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

  مذكرة اللغة العربیة سنة أولى

  الفترة الصباحیة                                             یوم األحد                       

  .فهم المنطوق :المیدان                                                المدرسة: ثانيالمقطع ال

      01ح:رقم الحصة                                         .أحمد في المدرسة :عنوان الوحدة

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

       :المواقف والقیم                                                        :العرضیةالكفاءات   

      .یقف للعلم .التحیة والترحیب                                   .كتسب معطیات یوظفها في التعبیر الشفويی  

     .الحوار حلى بآدابیت. التعاون مع الغیر                                 .یبدي أفكارا تتطابق مع الوضعیات  

مراحل 

  الحصة

مؤشرات   وضعیات وأنشطة التعلم  المدة

  الكفاءة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

وطلبـت منـك إحضـار ،في أول یوم من دخولك للمدرسة سلمتك المعلمة ورقة : الوضعیة األم  د 15

  .ما كتب فیها

  .بأفراد األسرةیكتشف المتعلم مضمون الورقة مستعینا -: المهمات

 .......السوق ،المكتبة :یقتني األدوات رفقة األسرة من  -

ویبـین اسـتعماالتها وكیفیـة المحافظـة  یعرض األدوات على المعلمة ویسمیها -

 . علیها

 .تاج ورقة عمل إنیجند ویوظف مكتسباته في  -

  .المهمة األولى تنجز في الوضعیة الجزئیة األولى 

یجیب عن 

  األسئلة

  

  

المهمة نناقش 

  األولى

  

یسرد المعلم النص علـى مسـامع المتعلمـین بصـوت معبـر مرفـق باإلشـارات واإلیمـاءات لشـد   د 30

  إعادة السرد عند الحاجة . اه المتعلمین وبأسلوب شیق انتب

  :دافعیتهم لإلجابة عن األسئلةاختبار فهم المتعلم للمنطوق بإثارة  .

  ؟لماذا وقفوا في الساحة ساحة المدرسة؟من رحب بالتالمیذ في إلى أین ذهب أحمد ؟

إلي أین توجهوا بعد أداء النشید؟ كیف دخلـوا ؟مـاذا قالـت المعلمـة؟ عـرف أحمـد بنفسـه مـن 

  ....أیضا؟ ماذا قالت المعلمة لهم؟ في األخیر أعطتهم ورقة لماذا؟

  وتفسیر تصرفات الشخصیاتنحاول قدر المستطاع الغوص في تفاصیل النص مع المتعلم 

  هل وقف أحمد وزمالئه لألداء النشید؟:مثال .م بأن یصدر أحكاماوترك فرصة للمتعل

  عندما دخلوا للقسم هل دخلوا بانتظام؟ عرفت المعلمة بنفسها بماذا بدأت ؟

  لماذا شكرتهم؟

  .تكرارها من طرف المتعلم. نثمن اإلجابات وندونها على السبورة

ینتج جمال 

  بسیطة

یصدر أحكام  

ویفسر 

تصرفات 

الشخصیات 

  .في النص

ار
ثم

ست
اإل

  

ا یصـف فیـه أو یسـرد  نصـ..محقـقلمتعلمین بناء على الفهم الإعادة سرد النص من طرف ا  د 10

  .مع التشجیع لكل المحاوالت أو یسرد أحداث زمیله، أحداث عاشها یوم دخوله للمدرسة

  یسرد النص

یسرد قصة 

  .مماثلة

  



 2 .الوادي

  .01ح:رقم الحصة              سندات مكتوبة أو مصورة

  .د 45:المدة                                             

       :والقیمالمواقف                                                         

      .یقف للعلم .التحیة والترحیب                                   

   .یتحلى بآداب الحوار. التعاون مع الغیر

مؤشرات 

  الكفاءة

یجیب عن 

  األسئلة

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

  .الخ.........

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

  .یقوم المعلم بتوجیه إجابات المتعلمین وبناء حوار حول مضمون المشهد

؟ مـن  شهد صورة للتالمیذ هـل هـم فـي السـاحة؟رحبت بهـم المعلمـة مـاذا قالـت

  قدمت المعلمة ورقة لماذا؟ ماذا یفعل بها؟ لمن یسلمها؟ متى تشتري األدوات؟

یصف 

المشهد 

  بحریة

ینتج جمال 

  بسیطة

مترجما 

مضمون 

  النص

  

  .وبمشاركة المتعلمین

.....  

ربط بین ی

جابات اإل

ویسرد نصا 

  قصیرا

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

  

سندات مكتوبة أو مصورة یحاور ویناقش انطالقا من

                                                    .في وضعیات تواصلیة دالة 

                                                        

                                  .كتسب معطیات یوظفها في التعبیر الكتابي

التعاون مع الغیر                                یتعرف على األسالیب المناسبة للحوار

  وأنشطة التعلموضعیات 

   .طرح أسئلة تحفز المتعلمین لالهتمام بالموضوع

   أین كان احمد الیوم؟

  من رحب بهم في الساحة؟

  .لنالحظ الصورة أو المشهد الذي أمامنا ونتأمله

  :الوصف التلقائي للمشهد

  .ومحاولة التوصل لتفاصیله، لتأمل المشهد دعوة المتعلمین

بمساعدة من طرف المعلم من خالل أسئلة توجیهیة بسیطة وفي مستواهم

.........؟ ذا یفعلون؟ من رحب بهماماذا ترى في الصورة؟ من هؤالء؟م

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

  :التعابیر وبناء حوار

یقوم المعلم بتوجیه إجابات المتعلمین وبناء حوار حول مضمون المشهد

  :طرح مجموعة من األسئلة

شهد صورة للتالمیذ هـل هـم فـي السـاحة؟رحبت بهـم المعلمـة مـاذا قالـت

  ؟قام بتقدیم نفسه من التالمیذ

قدمت المعلمة ورقة لماذا؟ ماذا یفعل بها؟ لمن یسلمها؟ متى تشتري األدوات؟

  .نسجل اإلجابات المستحسنة على السبورة

  : من خالل اإلجابات المسجلة

وبمشاركة المتعلمیننكون نص قصیر لمضمون المشهد بالتدرج مع الربط بینها 

.....رحب بهم المدیر ثم وقفوا للنشید ، دخل التالمیذ لساحة المدرسة 

زة اوح: ات اذة 

   .تعبیر شفوي: المیدان

یحاور ویناقش انطالقا من:لختامیةالكفاءة ا

في وضعیات تواصلیة دالة 

                                                        :الكفاءات العرضیة

كتسب معطیات یوظفها في التعبیر الكتابيی  

یتعرف على األسالیب المناسبة للحوار  

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

طرح أسئلة تحفز المتعلمین لالهتمام بالموضوع  د 5

أین كان احمد الیوم؟

من رحب بهم في الساحة؟

لنالحظ الصورة أو المشهد الذي أمامنا ونتأمله

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
  

30 

  د

الوصف التلقائي للمشهد

دعوة المتعلمین

بمساعدة من طرف المعلم من خالل أسئلة توجیهیة بسیطة وفي مستواهم

ماذا ترى في الصورة؟ من هؤالء؟م

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

التعابیر وبناء حوارتنظیم 

یقوم المعلم بتوجیه إجابات المتعلمین وبناء حوار حول مضمون المشهد

طرح مجموعة من األسئلة

شهد صورة للتالمیذ هـل هـم فـي السـاحة؟رحبت بهـم المعلمـة مـاذا قالـتیمثل الم

قام بتقدیم نفسه من التالمیذ

قدمت المعلمة ورقة لماذا؟ ماذا یفعل بها؟ لمن یسلمها؟ متى تشتري األدوات؟ 

نسجل اإلجابات المستحسنة على السبورة

ار
ثم

ست
اإل

ا
  

10 

  د

من خالل اإلجابات المسجلة

نكون نص قصیر لمضمون المشهد بالتدرج مع الربط بینها 

دخل التالمیذ لساحة المدرسة 

  

  



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

  :الفترة المسائیة

   تعبیر شفوي: المیدان                                               أحمد في المدرسة:عنوان الوحدة

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

              د  45 :المدة                                                    .  في وضعیات تواصلیة دالة 

مراحل 

  الحصة

  مؤشرات الكفاءة  وضعیات وأنشطة التعلم  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  : طرح سؤال  د 5

  متى تذهب إلى المدرسة؟

  ومتى تعود إلى المنزل؟

  .تكرار اإلجابة وتسجیلها

یجیب عن السؤال موظفا 

  .السابقةمعارفه 

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

   :السبورة ندون الجملتین على  د 30

  .أذهب إلى المدرسة صباحا

  .ساءأعود إلى المنزل م

لمتعلم عندما أتحدث عن أعمال قمت بها في الصباح ل شرحن

أراجع دروسي في .أتناول الفطور في الصباح: أقول صباحا مثال 

  .ون مغایر ونشرحها ندون الصیغ بل.. المساء

  .نطالب المتعلمین باستحضار نماذج أخرى

ألعب مع زمیلي .  أغسل أسناني في الصباح والمساء        

  .......في المساء

  مساء الخیر..صباح الخیر : كذلك نذكر بعبارة التحیة 

  .وتكرارها.ندون اإلجابات للتشجیع 

  

یكتشف الصیغة ویفهم 

  .معناها

  

  

  

حضر نماذج مختلفة یست

  . موظفا  الصیغ المكتشفة

  

ار
ثم

ست
اإل

  

  .المعلم بعض النشاطات ویطالبهم بتصنیفهایعطي   د 10

  ..........أشاهد التلفاز في 

  ..........أذهب لزیارة خالي في

  .من طرف المتعلم نثمن اإلجابات وتكرارها

یشارك في الحوار مجیبا 

  . عن األسئلة

  

  

  

  

  

  



 4 .الوادي

          :الفترة الصباحیة                 

   تعبیر شفوي: المیدان                          

  03ح:رقم الحصة          سندات مكتوبة أو مصورة

     د     45:المدة                                            

                                           :المواقف والقیم                                                      

      .یقف للعلم .التحیة والترحیب                                   

                                                 . یتحلى بآداب الحوار. التعاون مع الغیر

  مؤشرات الكفاءة

  یجیب عن األسئلة

ـــــــــــــــتعلم ـــــــــــــــاب الم ـــــــــــــــن كت .م

یصف المشهد 

  بحریة

  ینتج جمال بسیطة

مترجما مضمون 

  .المشهد

  

ینتج نصا من 

خالل الصورة 

  .ویقرأ

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

                                                               

                                                  

سندات مكتوبة أو مصورة یحاور ویناقش انطالقا من

                                                .في وضعیات تواصلیة دالة

                                               

                                  .یكتسب معطیات یوظفها في التعبیر الكتابي

التعاون مع الغیر                                یتعرف على األسالیب المناسبة للحوار

  التعلموضعیات وأنشطة 

  .طرح أسئلة تحفز المتعلمین لالهتمام بالموضوع

  ؟ماذا فعل التالمیذ قبل الدخول للقسم

   ؟من رحب بالتالمیذ

  .لنالحظ الصورة أو المشهد الذي أمامنا ونتأمله

  :مقاربة المشهد

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــتعلم29رض المشـــــــــــــــهد صـــــــــــــــفحةیع ـــــــــــــــاب الم ـــــــــــــــن كت م

  
  دعوة المتعلم إلى مالحظة المشهد ماذا تمثل هذه الصورة؟ 

  .إجراء حوار مع المتعلمین حول مكونات وتفاصیل المشهد

  .إثارة دافعیة المتعلم بطرح أسئلة توجیهیة

  .ندون اإلجابات على السبورة و قراءتها

  .إعطاء فرصة للمتعلم لینتج نصا مترجما المشهد

  :من خالل اإلجابات

  .  یدون النص ویقرأ

زة اوح: ات اذة 

                   :یوم االثنین

                                 .التعبیر الشفوي

یحاور ویناقش انطالقا من :الكفاءة الختامیة

في وضعیات تواصلیة دالة

                                               :الكفاءات العرضیة   

یكتسب معطیات یوظفها في التعبیر الكتابي  

یتعرف على األسالیب المناسبة للحوار  

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

طرح أسئلة تحفز المتعلمین لالهتمام بالموضوع  د 5

ماذا فعل التالمیذ قبل الدخول للقسم

من رحب بالتالمیذ

لنالحظ الصورة أو المشهد الذي أمامنا ونتأمله

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
  

مقاربة المشهد  د 30

ـــــــــــــــ یع

دعوة المتعلم إلى مالحظة المشهد ماذا تمثل هذه الصورة؟ 

إجراء حوار مع المتعلمین حول مكونات وتفاصیل المشهد

إثارة دافعیة المتعلم بطرح أسئلة توجیهیة

ندون اإلجابات على السبورة و قراءتها

إعطاء فرصة للمتعلم لینتج نصا مترجما المشهد

ار
ثم

ست
اإل

ا
  

من خالل اإلجابات  د 10

یدون النص ویقرأ

  

  

  



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

  :الفترة الصباحیة

   .المكتوبفهم : المیدان                                                             .عبر و أقرأأ -

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

                                          :المواقف والقیم                                                 :الكفاءات العرضیة   

      .یقف للعلم .التحیة والترحیب                                         .األولیةیتحكم في آلیات القراءة   

                                                 . یتحلى بآداب الحوار. التعاون مع الغیر                       .            یتحكم في نطق حرف المیم والباء  

مراحل 

  الحصة

  الكفاءة اتمؤشر   وضعیات وأنشطة التعلم  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  :طرح أسئلة   د 5

  ؟وما اسم معلمة أحمد ؟ ماذا قالت المعلمة 

  .تكرار اإلجابة من طرف المتعلم

  یجیب عن األسئلة

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
  

30 

  د

  .ندون الجمل التالیة على السبورة 

  .مرحبا بكم یا أطفال

 .اسمي بشرى،أنا معلمتكم  

  .قراءة الجمل من طرف المعلم

  .قراءة فردیة للمتعلم

  .تشویش الكلمات في الجملة و إعادة ترتیبها

   . تقدیم جمل ناقصة إلتمامها بكلمات من رصید معروض علیه

  .اسمي بشرى.........بكم یا أطفال أنا........

  .والنطق السلیمنحاول التركیز على الكلمات التي نحتاجها 

  

  یقرأ الجمل بلغة سلیمة 

  .یرتب ویقرأ جملة

  

  

  

  

  .یتم الجمل ویقرأ

   
ار

ثم
ست

اإل
ا

  

10 

  د
  .عرض بطاقات مدون علیها الكلمات المشكلة للرصید

  .نقوم بتلوین الكلمات وتقرأ. أطفال -یا    –بكم  –مرحبا 

  كلمات یمیز  بین ال

  .قرأوی

 

  

  

  



 6 .الوادي

  محفوظات :النشاط                                                

  05ح :رقم الحصة                  

     د 45:المدة                      

  الكفاءة اتمؤشر 

  

  

  یجیب عن األسئلة

  

  .على السبورة بخط واضح

یقرأ المعلم األبیات بصوت معبر وینصت المتعلم لقراءته متابعا على 

 (  

 . 

یتابع باهتمام ویقرأ 

.  

  

  

  

یحفظ األبیات 

  .بنطق سلیم

  

إنشاد صفا بصف من أجل المنافسة وتشجیع الصف 

  

  .یقرأ ویؤدي

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

                                             

                     .یحفظ نصوص شعریة ویفهمها

                                                                                   

  وضعیات وأنشطة التعلم

  ؟العودة للنص المنطوق أین أخذنا أحمد هذه المرة  

  إلى المدرسة نعرض صورة لمدرسة أحمد

                            كیف هي ماذا یوجد فیها؟

  أحمد یحب مدرسته وأنتم هل تحبون 

  مدرستكم؟

  الیوم سننشد أنشودة مدرستي

  42لنفتح الكتاب صفحة 

على السبورة بخط واضحاألول والثاني  دون المعلم األبیات

  
یقرأ المعلم األبیات بصوت معبر وینصت المتعلم لقراءته متابعا على 

) أو عن طریق التسمیع بمسجل أو جهاز كمبیوتر( كتابه 

  . یتم تحفیظ األبیات عن طریق األداء الجماعي التكراري

أداء فردي مع التركیز عن النطق السلیم للكلمات -

  .ثم بالمحو التدریجي واألداء الجماعي للبیتین -

  .مشاركة المتعلمین في القراءة واألداء

  . إنشاد جماعي من طرف المتعلمین

إنشاد صفا بصف من أجل المنافسة وتشجیع الصف  -

  . األحسن أداء

زة اوح: ات اذة 

  :ئیة الفترة المسا

        فهم المكتوب: المیدان

یحفظ نصوص شعریة ویفهمها :لكفاءة الختامیةا

                                                             

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

    د 5   

إلى المدرسة نعرض صورة لمدرسة أحمد

كیف هي ماذا یوجد فیها؟

أحمد یحب مدرسته وأنتم هل تحبون 

مدرستكم؟

الیوم سننشد أنشودة مدرستي

لنفتح الكتاب صفحة  

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

دون المعلم األبیاتی  د 30

یقرأ المعلم األبیات بصوت معبر وینصت المتعلم لقراءته متابعا على 

كتابه 

یتم تحفیظ األبیات عن طریق األداء الجماعي التكراري

ار
ثم

ست
اإل

  

مشاركة المتعلمین في القراءة واألداء  د 10

إنشاد جماعي من طرف المتعلمین

  

  



 7 .الوادي

  :الفترة الصباحیة               یوم الثالثاء                                                                       

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

  مؤشرات الكفاءة

یستحضر كلمات من 

الرصید اللغوي المكتسب 

  . في التعبیر

    

حیث نركز على . 

نختار الكلمة التي نحتاجها وتشمل الحرف المستهدف والمناسبة لمستوى المتعلم نقوم 

  

  الصوت األخیر حتى نصل للحرف المستهدف

  

  نشرح للمتعلم الحركات ونعرفهم علیها

  نركز على شكل  الشفتین في كل حركة

  
مثال یقوم المتعلم بقراءة 

قراءة                        

  جمل 

  .مكتوبة 

  

  

  

  

  بتدرب على قراءة كلمات 

  

  

ینقل الكلمة ویقوم 

  .بالتقطیع

  

ویقرأ مع یكتشف الحرف 

  الحركات القصیرة

  

یعطي كلمات بها حرف 

  .المیم

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

یوم الثالثاء                                                                       

                                             أحمد في المدرسة
من عشرة ، یقرأ نصوصا بسیطة وقصیرة ویفھمھا

.                   ط الحواريیغلب علیھا النمإلى عشرین كلمة مشكولة شكال تاما 
                                                                               

  وضعیات وأنشطة التعلم

  30صجودة في الكتاب الصفحة الصور المو ،  عرض سند بصري 

   . ة المعلمةنعرض صور 

  ماذا قالت المعلمة؟

  . من أفواه المتعلمین ندون الجملة على السبورة

  .یقرأ المعلم الجملة بتأني وتركیز

  .لمتعلمین فوجا بفوج قراءة جماعیةقراءة ا

  .ثم نفصل الكلمات

  معلمتكم  أنا  بكم  مرحبا

. قراءة فردیة من طرف المتعلمین ومرافقة أدائهم بالتوجیه المناسب

  .ونركز على النطق السلیم للكلماتمة المتعلم لصورة الكل

نختار الكلمة التي نحتاجها وتشمل الحرف المستهدف والمناسبة لمستوى المتعلم نقوم 

  . المیم:بتلوین الحرف المستهدف 

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

  .ثم نقوم بتقطیع الكلمة ،ینقل المتعلم الكلمة على لوحه

الصوت األخیر حتى نصل للحرف المستهدفبا نبدأ معا بالمحو التدریجي  من 

  .حرف المیم.... ؟.یاأحبائي حرفنا الیوم هو.   صوتا ینطقه المتعلم

نشرح للمتعلم الحركات ونعرفهم علیها.نكتفي في الحصة الصباحیة باألصوات القصیرة

نركز على شكل  الشفتین في كل حركة...حرف المیم عندما نضیف له فتحة یقرا هكذا

  .والكسر

:عرض الصور على السبورة 

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

  .الصوت وتسطیره على السبورة

  .یستحضر المتعلم كلمات تتضمن حرف المیم

  

 مرحبا بكم أنا معلمتكم

زة اوح: ات اذة 

یوم الثالثاء                                                                       

أحمد في المدرسة: عنوان الوحدة
یقرأ نصوصا بسیطة وقصیرة ویفھمھا :الكفاءة الختامیة

إلى عشرین كلمة مشكولة شكال تاما 
                                                                                                

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

ا
  

عرض سند بصري   د 5

نعرض صور  -

ماذا قالت المعلمة؟

عل
لت
 اا

اء
بن

ت
ما

  

من أفواه المتعلمین ندون الجملة على السبورة -  د 40

  

یقرأ المعلم الجملة بتأني وتركیز -

لمتعلمین فوجا بفوج قراءة جماعیةقراءة اثم  -

ثم نفصل الكلمات -

قراءة فردیة من طرف المتعلمین ومرافقة أدائهم بالتوجیه المناسب -

المتعلم لصورة الكل تمییز

نختار الكلمة التي نحتاجها وتشمل الحرف المستهدف والمناسبة لمستوى المتعلم نقوم 

بتلوین الحرف المستهدف 

رحبا م -

ینقل المتعلم الكلمة على لوحه -

با نبدأ معا بالمحو التدریجي  من /ح/ر/م

ینطقه المتعلم.

نكتفي في الحصة الصباحیة باألصوات القصیرة

حرف المیم عندما نضیف له فتحة یقرا هكذا

والكسرالضم 

عرض الصور على السبورة 

ندون الكلمات تقرأ ویمیز حرف المیم وموقعه في الكلمة

الصوت وتسطیره على السبورة

  

ست
اإل

ا

ار
ثم

  

یستحضر المتعلم كلمات تتضمن حرف المیم  د15

  .تدون وتقرأ



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

  

  كتابة :النشاط                                                            فهم المكتوب :المیدان

   06ح :رقم الحصة                            .الكتابةمحترما ضوابط  یكتب الحروف:الكفاءة الختامیة

  .د 30:المدة                                                                                  

مراحل 

  الحصة

  لكفاءةمؤشرات ا  وضعیات وأنشطة التعلم  المدة

ة 
عی
ض

و

ق
ال
ط
الن

ا
  

  

  د5  

  

  .المیمیحمل المعلم بطاقة مدون علیها حرف 

البطاقة تحت الحركة نرسم الحركات على السبورة یثبت المعلم 

  . والمتعلم یقرأ الصوت

یقرأ ممیزا بین 

  األصوات

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

اللوح یرسم المعلم النموذج على السبورة ویشرح یتدرب على   د 10

  .طریقة رسمه مع التأكید على أبعاد الحرف

   .ویتفقد المعلم العمل ویوجهیحاكي المتعلم المعلم على اللوح  -

  .محترما المسافة ،بحیث ینطلق من نقطة  -

   . یكرر العملیة أكثر من مرة و تشجیع اإلنجازات الجیدة -

  . نتدرب مرة ثانیة في الفضاء وعلى الطاولة - 

  

متبعا یرسم الحرف 

  السطر

یكتب محترما أبعاد 

  .الحرف

اال
ار

ثم
ست

  

 .نوزع الكراریس -  د 15

 .لتاریخ الیوم في هده المرحلة یسجله المعلم مبدئیانشیر  -

 .الكتابة  ناءوضعیة الجلوس أث: نعطي توجیهات  -

ج على السبورة ویساعد المتعلم في ذیرسم المعلم النمو  -

ج األول محاكیا جز النموذالتعرف على نقطة البدایة وین

 .المعلم على السبورة 

 .یراقب المعلم اإلنجاز ویوجه -

 .جمع بقیة النماذ یواصل المتعلم -

 .تشجیع اإلنجاز الجید وتثمینه لبث روح المنافسة -

  . نطالبهم بكتابتها مرة أخرى بالبیت -

  

  

  

  

یمسك القلم بشكل 

  صحیح

 یرسم حرف المیم

محترما المسافات 

  .تجاهالوا

  

  

  

  



 9 .الوادي

    فهم المكتوب: المیدان                             

  07ح :رقم الحصة                                                              

     د 45:المدة                             

  الكفاءةمؤشرات 

  .لم  الحرف مع الحركات القصیرة و بشكل مشوش

لحرف ویمیز یقرأ ا

   . بین األصوات

  

  

  

بشــرحها هــي عبــارة عــن حركــة 

وعلــى المــتعلم أن یمیــز موقــع حــرف المــیم فــي 

  ف المیم هنا یقوم المتعلم بنطقه 

یقرأ ممیزا الحرف 

  .بالمد

  

  .یجید القراءة بمفرده 

حرف مع یكتب ال

  .صواتاأل

  

  

  

   

  

  

  ینجز التمرین

موظفا معارفه  

  .السابقة

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

                                                        

                                                           

                          . القا من كلماتانطت الحرف 

  وضعیات وأنشطة التعلم

  .سابقا على السبورة ندون الحرف المكتشف

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

  .قراءة فردیة لألصوات

بشــرحها هــي عبــارة عــن حركــة یــدون المعلــم األصــوات الطویلــة علــى الســبورة ویقــوم 

  .الكسرة یحتاج مد بالیاء .قصیرة مع مد یعلمهم كیفیة نطقه

  .الضم یحتاج لمد بالواو. الفتحة یحتاج مد باأللف

  .قرأیكتب على اللوح وی

وعلــى المــتعلم أن یمیــز موقــع حــرف المــیم فــي كــذلك بالنســبة للتنــوین نكتــب كلمــات 

  ....قسما،علم :الكلمة مثال

ف المیم هنا یقوم المتعلم بنطقه بتلوینه ونشیر للحركة ضمتان  كیف ینطق حر 

  .یقرأ الحرف بالتنوین على السبورة

  .یراقب المعلم العمل ویوجه ویشجع 

  .كتابة الحرف مع األصوات على الكراس أو اللوح

  . نسجل تاریخ الیومافتح كتاب النشاط 

  یقرأ المعلم السؤال

  .ینجز فردیا ثم التصحیح الجماعي على السبورة

  . في األخیر تشجیع اإلنجازات الجیدة

زة اوح: ات اذة 

          : الفترة المسائیة 

                                                           تطبیقات  :النشاط

ت الحرف تثبی :الكفاءة الختامیة

  

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  

  د5  

  

ندون الحرف المكتشف

یقرأ الحرف

قراءة فردیة لألصوات

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
  

یــدون المعلــم األصــوات الطویلــة علــى الســبورة ویقــوم   د 30

قصیرة مع مد یعلمهم كیفیة نطقه

الفتحة یحتاج مد باأللف

یكتب على اللوح وی

كــذلك بالنســبة للتنــوین نكتــب كلمــات 

الكلمة مثال

بتلوینه ونشیر للحركة ضمتان  كیف ینطق حر نقوم 

یقرأ الحرف بالتنوین على السبورة

یراقب المعلم العمل ویوجه ویشجع 

كتابة الحرف مع األصوات على الكراس أو اللوح

ار
ثم

ست
اإل

  

افتح كتاب النشاط   د 10

یقرأ المعلم السؤال

ینجز فردیا ثم التصحیح الجماعي على السبورة

في األخیر تشجیع اإلنجازات الجیدة

  

  



 10 .الوادي

  :الفترة الصباحیة             :                                                                     

  08ح:رقم الحصة                     

                                                                                       سا1:المدة               .                   

  مؤشرات الكفاءة

یستحضر كلمات 

من الرصید اللغوي 

المكتسب في 

  . التعبیر

حیث نركز على . المناسب

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

بتقطیعها جماعیا على السبورة والمتعلم على 

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

قراءته من طرف المتعلم إذن یا أحبائي نرحب بحرف جدید هو صدیق 

.یقرأ ویلون الباء

  

قراءة                        

  جمل 

  مكتوبة 

  

  

  

  

بتدرب على قراءة 

الكلمة ویكتشف 

  . الحرف

  

  

تشمل قراءة كلمات 

وتثبیتها الحرف 

  . بالصور

  

یقرأ الكلمات قراءة 

  . سلیمة

 اسمي بشرى

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

                                                                     :

              من عشرة، یقرأ نصوصا بسیطة وقصیرة ویفهمها

.                   إلى عشرین كلمة مشكولة شكال تاما یغلب علیها النمط الحواري

                                                 

  وضعیات وأنشطة التعلم

  عرفت المعلمة بنفسها ماذا قالت؟

  ما اسمها ؟

  .تكرار اإلجابة

  . من أفواه المتعلمین ندون الجملة على السبورة

                       .یقرأ المعلم الجملة بتأني وتركیز

    بفوج قراءة جماعیة ثم قراءة المتعلمین فوجا

  : ثم نفصل الكلمات

  بشرى  اسمي

المناسبقراءة فردیة من طرف المتعلمین ومرافقة أدائهم بالتوجیه 

  .النطق السلیم للكلماتى ونركز عل تعلم لصورة الكلمةتمییز الم

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

  .شرى  قراءة الكلمة قراءة جیدة وتكون مشكولةب:   المستهدف

بتقطیعها جماعیا على السبورة والمتعلم على یقوم المتعلم بنقلها على لوحه ثم نقوم 

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

قراءته من طرف المتعلم إذن یا أحبائي نرحب بحرف جدید هو صدیق : للصوت األول

  .حرف الباء: المیم وهو 

  .قراءة الحرف مع الحركات القصیرة ورسمه على اللوح

یقرأ ویلون الباء. عرض الصور وكتابة الكلمات:قراءة كلمات وتمییز حرف الباء

  .یستحضر كلمات فیها حرف الباء

  .وتقرأ

اسمي بشرى

زة اوح: ات اذة 

:                                                                     یوم األربعاء

  فهم المكتوب: المیدان

یقرأ نصوصا بسیطة وقصیرة ویفهمها :الكفاءة الختامیة

إلى عشرین كلمة مشكولة شكال تاما یغلب علیها النمط الحواري 

                     . اقرأ وأكتشف :النشاط

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

عرفت المعلمة بنفسها ماذا قالت؟  د 5

ما اسمها ؟

تكرار اإلجابة

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

من أفواه المتعلمین ندون الجملة على السبورة -  د40

یقرأ المعلم الجملة بتأني وتركیز -    

  

ثم قراءة المتعلمین فوجا -

ثم نفصل الكلمات -

اسمي

قراءة فردیة من طرف المتعلمین ومرافقة أدائهم بالتوجیه  -

تمییز الم

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

المستهدف

یقوم المتعلم بنقلها على لوحه ثم نقوم 

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

للصوت األول

المیم وهو 

قراءة الحرف مع الحركات القصیرة ورسمه على اللوح

قراءة كلمات وتمییز حرف الباء

  

ار
ثم

ست
اإل

ا
  

یستحضر كلمات فیها حرف الباء  د 15

وتقرأتدون 

  



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

  

  كتابة :النشاط                                                          فهم المكتوب: لمیدانا

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

     د30: المدة                                                                                

مراحل 

  الحصة

  مؤشرات الكفاءة  وضعیات وأنشطة التعلم  المدة

ة 
عی
ض

و

ق
ال
ط
الن

ا
  

  

  د5 

  .یحمل المعلم بطاقة مدون علیها حرف الباء

تحت نرسم الحركات على السبورة یثبت المعلم البطاقة 

  .الحركة والمتعلم یقرأ مع التشویش

  یقرأ الحرف مع الحركات

  

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

یتدرب على اللوح یرسم المعلم النموذج على السبورة   د15

  .ویشرح طریقة رسمه مع التأكید على أبعاد الحرف

یحاكي المتعلم المعلم على اللوح ویتفقد المعلم العمل  -

   .ویوجه

  .محترما المسافة ،بحیث ینطلق من نقطة  -

  .  یكرر العملیة أكثر من مرة و تشجیع اإلنجازات الجیدة -

  . نتدرب مرة ثانیة في الفضاء وعلى الطاولة - 

  

  متبعا السطر یرسم الحرف

  یكتب محترما الضوابط 

ار
ثم

ست
اال

  

 .نوزع الكراریس -  د 10

نشیر لتاریخ الیوم في هده المرحلة یسجله المعلم  -

 .مبدئیا

 .ء الكتابةوضعیة الجلوس أثنا: توجیهات نعطي  -

یرسم المعلم النموذج على السبورة ویساعد  -

المتعلم في التعرف على نقطة البدایة وینجز 

 .النموذج األول محاكیا المعلم على السبورة 

 .یراقب المعلم اإلنجاز ویوجه -

 .یواصل المتعلم مع بقیة النماذج -

 .المنافسةتشجیع اإلنجاز الجید وتثمینه لبث روح  -

  .نطالبهم بكتابته في البیت -

  

  

  

  

  یمسك القلم بشكل صحیح

یرسم الحرف محترما 

  .المسافات واالتجاه

  

  

  

  



 12 .الوادي

  تطبیقات  :النشاط                                          

  09ح :رقم الحصة                    

     د 45:المدة                                       

  مؤشرات الكفاءة

  .یدون المعلم  الحرف مع الحركات القصیرة و بشكل مشوش

قراءة  یقرأ الحرف

  .جیدة

  

  

  

قراءة الكلمات وتمییز حرف الباء 

من طرف المعلم و صاحب 

  

قراءة  یقرأ الكلمات

  جیدة یمیز الحرف

  

یقرأ الحرف مع 

  .الحركات

  

  

  

ربط الكلمة ی

  .لصورة المناسبةبا

  

  

  

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

                                                   

                  .جمل وكلماتالقا من انطتثبیت الحرف 

                                                                             

  وضعیات وأنشطة التعلم

  .سابقا على السبورة ندون الحرف المكتشف

یدون المعلم  الحرف مع الحركات القصیرة و بشكل مشوش. 

  .قراءة فردیة لألصوات

  .نعود للجملة وتقرأ من  المتعلم 

قراءة الكلمات وتمییز حرف الباء ... صابون..بیت ..أبي ..باب : ندون كلمات 

  .بالتسطیر تحتهفي كل كلمة و یقوم 

  .یعطي المعلم كلمات وعلیهم تكملة الصوت الناقص

  ...ستان...، ....عن، ....

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

.خرج للمصطبة وهكذا حتى نرسخ الحرف مع كل األصوات 

   .حعلى الكراس أو اللو كتابة حرف الباء مع األصوات و بالتنوبن 

  .من دفتر األنشطة 2ز المتعلم النشاط رقم 

  .ینجز فردیا .المعلم السؤال ویشرحه

 .التصحیح الجماعي على السبورة

زة اوح: ات اذة 

 :الفترة المسائیة

              فهم المكتوب: المیدان

تثبیت الحرف   :الكفاءة الختامیة

                                        

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  

  د5  

  

ندون الحرف المكتشف 

. یقرأ الحرف

قراءة فردیة لألصوات

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

نعود للجملة وتقرأ من  المتعلم   د 30

ندون كلمات 

في كل كلمة و یقوم 

یعطي المعلم كلمات وعلیهم تكملة الصوت الناقص   

....كتا     

نوزع بطاقات على المتعلمین 

خرج للمصطبة وهكذا حتى نرسخ الحرف مع كل األصوات البطاقة ی

كتابة حرف الباء مع األصوات و بالتنوبن 

ار
ثم

ست
اإل

  

ز المتعلم النشاط رقم ینج  د 10

المعلم السؤال ویشرحه یقرأ

التصحیح الجماعي على السبورة

  

  

  



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

  :الفترة الصباحیة                                 :                                 یوم الخمیس

  تطبیقات  :النشاط                                                           .فهم المكتوب: المیدان

  10ح :رقم الحصة                                        .یجند مكتسباته السابقة ویستثمرها :لمؤشرا

     د 45:المدة                                                                                  

مراحل 

  الحصة

  مؤشرات الكفاءة  وضعیات وأنشطة التعلم  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  

  د5   

  .من یذكرنا بحرفي هذا األسبوع  

  .حرف المیم 

 .حرف الباء

  

   یجیب عن األسئلة

  

  

  

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

  .عرض بطاقات مدون علیها كلمات تتضمن حرفي المیم والباء  د 30

  .ثبت بطاقة بها حرف المیم وأخرى حرف الباءنو 

  م: حرف المیم  ب : حرف الباء

  .یقوم المتعلم بتصنیف البطاقات حسب الحرف

 -بطة  –محفظة  -األم –األب  -طبشور –كتاب  -حمام -معلمة

  ........أحمد –بالل  –باب 

  :عرض البطاقات لتشكیل جملة : تذكیر بالصیغ

  .و -مساء –أعود  –أذهب  –المدرسة  –إلى  –صباحا 

  .قراءة الكلمات ثم ترتب نكرر العمل أكثر من مرة

یصنف ممیزا حرفي 

  .الباء والمیم

  

     .یرتب جمل ویقرأ

  

ار
ثم

ست
اإل

  

  .السبورةعلى صباحا : نكتب كلمة   د 10

  .تنقل على اللوح مع تلوین حرف الباء

  .تنقل مع تلوین حرف المیم. مساء: ثم كلمة 

. یطرح المعلم سؤال أین رسم حرف المیم تحدید موقعه في الكلمة

  .وحرف الباء

یكتب ممیزا حرف المیم 

  .والباء

  

  

  

  

  

  



 14 .الوادي

  محفوظات :النشاط                                                       

  11ح :الحصةم رق            

    د 45 :المدة                                                                              

  مؤشرات الكفاءة

  

یستظهر األبیات بأداء 

  جید

  

  .على السبورة بخط واضح

یقرأ المعلم األبیات بصوت معبر وینصت المتعلم لقراءته متابعا 

  ) أو عن طریق التسمیع بمسجل أو جهاز كمبیوتر

 . 

  .یتابع باهتمام ویقرأ 

  

یستظهر األبیات بنطق 

  .سلیم ولحن ممیز

  

  

مع لحن  یقرأ و یؤدي

  .ممیز

  

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

                                                       

                .       یحفظ األنشودة نصوص شعریة قصیرة

                                                                          

  وضعیات وأنشطة التعلم

  من یذكرنا بعنوان األنشودة الجدیدة؟

  .نراجع األبیات التي تم حفظها 

  .أداء جماعي

  

  

على السبورة بخط واضحدون المعلم األبیات الثالث والرابع 

  
یقرأ المعلم األبیات بصوت معبر وینصت المتعلم لقراءته متابعا 

أو عن طریق التسمیع بمسجل أو جهاز كمبیوتر( على كتابه 

  . یتم تحفیظ األبیات عن طریق األداء الجماعي التكراري

أداء فردي مع التركیز عن النطق السلیم للكلمات -

  .ثم بالمحو التدریجي واألداء الجماعي للبیتین

  .أداء جماعي، أداء المقطوعة كاملة

  .إنشاد صفا بصف مع اللحن لبث روح المنافسة

  .یطالبهم بحفظها جیدا في البیت

زة اوح: ات اذة 

  :مسائیةالفترة ال

                                                       .فهم المكتوب: المیدان

یحفظ األنشودة نصوص شعریة قصیرة :الختامیةالكفاءة 

                                                                          

مراحل 

  الحصة

  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  

  د 5 

من یذكرنا بعنوان األنشودة الجدیدة؟

نراجع األبیات التي تم حفظها 

أداء جماعي

  

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

    د 30

دون المعلم األبیات الثالث والرابع ی

یقرأ المعلم األبیات بصوت معبر وینصت المتعلم لقراءته متابعا 

على كتابه 

یتم تحفیظ األبیات عن طریق األداء الجماعي التكراري

ثم بالمحو التدریجي واألداء الجماعي للبیتین

ار
ثم

ست
اإل

  

أداء المقطوعة كاملة  د 10

إنشاد صفا بصف مع اللحن لبث روح المنافسة

یطالبهم بحفظها جیدا في البیت

  

  

  



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

  :الفترة المسائیة

   .أنتج :النشاط                                                           كتوبفهم الم: المیدان

   12ح :رقم الحصة                         .  ینتج جمال یغلب علیها النمط الحواري:الكفاءة الختامیة

      د 45:المدة                                                                                

مراحل 

  الحصة

  مؤشرات الكفاءة  وضعیات وأنشطة التعلم  المدة

ق
ال
ط
الن

 ا
یة

ضع
و

  

  

  د 5 

  أعطت المعلمة ورقة للتالمیذ؟

  ماذا كتب فیها یا ترى؟

  .یعدد بعض األدوات المدرسیة

  

  

  .یقرأ الكلمات قراءة جیدة

  

  

  

ت
ما

عل
لت
 اا

اء
بن

  

  :أنتج   د 30

  . 14صفحة النشاط نفتح الكتاب 

  .یسمي المعروض في الصور: الصورة الحظ ی

  .ماذا تسمى هذه  نشیر إلى المحفظة  

 .علیكم أن تختاروا األدوات المناسبة للمحفظة

  .ورة ثم التصحیح على السب.ینجز المتعلم على كتابه

  حظ الصور من هؤالء أین نجدهم؟ال

  .یسمي األشخاص المتواجدین بالمدرسة

یختار األدوات المناسبة 

  .للمحفظة

  

  

  

  

                                  

ار
ثم

ست
اإل

  

  ؟أذكر أدوات أخرى تجدها في القسم :نطرح سؤال   د 10

  .ثم تقرأ من طرف المتعلمالسبورة ندون اإلجابات على 

  

  

  .یقرأ الجمل

  

  

  

  




