على كراس القسم   رسم احلرؼ -
 قراءة على الكتاب  -
   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( ذاؿال تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة التاسعة   -
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة   -
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -انطبلقا من: رؼ يف كلمات ث يف صبل  احلتثبيت  -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات( -
 استغبلؿ دفًت األنشطة    -
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 إدماج  د(: 45) الحصة العاشرة  
 قراءة حملتويات الصفحتُت ادلرتبطتُت باحلرفُت     -
  على أف تكوف األلعاب مرتبطة باحلركة وادلرح زبصيص رلموعة من األلعاب لتثبيت احلرفُت ادلدروسُت -
 استغبلؿ دفًت األنشطة  -

 زلفوظات  د(: 45) الحصة الحادية عشر 
 األَْبداف أنشودة َ  ربفيظ استظهار ومسرحة 
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                                                                                         التدري  على اإلنتاج الكتايب:  (12احلصة )
 * أربط وأقرأ.

ةه  دىرىاجىةه  عيمىري  أىكىلى   لىًذيذى

ةن  ثًيىابىا أىٍحمىدي  رىًكبى   جىًديدى

 حىٍمرىاء دىجىاجىةن  نًمنىةي  لىًبسىٍت 
 
 

*********************************************************************************************************************************************************************** 
  

 .ألحصل على أغنية ث انشدىا النصأكمل 
 

 ىا 

 

 هْ َتَ مِ ػػَ ن .....ػُ مػػػػػاسْ ة *** وَ رِ ػػػػػػػػيغِ ػ.....ػ يِت ػَػػػػطػػػ.....

 ػػػِويػػػػػػػػػػلٌ ..... اهَ لُ ػْػػػػي.....***  يلٌ مِ ػػػػ.....ا ىَ رُ عْ ػػػػ.....ػ 

 .....ػِّػػػػػظ كَ يل  يَ ىِ ي *** وَ لِ ػَػػػػسػػ.....ا هَ بػُ ػْػػػعػػػػػػلَ    

 هْ ارَ فَ الْ  دَ ػػ.....ػػػَ ت يْ ه *** كَ ارَ طَ ػَػػػػا شىَ دَ نْ ػػػػػػعَ    
 

 

ػػصى  جػػى  ا   صىػ ليً  ذى  شػىػ ييػػػػ قػػً  ط   ىى

 كرقة عمػػػػل 



129 

 

 
ركبات الكفاءات اخلتامية )الوضعية اجلزئية األوىل(دلؤشرات ادلبطاقة   

 الميداف مركبات الكفاءات الختامية المؤشرات
 يرد استجابة دلا يسمع . 

فهم 
 المنطوؽ

 يتفاعل مع النص ادلنطوؽ . 
 ػللل معامل الوضعية التواصلية . 
 النص ادلنطوؽ. مضموف يقّيم 
 يتواصل مع الغَت. 

التعبير 
 الشفوم

 يُفهم حديثو. 
 يقدـ ذاتو ويعرب عنها . 
 يفهم ما يقرأ . 

فهم 
 المكتوب

 الواردة يف النص ادلكتوب.يعيد بناء ادلعلومات  
 يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب. 
 النص ادلكتوب. مضموف يقّيميستعمل إسًتاتيجية القراءة و  
التعبير  يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط  للكتابة بالعربية . 

 يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية .  الكتابي
 حس  وضعية التواصل.ينتج منصوصات  

 ػ ػلدد عدد ادلؤشرات يف كل ميداف حس  طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم.. مالحظة :
 ػ تص  ىذه ادلؤشرات يف بطاقة ادلبلحظة وادلتابعة .             
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 : األسبوع الثاين  الوضعية الجزئية الثانية
 
تسًتؽ السمع، أمل أقل لك سأخربؾ حُت يغادر الضيوؼ. فاضبر وجهي خجبل من  ال أنتبو إال وأمي سبسك أذين وتقوؿ : مل -

  فعليت.
 

 لوحة القيادة

 ينتهي  بعرض الوضعية اجلزئية الثانية لقاء اجلَتاف يف البيت نص منطوؽ يتناوؿ  فهم المنطوؽ

  حدث يف بيتنا  التعبير الشفوم

 المكتوبفهم 

 احملور : البيئة والطبيعة . 
 الوحدة : جولة شلتعة  

 (الزايو  النوف )احلرفاف ػ  
 عامل النظافةادلقطوعة الشعرية: 

 ورقة عمل التعبير الكتابي
 صور للحشرات ادلسببة للمرض التدبير المنزلي

 الرفق باحليواف ) مبلعبة القطة( التربية اإلسالمية
 العلم  التربية المدنية

 ضرورة إعطاء أعلية  للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إصلاز الوضعيات .مالحظة :
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  منهجية التناوؿ
 فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم ميدانا

 د( : 00الحصة األكلى ) 
 )ظلوذج( فهم ادلنطوؽ أ

  ذبمع يف بيتنا
مسعت أصواتا ترتفع ديد، وما إف وصلت إىل البيت حىت اجلَتاف وأنا أشعر بتع  شمع أبناء عدت العلم يف ادلدرسة و  انى ٌكبػٍ نى  -

وكلما حاولت معرفة سب  ذبمع اجلَتاف يف بيتنا تقوؿ يل أمي:  .تارة وتنخفض تارة أخرى، وأمي بُت ادلطبخ وغرفة االستقباؿ 
  ماذا ىناؾ؟. !ليس اآلف، فأنا مشغولة بإكراـ الضيوؼ. يا رب

يتحدثوف عن بعوضة تنقل مرضا أصاب أبناء احلي مثل ث أطلقتها يف غرفة الضيوؼ ووقفت أصغي، كانوا  أالعبهاقطتي ضبلت 
ومل أنتبو إال وأمي سبسك أذين  .انتشار األوساخ ىنا و ىناؾإعلاؿ تصليح قنوات صرؼ ادلياه ادلتجمعة يف القبو، و رقية، بسب  

 خجبل. وجهيوتقوؿ:ال تسًتؽ السمع، أمل أقل لك سأخربؾ حُت يغادر الضيوؼ. فاضبر 
 

 
 

 تصاحبو بو، االنفعاؿ وإبداء الصوت جبهارةمشافهة ،  " تجمع في بيتنا"منهجية التناوؿ : *يلقي ادلعلم النص ادلنطوؽ 
* ذبزئة النص  ادلنطوؽ ث أجرأة  أحداثو .* اكتشاؼ اجلان  عواطفهم وتوجيو السامعُت إلثارة بغَتىا، أو باليد إشارات

 .القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو
 مبلحظة : غل  تغيَت النص ادلنطوؽ دبا يتبلءـ وبيئة ادلتعلم 

 التعبَت الشفوي -ب 
ة دبا يتبلءـ مع ادلهمات احملدد ىمشاعر موإبداء  هملتعبَت عن أحاسيسللوصوؿ إىل دفع ادلتعلمُت  ل* التحاور حوؿ النص ادلنطوؽ 

  أدناه.
 *وقت ذبمع العائلة *سب  التجمع * احلديث الدائر * القرار ادلتخذ * كيفية االصلاز المهمات:*
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 التعبَت الشفوي د( :45الحصة الثانية  ) 

والعمل على استعماؿ الرصيد  ادلنطوؽ أحداث النص رجات ميداين فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي لتثبيت إعادة استثمار سل* 
 يف وضعيات تواصلية دالة.  اللغوي، احملدد 

 األسالي  والًتاكي  ادلعنية بالدراسة 
 فعل مضارع*النهي بػ: ال  *اجلملة االمسية مع الظرؼ ىنا ، ىناؾ* *

 األحداثبعض *  مسرحة 
 

 )التدري  على اإلنتاج(التعبَت الشفوي  د(: 45الحصة الثالثة ) 

 ( ...، تنظيف ساحة ادلدرسة ،  حل خبلؼ بُت األصدقاء*إنتاج نص شفوي ػلاكي الوضعية ادلعنية بالدراسة )
فوجية فردية ،: غل  مرافقة ادلتعلمُت يف حصة اإلنتاج الشفوي إلكساهبم مهارات توليد األفكار وتنظيمها يف سياقات سلتلفة يف أعماؿ  مبلحظة
 وصباعية 
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 ميدانا فهم المكتوب كالتعبير الكتابي
 

 )أبني كأقرأ(قراءة إصبالية د(: 45) الحصة الرابعة 
 المنطوؽ أك من المشهد ككتابتو على السبورة بناء "ادلنصوص" من نص  -

 

 خرجت العائلة في نزىة  -
 فشاىدت األرنب تقفز  

 
 

 ادلكتوب ث تثبيتو بادلشاىد .* قراءة "ادلنصوص"  
 *  تدريبات قرائية مثل: )تشويش و ترتي  للجمل ث  للكلمات(.

 * إعادة تقدمي اجلمل ناقصة إلسبامها بكلمات من رصيد معروض عليو.
 ...إخل(.قراءة الكلمات ادللونة "ادلشكلة للرصيد" يف اجلملة  –* تدريبات قرائية مثل: )تغيَت بعض الكلمات يف اجلمل  -

 

  زلفوظات د(: 45)  الحصة الخامسة
  عامل النظافة تقدمي وربفيظ أنشودة َ 

 عامل النظافة
 أىٍلطفى العيماَّؿٍ  يا    النَّظافىةٍ  عامل يىا

 الطَّرًيق تنظيفِّ     نىًفيقٍ  أىفٍ  قبىل منً 
 النَّظافىة عاًمل يىا    األىمافٍ  كىتػىٍنشيري 

.  
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 )أكتشف( النوف ذبريد حرؼد(: 00) الحصة السادسة 
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 خرجت العائلة في نزىة  -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 رسم احلرؼ على كراس القسم  -
 قراءة على الكتاب  -

   )أقرأ + أقرأ ك أثبت(النوف  تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة السابعة 
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة - 
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -تثبيت احلرؼ يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من:  -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات(-
 استغبلؿ دفًت األنشطة  - 

 )أكتشف( الزام ذبريد حرؼد(: 00) لثامنة  الحصة ا
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 فشاىدت األرنب تقفز   -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 على كراس القسم   رسم احلرؼ -
 قراءة على الكتاب  -
   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( الزام تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة التاسعة   -
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة   -
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -رؼ يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من: احلتثبيت  -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات( -
 استغبلؿ دفًت األنشطة    -
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 إدماج  د(: 45) الحصة العاشرة  
 قراءة حملتويات الصفحتُت ادلرتبطتُت باحلرفُت     -
 زبصيص رلموعة من األلعاب لتثبيت احلرفُت ادلدروسُت على أف تكوف األلعاب مرتبطة باحلركة وادلرح  -
 استغبلؿ دفًت األنشطة  -

 زلفوظات  د(: 45) الحصة الحادية عشر 
 عامل النظافة أنشودة َ  ربفيظ استظهار ومسرحة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

                                                                                        التدري  على اإلنتاج الكتايب:  (12احلصة )

 ألع  وأقرأ.* 

 
 

*********************************************************************************************************************************************************************** 
  

 .ث أقرأ الناقص باحلرؼ النصأكمل 
  

 
 

 

ػػصٍ  جػػى  ػى ف ؿي   ًِ  ؽى   ػشَّ  ًف  دى  

 ػػػاَء الرَّبِيُع  ....

 

  ....الػَجِميػػػػ

 

 

 ػػػَوَقَف ....

َجَرة ....الػػػػػ   

   ....ػ يُػغَػػػػػ
 

 ةِ ....لِْلػػػػػػػػػَورْ 

  ....ُغْصػػ ....فَػوْ 

 

 

 فَػَرًحػػػػػػا

 

 ػػُفُور  ....اْلُعػػ

 كرقة عمل

 ني
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اخلتامية  )الوضعية اجلزئية الثانية (ركبات الكفاءات دلؤشرات ادلبطاقة   

 الميداف مركبات الكفاءات الختامية المؤشرات
 يرد استجابة دلا يسمع  

فهم 
 المنطوؽ

 يتفاعل مع النص ادلنطوؽ 
 ػللل معامل الوضعية التواصلية 
 النص ادلنطوؽ مضموف يقّيم 
التعبير  يتواصل مع الغَت 

 الشفوم
 يفهم حديثو 
ذاتو ويعرب عنهايقدـ    
 يفهم ما يقرأ 

فهم 
 المكتوب

 يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب 
 يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب 
 النص ادلكتوب مضموف يقّيميستعمل إسًتاتيجية القراءة و  
التعبير  يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط  للكتابة بالعربية  

 يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية   الكتابي
 ينتج منصوصات حس  وضعية التواصل 

 ػ ػلدد عدد ادلؤشرات يف كل ميداف حس  طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم . مالحظة :
 ػ تص  ىذه ادلؤشرات يف بطاقة ادلبلحظة وادلتابعة             
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 األسبوع الثالث  :الجزئية الثالثةالوضعية 
 

، صناديقىم باحملافظة على ادلكاف، ووضع القمامة يف الوت وأحدث اجلَتاف بأف يوصوا أبناءتقوؿ خاليت فاطمة:سأمر غدا على البي
  الشرفات بالفل والنرجس النسرين واليامسُت. ُتوتزي

 مشهد للجَتاف وىم ينظفوف احلي : السند        
 

 القيادةلوحة 
 لثة ينتهي  بعرض الوضعية اجلزئية الثا نظافة احلينص منطوؽ يتناوؿ موضوع  فهم المنطوؽ

  قسمنا  التعبير الشفوم

 فهم المكتوب

 احملور : البيئة والطبيعة 
 الوحدة : يف حديقة ادلنزؿ 

 (اخلاء و الغُت  )احلرفاف 
 )بتصرؼ( محمد الفاضل سليمافالحديقة     ادلقطوعة الشعرية:

 ورقة عمل التعبير الكتابي
 تزيُت الدفاتر بصور من الطبيعة  العمل المنزلي 

 سورة الفلق التربية اإلسالمية
 العلم  التربية المدنية

 ضرورة إعطاء أعلية  للعمل الفردي و الثنائي و الفوجي أثناء إصلاز الوضعيات .مالحظة :
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  منهجية التناوؿ
 فهم المنطوؽ كالتعبير الشفوم ميدانا

 د( : 00الحصة األكلى ) 
 )ظلوذج( فهم ادلنطوؽ  - ت

 زينوا الشرفات 
تقف عند شباؾ أمي وتقوؿ:  .صنعت خاليت فاطمة رقائق الفطَت اللذيذة وأخرجتها ألبناء احلي، فرحا بشفاء رقية وأبناء احلي

ظفت األقبية وزالت الروائح واختفى البعوض ومل نعد حباجة للستائر الببلستيكية وال لؤلقراص، وال "احلمد هلل"ذى  اخلوؼ، بعدما نُ 
 وصرنا ال طلشى على األوالد. دلبيد احلشرات ادلسب  للحساسية.

و ورد سلتلف األلواف، ونافورة ماء يتطاير رذاذىا  ،عش  أخضر صبيل يزين ادلكافمد هلل عاد احلي كما كاف من قبل، فًتد أمي: احل
 يف السماء.  

، وزينوا الشرفات بالفل الصناديقتقوؿ خاليت فاطمة بصوت مرتفع حىت يسمعها األطفاؿ:حافظوا على ادلكاف، وضعوا القمامة يف 
 والنرجس النسرين واليامسُت. 

 

 
 

 أو باليد إشارات تصاحبو بو، االنفعاؿ بإبداءويرافقو  مشافهة  الشرفات " " زينوامنهجية التناوؿ : *يسمع ادلعلم النص ادلنطوؽ
 عواطفهم وتوجيو السامعُت إلثارة بغَتىا،

 * ذبزئة النص  ادلنطوؽ ث أجرأة  أحداثو . 
 .* اكتشاؼ اجلان  القيمي يف ادلنطوؽ وشلارستو

 مبلحظة : غل  تغيَت النص ادلنطوؽ دبا يتبلءـ وبيئة ادلتعلم 
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 التعبَت الشفوي -ب 
ة دبا يتبلءـ مع ادلهمات احملدد ىمشاعر موإبداء  هملتعبَت عن أحاسيسللوصوؿ إىل دفع ادلتعلمُت  ل* التحاور حوؿ النص ادلنطوؽ 

  . أدناه
 *نصائح لؤلصدقاء*صورة القسم النظيف  *كيفية احملافظة عليو  :المهمات

 التعبَت الشفوي د( :45الحصة الثانية  ) 

والعمل على استعماؿ الرصيد  ادلنطوؽ أحداث النص رجات ميداين فهم ادلنطوؽ والتعبَت الشفوي لتثبيت إعادة استثمار سل* 
 يف وضعيات تواصلية دالة.  اللغوي، احملدد 

 األسالي  والًتاكي  ادلعنية بالدراسة 
 *األمر+مع الظرؼواالمسية  اجلملة الفعلية  *، ما افعل+أللوافا *

 األحداثبعض *  مسرحة 
 

 التعبَت الشفوي  )التدري  على اإلنتاج(د(: 45الحصة الثالثة ) 

 ،كمثاؿ(   تسوس األسناف، نظافة اجلسم *إنتاج نص شفوي ػلاكي الوضعية ادلعنية بالدراسة )
 : غل  مرافقة ادلتعلمُت يف حصة اإلنتاج الشفوي إلكساهبم مهارات توليد األفكار وتنظيمها يف سياقات سلتلفة يف أعماؿ فوجية وصباعية  مبلحظة
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 ميدانا فهم المكتوب كالتعبير الكتابي
 

 )أبني كأقرأ(قراءة إصبالية د(: 45) الحصة الرابعة 
 المنطوؽ أك من المشهد ككتابتو على السبورة بناء "ادلنصوص" من نص  -

 

 شجرة الليموف الٌتي غرستها اخضرت 
 ألف أختك خديجة اىتمت لها   

 
 

 * قراءة "ادلنصوص"  ادلكتوب ث تثبيتو بادلشاىد .
 *  تدريبات قرائية مثل: )تشويش و ترتي  للجمل ث  للكلمات(.

 من رصيد معروض عليو.* إعادة تقدمي اجلمل ناقصة إلسبامها بكلمات 
 قراءة الكلمات ادللونة "ادلشكلة للرصيد" يف اجلملة ...إخل(. –* تدريبات قرائية مثل: )تغيَت بعض الكلمات يف اجلمل  -

 

  زلفوظات د(: 45)  الحصة الخامسة
 الحديقة تقدمي وربفيظ أنشودة َ 

 الحديقة
.... دكما لنا صديػػقو الحديقةا أجمل م  

الرقيقةزكارىا األطػػػيار .... كالنسمة   
 مكسٌوة األفػػػناف .... بحٌلة كريػػػػػػقو
 فسيحة األرجاء .... سخٌية العػػػػطاء

الحديقة.... تراءت  إلفي عالم الآل .  
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 )أكتشف(الغين  ذبريد حرؼد(: 00) الحصة السادسة 

 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -
 شجرة الليموف الٌتي غرستها اخضرت 

 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 رسم احلرؼ على كراس القسم  -
 قراءة على الكتاب  -

   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( الغين تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة السابعة 
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة - 
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -تثبيت احلرؼ يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من:  -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات(-
 استغبلؿ دفًت األنشطة  - 

 )أكتشف( الخاء ذبريد حرؼد(: 00) الحصة الثامنة  
 استخراج اجلملة من الرصيد ادلكتس     -

 ألف أختك خديجة اىتمت لها    -
 تقسيمها إىل كلمات  -
 ذبريد احلرؼ  -
 التدري  على كتابتو على األلواح العجينة ، الرمل ،  كراس احملاولة ...اخل  -
 على كراس القسم   رسم احلرؼ -
 قراءة على الكتاب  -
   )أقرأ + أقرأ ك أثبت( الخاء تثبيت حرؼ د(: 45) الحصة التاسعة   -
 ) أكتشف(العودة إىل الكتاب وقراءة أيقونة   -
 صور ، تعابَت ،ألفاظ...إخل -رؼ يف كلمات ث يف صبل  انطبلقا من: احلتثبيت  -
 تكملة  كلمة "كتابة" بالصوت الناقص -
 كتابة احلرؼ ) مع بقية األصوات( -
 استغبلؿ دفًت األنشطة    -
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 إدماج  د(: 45) الحصة العاشرة  
 قراءة حملتويات الصفحتُت ادلرتبطتُت باحلرفُت     -
 زبصيص رلموعة من األلعاب لتثبيت احلرفُت ادلدروسُت على أف تكوف األلعاب مرتبطة باحلركة وادلرح  -
 استغبلؿ دفًت األنشطة  -

 زلفوظات  د(: 45) الحصة الحادية عشر 
 الحديقة أنشودة َ ربفيظ استظهار ومسرحة  
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                                                                                        التدري  على اإلنتاج الكتايب:  (12احلصة )

 
 
 

*********************************************************************************************************************************************************************** 
 .ث أقرأ الناقص باحلرؼ النصأكمل 

  
 

 
 
 
 
 
 

ــم   ــع  

 ــ
 جو ف ه ا ك   ل   ْســ ط   ء   ــة  

 اضَ رِ  .......ػػػجَ رَ 

 

 .......ػػػسَ رِ ػػػػدْ .........ػػػػالْ  نَ مِ 

 

 

 .......اسَ مَ ػْ  اليف 

 

:  ـُ اأْلُ  .......ػالَ قَ  اؿ ؟اذا قَ مَ وَ    

 ضا:اؿ رِ قَ 
 

 ة سَ وَ سَ مَ  .......ػانُ نَ سْ أَ 

 

ف.......ػعْ مَ ػْ اة والشَ رْ .......ػػالبِ  يل  .......اقَ   

 افِ ػػػػنَ .......اأْلَ 

 

 ي ُ ػػػبِ .......ا نَ ارَ زَ 

 

 :وِ مِ ؿ أِلُ اَ قَ وَ 

  .......ػلْ سِ اغْ 

 كرقة عمل
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 ركبات الكفاءات اخلتامية  )الوضعية اجلزئية الثالثة(دلؤشرات ادلبطاقة 

 الميداف مركبات الكفاءات الختامية المؤشرات
 يسمع .يرد استجابة دلا  

فهم 
 المنطوؽ

 يتفاعل مع النص ادلنطوؽ. 
 ػللل معامل الوضعية التواصلية. 
 النص ادلنطوؽ. مضموف يقّيم 
 يتواصل مع الغَت. 

التعبير 
 الشفوم

 يفهم حديثو. 
 يقدـ ذاتو ويعرب عنها. 
 يفهم ما يقرأ. 

فهم 
 المكتوب

 يعيد بناء ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب. 
 يستعمل ادلعلومات الواردة يف النص ادلكتوب. 
 النص ادلكتوب. يستعمل إسًتاتيجية القراءة و يقّيم مضموف 
 يتعرؼ على سلتلف أشكاؿ احلروؼ والضوابط  للكتابة بالعربية . 

التعبير 
 الكتابي

 يتحكم يف مستويات اللغة الكتابية . 
 ينتج منصوصات حس  وضعية التواصل. 

 ػ ػلدد عدد ادلؤشرات يف كل ميداف حس  طبيعة الوضعية اجلزئية وخصوصية القسم . مالحظة :
 ػ تص  ىذه ادلؤشرات يف بطاقة ادلبلحظة وادلتابعة .                    
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 الوضعية اجلزئية الرابعة  :) األسبوع الرابع (
 ميداف(ادلرحلة األوىل: ) اإلدماج والتقومي يف كل 

 لوحة القيادة
 المهمات  ميداف فهم المنطوؽ ك التعبير الشفوم فهم المكتوب كالتعبير الكتابي 

أنشطة كتابية متنوعة من مصادر سلتلفة تعمل على 
إدماج ادلوارد  ادلعرفية وادلنهجية ادلقدمة وتفعل القيم 

 والكفاءات العرضية

أنشطة شفوية متنوعة من مصادر سلتلفة تعمل على 
إدماج ادلوارد  ادلعرفية وادلنهجية ادلقدمة وتفعل القيم 

 والكفاءات العرضية . 

أمثلة  عن 
أنشطة 
 اإلدماج

 توظيف المقاطع شعرية المحفوظة
أنشطة كتابية متنوعة من مصادر سلتلفة تعمل على 

وادلنهجية ادلقدمة تقومي مدى إدماج ادلوارد  ادلعرفية 
 ومدى تذويت القيم والكفاءات العرضية

أنشطة شفوية متنوعة من مصادر سلتلفة تعمل على 
تقومي مدى إدماج ادلوارد  ادلعرفية وادلنهجية ادلقدمة 

 ومدى تذويت القيم والكفاءات العرضية

أمثلة  عن 
أنشطة 
 التقويم

 
 منهجية التناوؿ   

 العودة إىل مصدر ادلورد والتذكَت بو . البداية غل  يف  -1
 العمل على إدراجو يف سَتورة   -2
 ينبغي اعتماد  أسالي  التنشيط الثنائية ، و الفوجية كأولوية يف التدري  على اإلدماج -3
 غل  أف يكوف التدري  على ادلواقف الصادرة عن القيم أولوية بالنسبة للمعلم   -4
 للتعلمات ادلعرفية  ةاألساسي القاعدة الكفاءات العرضية ادلرصودة تشكل  -5
 رد او ادل أقصى ما ؽلكن من  دمج العمل على  -6
 ألنشطة التقومي ضروري  اإلدماجيالطابع  -7

 مبلحظتها وتقييمها يف األنشطة الكتابية   لصعوبةمبلحظة : بالنسبة للقيم وادلواقف يركز عليها يف األنشطة الشفوية 
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 ادلرحلة الثانية  : ) اإلدماج والتقومي مابُت ادليادين (
 

 دلعرفة كيفية احملافظة على صحتكم . :*قصصت حكاية  ادلرض الذي انتشر يف حّيكم على معلمتك فقالت
 اجلمل عن طريق الصور  واأكمل * 
 البطاقات الفارغةكتبوا * ا 
 كتابة عنواف األلبـو   واأكمل* 
 

 

 التقويميةالوضعية اإلدماجية 

 أَْغِسُل الْػُخَضاَر والْػَفَواِكَو قَػْبَل.......

 أَْرِمي .... يف الْػٍمْرَحاض اْلَقُذرَاتِ  أَْرِبُط .......

 نُِنِظُف ....... 

........... 

 أَْغِلي .......... قَػْبل ُشْرِبوِ 

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

 اَل َأْشًَتي اأَلْكَل ِمَن.......

 أَبْػَتِعُد َعْن تَػَياِر .....

 اأْلَْيِدي .... اأْلَْكلِ ....... 

حػػػػة ...ػػػػػػواعػػػػػػد النػػػػػ...ػػػافػػػػػػة للػػػمحا...ػظػػػة على الػػػ...ػػػ  
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 شبكة التصحيح بادلعايَت ) خاصة بادلتعلم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال نعم المؤشرات المعيار

 (3الوجاىة )
   إكماؿ اجلمل 

   كتابة البطاقات الفارغة 
   إكماؿ كتابة العنواف 

االستعماؿ 
السليم 
ألدكات 

 (3)المادة

   التعيُت السليم للكلمات الناقصة 
   التعبَت السليم عن البطاقات الفارغة 
   اختيار احلروؼ ادلناسبة لبطاقة العنواف 

   الصحيح الرسم اإلمبلئي

 (3)االنسجاـ
   . بالتعبَت السليمإكماؿ اجلمل 

   .التفسَت السليم للبطاقات الفارغة 
   العنواف باحلروؼ الصحيحة إكماؿ

   صبالية والربط. (1)األصالة 


