
 

 

  
 

 ١/٧) بعاألسبوع السا(                                                                                          )وأفھم أستمع(المنطوق  فھم :المیدان )١
 

 الثاني :المقطع
  المدرسة :محور

  أدواتي المدرسیة :موضوعال
  .معھا ویتجاوب الحوارّي، الّنمط علیھا یغلب منطوقة خطابات یفھم :الختامّیة الكفاءة
 .یقیم مضمون النص المنطوق - یحلل معالم الوضعیة التواصلیة –یتفاعل مع النص المنطوق  :المرّكبة
  .المنطوق الّنصّ  سرد إعادة -فھم المعنى العام للنص المنطوق: المؤشر
ّم ا كتاب: الوسائل  ...، صور متنوعة، وسائل متنوعة)٣٩، ٣٨، ٣٧ص(لمتعل
  الحصة سیرورة

 الّنشاطات الخطوات

  
  

  دوافع إثارة -١
ّمین  المتعل

  فماذا فعلت؟، في أول یوم من دخولك المدرسة سلمتك المعلمة ورقة وطلبت منك إحضار ما كتب فیھا 
 .المحافظة علیھا وكیفیةویبین استعماالتھا ، ویسمیھا ، دوات على المعلمة یعرض األ: ٣المھمة 

  
 الّنّص المنطوق سرد - ٢

ّمین مسمع على األستاذة قَِبل من سردا أو قراءة تقدیم النصّ   واإلیحاءات باإلشارات مرفق معّبر، بصوت المتعل
ّمین وتركیز االنتباه شدّ  على المساعدة  .الحاجة وحسب الّضرورة، اقتضت إذا الّسرد وإعادة الفھم، على اھتمام المتعل

  ): أدواتي المدرسّیة ( النص المسموع
  :وقالت، وقفت المعّلمة على المصطبة 

  .منضدةوضعوھا على ال، أخرجوا أدواتكم 
  :وقال، وضع أحمد أدواتھ 

  .وأقالم ملونة ومبراة، لوحة ، عندي كّراس 
  .لي أقالم ملّونةأنا لیس : بالل

  .أحضرھا معك غدا، ال نحتاج إلیھا الیوم: المعّلمة
ّ أدواتي، الحمد : ھدى   .لقد أحضرت كل

  
 المنطوق فھم -٣

ّمین فھم مدى اختبار   : مثل توجیھّیة، أسئلة طرح خالل المعنى، من توضیح في واالستزادة المنطوق، للّنصّ  المتعل
 .كان احمد وبالل و ھدى في القسم -أین ھم أحمد وبالل و ھدى؟  -
 .كانت معھم المعلمة -معھم؟  تمن كان -
 .أدواتھم إخراجطلبت منھم  - ماذا طلبت منھم المعلمة؟  -
 .ى المنضدةوضعوھا عل -أین وضعوھا؟  -
 .كراس و لوحة و أقالم ملونة ومبراة:  إحضارالمعلمة  تطلب -التي طلبتھا المعلمة؟  األدواتما ھي  -
 .إال بالل .نعم  - م؟ جمیع أدواتھ ھل أحضروا -
 .نسي بالل أقالم ملونة - ماذا نسي بالل؟  -
  .... .....أحضرھا معك غدا، ال نحتاج إلیھا الیوم  -ماذا قالت لھ المعلمة؟  -

ّھا األجوبة تأتي  .)مع تشجیع تكرار اإلجابات(المنطوق  الّنصّ  من المستھدف الفھم سیاق في كل
  
 الّسرد إعادة -٤

ّمین مبادرات تشجیع قة المتعل ّ   .الفھم المحّقق بحسب المسرود الّنصّ  سرد بإعادة المتعل
 .وتشجیعھم على ذلك.... بذكر بعض األدوات المدرسیة التي یعرفونھا و یستعملونھابة المتعلمین مطال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            



 

 

  ٧/٢) بعاألسبوع السا(                                                                                                                                                            
  )وأعبّر أشاھد(الشفوّي  التّعبیر :المیدان )٢

  الثاني :المقطع
  المدرسة :المحور

  رسیةأدواتي المد: الموضوع
ّة الكفاءة ّة تواصلیّة وضعیّات في متنوعة  سندات من انطالقا موضوعات مختلفة ویناقش یحاور :الختامی   .دال
  .یقدم ذاتھ ویعبر عنھا –یتواصل مع الغیر و یفھم حدیثھ  -یصف أحداث . :المرّكبة
  .علیھا والتعلیق وصور مشاھد وصف :المؤشر
ّل الكتاب صورة أو كبیر مشھد :الوسائل   .٣٧المعلمة مع التالمیذ في القسم ص  التي تمث

  :الحصة سیرورة

 الّنشاطات الخطوات

  
  دوافع إثارة -١

ّمین  المتعل

ّمین تحفیز - ّم دافعیّتھم وإثارة المتعل  :خالل من بالموضوع واھتمامھم للتعل
 .وتأّملھ الّسبّورة أو الكتاب على المعروض المشھد مالحظة إلى دعوتھم -
 .واالستفسارات والتأّمل للمالحظة لھم المناسب المجال فسح -

  
  الوصف -٢

ّلقائيّ   للمشھد الت

ّمین من تلقائیّا المشھد وصف انطالق أشاھد  - تشاھد؟ ماذا :للمستوى مراعاة اآلتیة التوجیھیّة األسئلة مع تجاوبا المتعل
/ ح الدرس مع المعلمة یتابعون شر/ التالمیذ جالسین في القسم بقیةھدى وأشاھد احمد و بالل و/ التالمیذ في القسم

 وضعوا الكراس و القلم و الممحاة و أقالم التلوین على المنضدة و المحافظ في األسفل/ أدواتھم وضعوھا على المنضدة 
.......  

 )مع تشجیع التكرار. (منھا المستحسنة تشجیع یتمّ  متنّوعة تعابیر 

  
ّعابیر تنظیم -٣   الت

 )ثنائي(الحوار  وبناء

  من مجموعة طرح خالل من المشھد مضمون حول الحوار وبناء المتعلمین تعابیر توجیھ یتمّ 
  :المساعدة  األسئلة
 عند دخولكم المدرسي للیوم األول ماذا طلبت منكم المعلمة؟ -
 ما ھي األدوات المدرسیة التي طلبتھا المعلمة؟ -
 جمیع أدواتكم؟ ھل أحضرتم -
 ......أین وضعتموھا؟ -
 .       التنویع مع وضعیات أخرى -

  
  تكوین -٤

  بناء(خالصة 
 )قصیر نصّ 

ّمین، بمشاركة نصّ  لتكوین بین األفكار الّربط یتمّ    :مثل المتعل
، دخلنا و جلسنا في أماكننا، وطلبت منا الدخول إلى القسم ، استقبلتنا المعلمة بوجھ بشوش، في یوم الدخول المدرسي 

عدت إلى  ،یھا األدوات المدرسیة الالزمة للدراسةأعطتنا المعلمة ورقة مكتوب عل ، تعرفنا على بعضنا البعضبعد 
، مسطرة ، كراس : وفي الغد ذھبت إلى المدرسة ووضعت جمیع أدواتي على المنضدة، ھا رفقة أبيالبیت و اشتریت

  ......لوحة، اة مبر، ممحاة ، م ملونة أقال

  غتوظیف الصی -٥

  ھل عندكم كراس جمیل في المحفظة؟: تسأل المعلمة المتعلمین
  .كراس جمیل عندي: یتوصل المتعلمون إلى الجملة المستھدفة 

  .تكرر جماعیا ثم فردیا عدة مرات
  .و تكرارھا األحسنمع تشجیع ،  عنديبجمل فیھا كلمة  باإلتیانمطالبة التالمیذ 

  من لیس لدیھ قلم تلوین أحمر؟: تسأل المعلمة المتعلمین
  .قلم أحمر ليأنا لیس : إلى الجملة المستھدفة یتوصل المتعلمون

  .تكرر جماعیا ثم فردیا عدة مرات
  .و تكرارھا األحسنمع تشجیع ،  ليبجمل فیھا كلمة  باإلتیانمطالبة التالمیذ 

  
  

  

  

  

  



 

 

  ٧/٣   )بعاألسبوع السا (                                                                                                      )أقرأ وأكتشف(المكتوب  فھم :المیدان )٣
  الثاني: المقطع

  المدرسة :المحور 
  أدواتي المدرسیة: الموضوع

ّمط علیھا مضبوطة بالشكل ضبطا تاما، یغلب كلمة عشرین إلى عشرة من ویفھمھا، قراءة سلیمة بسیطة نصوصا یقرأ :الختامیّة الكفاءة یحفظ   -الحواريّ  الن
  .المحفوظة و یؤدیھا بأداء حسن

یستعمل استراتیجیة القراءة ویقیم  -یستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب –یعید بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب  -یفھم ما یقرأ :المرّكبة
  .یسرد المحفوظات الشعري بأداء حسن ویفھمھا -بمضمون النص المكتو

 .یحفظ المحفوظة حفظا سلیما بالتلحین  -للنّصّ  المرافقة البصریّة الّسندات من المعلومات واستخراج الجیّدة، القراءة :المؤشر
ّ  كتاب: الوسائل   ...كراس القسم - السبورة  -م، صور متنوعةالمتعل

:سیرورة الحصة  

  

  

 الخطوات النشــــــــاطـــــــــات
  .كم یا أبنائي؟تما ھي األدوات المدرسیة التي بحوز: تطرح المعلمة السؤال التالي على المتعلمین

 إثارة دوافع المتعلمین -١ .تصحح الخاطئة و تشجع الصحیحة: تأتي االجوبة من لُدن المتعلمین

 : تكتب المعلمة الجملة التالیة على السبورة
  .وقفت المعلمة على المصطبة

  .أخرجوا أدواتكم یا أوالدي: وقالت
  .بعدھا تقرأ كلمة كلمة و یكرر التالمیذ خلف المعلمة، تقرأ على مسامع المتعلمین مرتین 

 .ثم یقرؤونھا فردیا بدءا بالتالمیذ المتفوقین ، یحاول التالمیذ قراءتھا جماعیا 

 أبني و أقرأ -٢

 .؟ أین تقف المعلمة یا أعزائي الصغار: میذ تسأل المعلمة التال  
 .ةنا على المصطبتقف معلمت: یستخرج التالمیذ الجملة 

  .ثم یقرؤھا التالمیذ قراءات فردیة، تقرأ المعلم  الجملة بعد تأطیرھا  -
المسح التدریجي  بعد قراءتھا مرارا یتم، و تكتب على األلواح تقفتستخرج المعلمة من الجملة كلمة  -

  .َتـــ: لألحرف رفقة التالمیذ على األلواح إلى غایة أن یبقى حرف 
یتعرفون على طریقة كتابة الحرف وفق الدرجات بدءا بالفضاء تم باإلصبع على األلواح ثم باستعمال اللوحة 

  .و الطبشور و أخیرا على كراس القسم یكتب الحرف المدروس 
  : تالیةمواصلة القراءة للكلمات ال -

  .مبراة –كتاب  –تفاحة  –تلمیذ 
 ..ّدالوحرف ال ٣٥نفس العمل مع صفحة *

 قراءة المقاطع -٢

 :یجرى ھذا التطبیق على أوراق بعد توزیعھا على التالمیذ و تلصق على كراس القسم
  :أكمل الحرف الناقص :التمرین األول

  ....ُتـــو  - یـــٌك  ...   -...   رـطـسـم  -ر   ...بــ
  :أربط كل كلمة بالحرف الذي تشملھ :التمرین الثاني

 بــــ -  -  دیـــكٌ 

 ل -  - انـتـسـف

 ــمـ -  - ابـــب

 د -  - اــامــم

  ت -   -قــریــط

  ر -   -ل ـــســع
 

 ألعاب القراءة -٣
 )ألعب و اقرأ( 

ّشاط خالل من كتابة األحرف على السبورة،   .طریقة النطق على بالتركیز وقراءتھا) أقرأ وأثبّت( الن
  .٣٩و  ٣٨انظر ص .      ـ قراءة من طرف جمیع المتعلمین

 
  (المعلومات أثبّت -٤

 )تأثبّ 
  .محفوظة مدرستي - تسأل المعلمة ما ھي المحفوظة التي حفظناھا سابقا؟  -
  .یدون المعلم األبیات على السبورة بخط واضح -
أو عن طریق التسمیع بمسجل ( معلم األبیات بصوت معبر وینصت المتعلم لقراءتھ متابعا على الكتاب یقرأ ال -

  ).أو جھاز كمبیوتر
  .یتم حفظ األبیات تدریجیا بیتا بیتا عن طریق المحو التدریجي -
  .ثم فردیا حتى تصحح األخطاء اللغویة ، تكرر جماعیا عدة مرات -
  .ا من طرف المتعلمینجماعی باإلنشادفي الختام القیام -
  .لمنافسة وتشجیع الصف األحسن أداءإنشاد صفا بصف من أجل ا-

 محفوظات -٥



 

 

  ٧/٤   ) ابعاألسبوع الس(                                                                                                                                                              
ّاقص وأكمل أكتب(الكتابّي  التعبیر :المیدان )٤ ّم كتاب من الن   )المتعل

  الثاني :المقطع
 المدرسة :المحور 

  یةأدواتي المدرس :الموضوع
ّة الكفاءة ّمط علیھا یغلب جمل ثماني إلى أربعة من كتابة ینتج :الختامی  .في وضعیات تواصلیة دالة الحوارّي والتوجیھي، الن
  .مختلفة بأنماط جمال وینتج یكتب :المرّكبة
  .جمال ویكتب الفراغات یمأل :المؤشر
ّم كتاب :الوسائل   . األنشطة ودفتر المتعل
  :الحصة سیرورة

 الّنشاطات الخطوات

  
تي التعبیر، ومشاھد )أدواتي المدرسیة( بنصّ  الخاّصة القبلیّة المعارف الستحضار توجیھیّة أسئلة طرح القبلیّة المعارف استحضار -١ ّ  أساسا ترتبط وال

ّّص، سرد بإعادة ّعبیر عناصر صیاغة وإعادة أحداث الن  ـ أخرجالمصطبة  ـ  وقفت المعلمة على : ربالّصو الخاّصة الت
ّمین طرف من وذلك إلخ،..... كل تلمیذ أدواتھ المدرسیة  .المتعل

  
ّشاط تقدیم -٢ ّمین دعوة الن ّشاطین  عناصر كتاب األنشطة، وتأّمل فتح إلى المتعل  .وقراءتھما ،)أنتج(، و)٢و ١أثبت(الن

  
ّشاط إنجاز -٣  الن

  
ّمون یقوم نشطةاأل دفتر في   :بإنجاز األنشطة  المتعل

  :١أثبت   -  أ
  وأكتبھ، ) ت(أرسم دائرة حول الكلمات التي فیھا حرف التاء.  

 :٢أثبت   - ب
 أحیط حرف الّدال.  

 :أنتج  - ت
 أكمل الحرف الناقص وأقرأ. 

 أسمي األدوات التي اشتراھا أحمد من المكتبة 
 .أذكر أدوات أخرى تباع في المكتبة -

 
  
 ومعالجة تقویم -٤

ّمین منجزات األستاذ یراقب ّقائص ظھور عند المناسبة بمشاركتھم المعالجة تقدیم ومع ویقّومھا، المتعل  .الن

  
  

  .عند إنجاز التطبیقات یتبع األستاذ الخطوات المعھودة عند دراسة أي نشاط: مالحظة مھمة
 إلخ...كتابة ورسم الوضعیة على السبورة وإلصاق البطاقات إن أمكن -١
  .قراءة التعلیمة وشرحھا -٢
  .أنجاز من طرف المتعلمین -٣
 .تصحیح جماعي على السبورة -٤
 .تصحیح فردي على كتب التطبیقات -٥

 


