
  المقطع التعلیمي: القیم اإلنسانیة
فھم المنطوق والتعبیر  المیدان

 الشفوي
 اسبوع اإلدماج النشاط

 (إدماج في المیدان الواحد)
 د90 المدة

 2و 1 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

يرد استجابة لما يسمع، 
يتفاعل مع النص المنطوق، 
 يقیم مضمون النص المنطوق

 
مؤشرات 

 الكفاءة
يستثمرھا ويدمج مكتسباته في ينمي قدراته و

 حل وضعیات جديدة بإنجاز األنشطة فرديا وجماعیا

الكفاءة 
 الختامیة

يجند موارده كتابیا، يسترجع معلوماته ويوظفھا 
 توظیفا سلیما

يوظف قدراته ويتحكم فیھا، يتحلى بروح  القیم
المسؤولیة ويتقن عمله، يساھم في العمل 

 الجماعي ويتواصل مع الغیر

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

ذكروني بعنوان 
كل نص من ھذه 
 النصوص الثالثة.

ُ                                                                 ي سمع المعلم متعلمیه النصوص المنطوقة الثالثة للمقطع وأثناء ذلك يجب 
التواصل البصري بینه وبین متعلمیه مع االستعانة باألداء الحس حركي والقرائن 

 اللغوية والغیر لغوية.

مرحلة 
 االنطالق

يسترجع الصیغ 
ويوظفھا في 

 جمل.
 
 
 

ينجز األنشطة 
 المقترحة.

 

 أسئلة الستخراج الصیغ المدروسة وتوظیفھا في جمل تامة المعنى.طرح 
 أفراد العائلة حول مائدة الطعام. كلجلس  من جلس حول مائدة الطعام؟ 
ِ      لم يقنع وسیم بما خ ص ص له.  ُ                   

 المخصص لك. جزءالاقنع ب ماذا قال له األب؟ 
 قسمت أمك الكعكة إلى أربعة أقسام وأعطتك قسما.

 الكعكة. ربعأعطتني أمي  تخبرنا فتقول: 
 الكعكة. نصفأعطتني أمي  لو قسمتھا إلى قسمین، ماذا تقول؟ 

 ارتفعت حرارة الولد أخبرنا عما حدث له.
 ...وضع منشفة......وجاء مالكي فرحت أئن وارتفعت حرارتي  ماذا قال؟ 

 ماذا تريد مني؟ أھال بك، قال الديك للثعلب:
 ....... ـني سمعت أنلكنـو أطلب شیئا لنفسي، أنا ال بماذا أجابه الثعلب؟ 

 )6،10،14إنجاز األنشطة المقترحة في كراس النشاطات لغة عربیة(الصفحات 

 

 

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يتعرف على 
 المشروع.

يحضر الوسائل 
 الالزمة.

 ز مشروعي.   أ نج
 تفويج التالمیذ إلى أربعة أو خمسة أفواج حسب العدد.-
 تعیین الكاتب واألعضاء.-
 التعريف بالمشروع والوسائل الالزمة إلعداده.-
                   ُ                   إعداد الصفحة التي ي كتب علیھا المشروع.-

التدريب 
 واالستثمار

  



  المقطع التعلیمي: القیم اإلنسانیة
 فھم المكتوب المیدان
 وظات (نشید األبوة والطفولة)محف النشاط

 د45 المدة
 3 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

يفھم ما يقرأ ويعید بناء المعلومة الواردة 
في النص المكتوب، يستعمل المعلومات 

 الواردة في النص ويقیم مضمونه

 
مؤشرات 

 الكفاءة
يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام 

 ويتفاعل مع معاني النص
الكفاءة 

 الختامیة
رأ نصوصا شعرية بسیطة، يفھمھا يق

 ويحفظھا
ينمي قیمه الخلقیة والدينیة والمدنیة  القیم

 المستمدة من مكونات الھوية الوطنیة

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

 يجیب عن األسئلة.
 مع من تعیش في البیت؟

 كیف تتعامل معھم؟
 من علمنا ھذه اآلداب؟

مرحلة 
 القاالنط

ينصت ويحسن 
 االستماع.

 
 
 
 

 يجیب عن األسئلة.
 
 
 
 

 حفظ. يستظھر ما

 المرحلة األولى.
 يعرض المعلم المحفوظة باستعمال الوسیلة المناسبة.

 استخالص معاني الكلمات والمعنى االجمالي من خالل األسئلة الموجھة
 عمن يتحدث النص؟ -
 ما ھي أجمل كلمة وأعذبھا -
 لماذا؟ الطفل؟ لقلب -

 
 
 لمرحلة الثانیة.ا

 مسرحة أحداث المحفوظة واستخراج القیم منھا قصد التحلي بھا
 

 المرحلة الثالثة.
 التطرق للمحفوظة الثانیة.

 طرح أسئلة حول المعنى العام) شرح، **(قراءة،
 التالمیذ غیر ملزمین بحفظ المحفوظتین معا. مالحظة:

مرحلة بناء 
 التعلمات

 يجیب عن األسئلة.
 فظ.ح يستظھر ما

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 كامل أجزاء المحفوظةاستظھار 

التدريب 
 واالستثمار

  



  المقطع التعلیمي: القیم اإلنسانیة
 فھم المكتوب والتعبیر الكتابي. المیدان
 اسبوع اإلدماج النشاط

 (إدماج في المیدان الواحد)
 د90 المدة

 5و 4 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

يقرأ ويعید بناء  يفھم ما
المعلومة الواردة في النص 

 المكتوب

 
مؤشرات 

 الكفاءة
ينمي قدراته ويستثمرھا ويدمج مكتسباته في 

حل وضعیات جديدة بإنجاز األنشطة فرديا 
 وجماعیا.

الكفاءة 
 الختامیة

يسترجع معلوماته ويوظفھا  يجند موارده كتابیا،
 .توظیفا سلیما

يتحلى بروح  یھا،يوظف قدراته ويتحكم ف القیم
يساھم في العمل  المسؤولیة ويتقن عمله،

 الجماعي ويتواصل مع الغیر.
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم
النصوص يتذكر 

 المكتوبة.
يجیب عن 

 السؤال.

 قرأنا في األسابیع الثالثة الماضیة ثالثة نصوص :السیاق
 النصوص الثالثة :السند

 ذكروني بعناوين ھذه النصوص :التعلیمة

مرحلة 
 االنطالق

ينجز األنشطة 
 المقترحة.

 يقرأ المعلم النصوص المكتوبة قراءة جھرية(بالتناوب).
 قراءات فردية سلیمة ومسترسلة من طرف التالمیذ.

 طرح أسئلة حول المعنى الظاھر لكل نص.
 التركیز على القیم الواردة في النصوص والتحلي بھا.

 )6،10،14اللغة. الصفحات( ألنشطة الخاصة بفھم المكتوب وإثراءإنجاز ا

 

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

ينفذ 
 المطلوب.

 أنجز مشروعي.
  منه المعلم أن يتدرب أوال على ذلك. أراد عماد أن يكتب قصة، فطلب

 واقرؤوا القصة. 23ھیا نتدرب معه. افتحوا الكتب ص 
 لكلمات المناسبة لتكتمل القصة.انقل القصة على كراسك وعوض الرسومات با

 
 

التدريب 
 واالستثمار

  



  المقطع التعلیمي: القیم اإلنسانیة
 فھم المكتوب والتعبیر الكتابي. المیدان
اسبوع اإلدماج(إدماج في المیدان  النشاط

 الواحد)
 د90 المدة

 7و 6 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

يفھم ما يقرأ ويعید بناء المعلومة 
 النص المكتوبالواردة في 

 
مؤشرات 

 الكفاءة
ينمي قدراته ويستثمرھا ويدمج مكتسباته 

في حل وضعیات جديدة بإنجاز األنشطة فرديا 
 وجماعیا.

الكفاءة 
 الختامیة

يجند موارده كتابیا، يسترجع معلوماته ويوظفھا 
 .توظیفا سلیما

يتحلى بروح  يوظف قدراته ويتحكم فیھا، القیم
يساھم في العمل  المسؤولیة ويتقن عمله،

 الجماعي ويتواصل مع الغیر.
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم
يجیب عن 

مرحلة  يطرح المعلم أسئلة لقیاس مدى فھم التالمیذ للنصوص المكتوبة .األسئلة
 االنطالق

ينجز األنشطة 
 المقترحة.

 يطلب المعلم من التالمیذ قراءة النصوص الثالثة.
 إمالئیة) صرفیة، يطرح المعلم أسئلة الستذكار الظواھر اللغوية(نحوية،

 يستحسن أن تكون اإلجابة فرديا على األلواح.
 اختر واحدة واكتبھا على لوحتك؟ **في النص كلمات تدل على اسم إنسان،

 **ھناك كلمات تدل على اسم شيء اكتب واحدة على لوحتك؟
 ول الظواھر اللغوية المدروسة في المقطع***يتدرج المعلم في طرح األسئلة ح

إمالء  صرف، ينتقل المعلم إلى مطالبة التالمیذ بإنجاز الوضعیات الخاصة بالنحو،
 )6،10،14على كراس النشاطات(الصفحات 

  

 

 
مرحلة بناء 

 التعلمات

يحدد عناصر 
 خطاطة السرد.
 يكمل الناقص.

 أنجز مشروعي.
 تالمیذ على كراساتھم.العودة إلى القصة التي كتبھا ال
 عین بداية ووسط ونھاية القصة.

تفويج التالمیذ كما في المرحلة األولى ومطالبتھم باستخراج الوسائل التي 
 حضروھا في الحصة األولى.

 اكتب القصة على الورق الذي حضرته واصنع لھا غالفا وال تنس أن تضع لھا عنوانا

التدريب 
 واالستثمار

  



  القیم اإلنسانیةالمقطع التعلیمي: 
فھم المكتوب والتعبیر الكتابي  المیدان

 (إنتاج كتابي)
 اسبوع اإلدماج (إدماج المیادين) النشاط

 د90 المدة
 9و 8 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

يفھم ما يقرأ ويعید بناء المعلومات 
 الواردة في النص المكتوب 

 
مؤشرات 

 الكفاءة
ه في ينمي قدراته ويستثمرھا ويدمج مكتسبات
حل وضعیات جديدة بإنجاز األنشطة فرديا 

 وجماعیا
الكفاءة 

 الختامیة
يوظف قدراته ويتحكم فیھا، يتحلى بروح 

المسؤولیة ويتقن عمله، يساھم في العمل 
 الجماعي ويتواصل مع الغیر.

يجند موارده كتابیا، يسترجع معلوماته ويوظفھا  القیم
 توظیفا سلیما

 
 المراحل لمیة والنشاط المقترحالوضعیات التع التقويم

يتذكر أحداث النص 
ويجیب عن 

 .األسئلة

 : عادت رزان إلى البیت وھي تكاد تطیر فرحا.السیاق
 : النص المكتوب (الوعد ھو الوعد)السند

 : ما الذي جعل رزان تكاد تطیر فرحا؟التعلیمة
 لماذا تحصلت على أعلى معدل؟

 إذن اإلرادة دائما تحقق الفوز. ھل تھاونت في دراستھا أثناء العام؟ 

مرحلة 
 االنطالق

 يحدد:
 شخصیات القصة.

 
 مكان القصة وزمنھا.

 
 يتعرف على:
 بداية القصة.
 وسط القصة.
 نھاية القصة.

 .وقراءة النص قراءة صامتة 22مطالبة التالمیذ بفتح الكتاب ص 
 قراءة النص قراءة معبرة من طرف المعلم.تلیھا  
 ة من بعض التالمیذ.قراءات فردية وافرف

 .المعنى العام للنصرح أسئلة حول ط -01
 األسئلة مرفقة بالنص.**
 .استعمال الصیغ 02

 **استذكار الصیغ المدروسة في المقطع.
 **إنجاز النشاط الخاص بالصیغ

 
 التعبیر الشفوي.-03

 (يمكن للمعلم طرح أسئلة توجیھیة مناسبة عبر شفھیا عن ھذه الصور.

   
 تشاھد في الصورة؟ماذا 

 ماذا سمع الجمل األعرج؟
 وعلى ماذا قرر؟

ماذا تشاھد في 
 الصورة؟

ھل انتظرت الجمل 
 األعرج؟

 ھل فاز الجمل األعرج ؟
 على ماذا تحصل؟

 (اإلشارة إلى رقبته)

 اإلمالئیة الصرفیة، الظواھر النحوية،

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 

يحدد عناصر خطاطة 
 السرد.

 يكمل الناقص.

 أنتج كتابیا.

 
 يقترح جملة لتكملة القصة ويكتبھا على كراس التعبیر الكتابي.

التدريب 
واالستثما

 ر

  



  المقطع التعلیمي: القیم اإلنسانیة
 أنتاج كتابي المیدان
 اسبوع اإلدماج النشاط

 د45 المدة
 10 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

يفھم ما يقرأ ويعید بناء المعلومة 
 المكتوبالواردة في النص 

 
مؤشرات 

 الكفاءة
ينمي قدراته ويستثمرھا ويدمج 

مكتسباته في حل وضعیات جديدة 
 بإنجاز األنشطة فرديا وجماعیا.

الكفاءة 
 الختامیة

يجند موارده كتابیا، يسترجع معلوماته 
 ويوظفھا توظیفا سلیما

يوظف قدراته ويتحكم فیھا، يتحلى بروح  القیم
في  المسؤولیة ويتقن عمله، يساھم

 العمل الجماعي ويتواصل مع الغیر.
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

رحلة م (اإلرادة تحقق الفوز). التذكیر بنص اإلدماج .القصةيتذكر أحداث 
 االنطالق

 يسترجع معلوماته

 

يوظف قدراته 

 لتكملة قصة

 

يوسع معارفه 

باطالعه على 

 مختلف األفكار

 

 يكتشف أخطاءه

 

 

يصحح زالته ويوسع 

 مداركه

  النصالعودة إلى. 

 مطالبة بعض التالمیذ بقراءة بداية القصة 

 مطالبة البعض اآلخر بقراءة أحداث القصة. 

 التركیز على نھاية القصة. 

الجمال الخاسرة بالجمل األعرج بعد نھاية السباق، فتحدثت  ِ     ا لتقت  -

 معه.

 ھل كتبنا نھاية للقصة؟ -

 بكتابة الجملة التي قالتھا الجمال للجمل األعرج.  ؟فتكمبماذا كل -

 كتبتموه. ھیا نصحح ما 

 .يكتب المعلم بعض الجمل التي اقترحھا التالمیذ كتكملة للقصة 

 أجمل تكملة واعتمادھا. بعد معاينتھا وتصحیح أخطاء وردت فیھا يتم انتقاء 

 .طريقة أخرى يراھا المعلم مناسبة 

 ى كراس التعبیر.لتصحیح الفردي علا 

مرحلة بناء 
 التعلمات

یف المكتسبات توظ

جمل تعبیرية لبناء 

 مناسبة

عرض نھاية مخالفة للقصة، ومحاولة تكملتھا من قبل كل تلمیذ على 

 الطريقة التي يراھا مناسبة:

، وطلبت منه إعادة السباق، ألنه ربحھا غضبت الجمال من الجمل االعرج

، وطلب منھم ھذه المرة أن لما كانت الھیة مستريحة، فقبل الجمل

، فقبلت الجمال ذلك وظنت أنھا ستتغلب األكیاسعلى حمل  يتنافسوا

يعجز عن الحمل، إال الجمل كیسا وراء كیس حتى بدأ كل جمل يضع علیه. 

 أكملوا ھذا الجزء..األعرج .......

التدريب 
 واالستثمار

  



  المقطع التعلیمي: القیم اإلنسانیة
 فھم المكتوب والتعبیر الكتابي. المیدان
 اسبوع اإلدماج النشاط

 د90 المدة
 12و 11 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

المعلومة  يقرأ ويعید بناء يفھم ما
عمل يست الواردة في النص المكتوب،

 المعلومات الواردة في النص 

 
مؤشرات 

 الكفاءة
ينمي قدراته ويستثمرھا ويدمج مكتسباته 

في حل وضعیات جديدة بإنجاز األنشطة 
 فرديا وجماعیا.

الكفاءة 
 الختامیة

يجند موارده ، يسترجع معلوماته ويوظفھا 
 .توظیفا سلیما

يوظف قدراته ويتحكم فیھا، يتحلى بروح  القیم
ويتقن عمله، يساھم في العمل  المسؤولیة

 الجماعي ويتواصل مع الغیر.
 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم
يجیب عن 

 السؤال.
 مطالبة التالمیذ بذكر عنوان المقطع. 

 العنوان مألوف لدى المتعلم من خالل كتابته يومیا.
مرحلة 
 االنطالق

 
 
 
 

يستمع إلى 
 امبديالنص 

 ه.اھتمام
يجیب عن 

 األسئلة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يسترجع أحداث 
النصوص 

المنطوقة 
والمكتوبة ويجیب 

 عن األسئلة.

 .يكشف المعلم عن نص الوضعیة المشكلة األم بمھامه األربعة 
ركبت حافلة فسمعت شیخا كبیرا ینھر مجموعة من الشباب یتفوھون بكالم بذيء، ویذكرھم بوجوب 

 .عن السلوكات السیئة تعادواالبالتحلي باألخالق الفاضلة 
ماھي النصائح التي وجھھا الشیخ لھؤالء الشبان الذين ال يحترمون  -

 اآلخرين؟
 قراءة نص الوضعیة 
 .أسئلة لقیاس مدى الفھم العام للنص 
  اإلجابة عن السؤال الذي ورد في نھاية النص من خالل ما درسه خالل

 الوضعیات الجزئیة الثالثة.
 المھمات. ينتقل المعلم إلى كتابة 
 

 :المھمات
 يقارن بین السلوك اإليجابي والسلوك السلبي.-01

 :التعلیمة
 تعرفنا في السابق على تصرفات وسیم، اذكرھا؟ -
 وتعرفنا على تصرفات أخاه حمید، اذكرھا؟  -
 ولماذا؟ أي األخوين تحب أن تكون مثله؟  -

 
يمیز اآلداب والصفات الحسنة -02

 ويتحلى بھا.
ك الطفل بصفات اتصف مال :التعلیمة

 حسنة، اذكرھا؟ ھل يتصف بھا مالكك؟
أب رزان أيضا اتصف بسلوك   -

 حمید، ما ھو؟
 

 يمیز السلوكات السیئة ويبتعد عنھا.-03
 :التعلیمة

ظھرت سلوكات سیئة عند  -
 الديك، ذكرنا بھا.

لو ظھرت عند شخص، ھل   -
 تقترب منه؟ بماذا تنصحه؟

 اقتراحات أخرى. -
 .معلوماتي أوسع

 ألسئلة المقترحة.يجیب عن ا 
 .يتعرف على فوائد المطالعة 
 .ينظم أوقات فراغه 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يحدد عناصر 
 خطاطة السرد.
 يكمل الناقص.

التدريب  )23(كتاب التلمیذ ص  تكملة المشروع وتقويمه باتباع الخطوات
 واالستثمار

 
  



 :مالحظات األستاذ العربي مروة، صاحب مذكرات اللغة العربیة 
 

 ج ھو:أساتذتي األفاضل تالحظون أن المیدان الغالب في أسبوع اإلدما

 میدان فھم المكتوب.

 میدان التعبیر الكتابي.

 ماعدا الحصتین األولى والثانیة.

 ففي أسبوع اإلدماج يقرأ المتعلم ويكتب أكثر مما يعبر.

في دلیل الكتاب الحصة الثالثة مخصصة لتصحیح التعبیر الكتابي واإلشكال متي نقدم حصة اإلنتاج 

 الكتابي؟

 ھل في أسبوع اإلدماج؟

صص التدريب على اإلنتاج الكتابي حیث نخصص جزءا من زمن الحصة األولى لكتابة المقدمة أو في ح

وجزءا من زمن الحصة الثانیة لكتابة األحداث(مادام النص سردي) وجزءا من زمن الحصة الثالثة 

 للخاتمة، و يصحح الموضوع في أسبوع اإلدماج؟!!(األمر مبھم).

 كان سلیما فثمنوه وإن أصابه اعوجاج فقوموه وبارك هللا فیكم.أساتذتي الكرام، العمل اجتھاد فإن 

  



 المقطع األول
 

 الفضاء والھندسة المیدان
 على مرصوفةنقل شكل  الدرس

 د45 المدة
 1 الحصة

يالحظ ويكتشف، ويتحقق من صحة   القیم
النتائج ويصادق علیھا، ويستعمل 

 الترمیز العاملي ويعلل إجاباته

 
مؤشرات 

 الكفاءة
يستعمل المرصوفة لرسم أشكال من مرصوفة 

 أخرى، مع إمكانیة التكبیر عدة أضعاف
الكفاءة 

 الختامیة
نقل يصف أو يوبالفضاء، يحل مشكالت متعلقة 

ويستعمل المصطلحات في المستوي، أشكال 
 المناسبة

مركبة 
 الكفاءة

يتعرف على تنظیم األشیاء في المستوي 
 ويستعمل تعابیر الھندسة المناسبة

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

يسمع 
ويجیب عن 

 األسئلة.

 الحساب الذھني:
 70أو  50يعرض المعلم عدد معین ويطالب التالمیذ بإيجاد المتمم للعدد 

 70للوصول إلى   10  ،20  50 60أو  50للوصول إلى   10  ،45  5 40مثل: 

مرحلة 
 االنطالق

يسترجع 
معلومات 

حول 
 المرصوفة

 
 
 

يجیب عن 
 األسئلة.

 
 
 

يتوصل إلى 
المطلوب 
بإجراءاته 

 الشخصیة.
 
 
 

ينسخ شكال 
بناء على 

 قواعد
 
 
 

يكتشف 
العالقة 

المنطقیة بین 
األصل 

 والنسخة

 مرحلة التحفیز:
  يقسم المعلم مرصوفات محضرة مسبقا (في الصفحة

باكتشافھا والتعرف الموالیة) علي التالمیذ، ويطالبھم 
 على أسطرھا وأعمدتھا 

 أكتشف (فترة المالحظة)
 ،يناقش  يتعرف التلمیذ على الشكلین المقابلین تدريجیا

 .كل شكل على حدى
 اإلجراءات:

  يطلب المعلم من التالمیذ نقل الشكل على المرصوفة
) تدريجیا، مع االستعانة بالنقاط والخطوط المرسومة 1(

 )التالمیذ فوق مستوىالشكل ( سلفا
  رسم كل ضلع بعد مناقشة موضع كل رأس من رؤوس

 المضلع، وقیاسات بعض االضالع األفقیة والعمودية.
 طول ھذا الضلع أفقیا؟كم  -
 كم طول ھذا الضلع عموديا؟ -
 كم من مربعا لألسفل، وكم مربعا للیسار، يسیر ھذا الخط؟ -

 رسم كل نقطة جماعیا وفرديا 
  يتم إنجاز الشكل الثاني بنفس األسلوب ولكن مع ترك

  الفرصة للتالمیذ للمبادرة، يعني عمل فردي فجماعي.
  الصحیحة  األجوبةبعد المناقشة يتم التصديق على

 وإبعاد الخاطئة.
  أنجز
  تدريجیاالثالث والرابع يتعرف التلمیذ على الشكلین 
 ويكتشف طريقة رائد وطريقة أخته لرسم  يناقش كل شكل على حدى

 نسخة عن الشكل المقترح
  يطلب من التالمیذ رسم الشكل الرابع على األوراق الخاصة متبعین طريقة

 أخت رائد.
 ن المعلم.مراقبة وتوجیه م 
 .تثمین األعمال الناجحة وتوجیه الخاطئة منھا 

 تعلمت:
 ةيحاور المعلم تالمیذه للخروج بنص يثبت المعارف المكتسب

خط بنفس قیاس الخط المقابل له، أما مرصوفة نرسم كل شكل على لنسخ 
 ..) لكل الخطوطأضعاف 3عند التكبیر فنحافظ على نفس درجة التكبیر (ضعف، 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز 
 التطبیقات

 :أتمرن
 إكمال تكبیر النموذج) 2 نقل نموذج وتكملة الناقص ) 1

 أبحث) رسم الشكل مع اعتماد التصغیر

 تدريب
 استثمارو

  مالحظة: تخصص الحصة الثانیة لحل التمارين على دفتر األنشطة



 

 
 

 



 المقطع األول
 

 األعداد والحساب المیدان
 أجند معارفي النشاط

 د45 المدة
 3 الحصة

يتحقق من صحة  يالحظ ويكتشف، القیم
يستعمل الترمیز  النتائج ويصادق علیھا،

 العالمي

 
مؤشرات 

 الكفاءة
يحسب مجامیع وبواقي، ويقوم بإسقاط 

المشكلة على الحیاة العامة ويوظف تقنیات 
 الرسم والتجزئة على المصفوفة

الكفاءة 
 الختامیة

  باألعداد والحسابيحل مشكالت متعلقة 
 في المستوينقل أشكال يصف أو يو

مركبة 
 الكفاءة

ويوظفھا في  1000يكتب أعدادا أصغر من 
 حل مشكالت حسابیة وھندسیة

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

يكتب األعداد 
بناء على 

 معارف سابقة

ومطالبة التالمیذ بكتابة فقط رقم اآلحاد أو  1000إمالء أعداد أصغر من  :لتعلیمةا
 رقم العشرات أو رقم المئات دون كتابة كامل العدد.

 205، 700، 325أكتب رقم اآلحاد في العدد 
 205، 700، 325أكتب رقم العشرات في العدد 

 205، 700، 325أكتب رقم المئات في العدد 

مرحلة 
 االنطالق

الوضعیة يقرأ 
ويفھم 

 مفرداتھا
 
 

يحدد اإلجراءات 
الالزمة للوصول 

 إلى الحل
 
 

يحدد اإلجابة 
الحسابیة من 

 المنطقیة
 
 

يحسب ويقارن 
 بین القیم

 
 

يقارن بین 
 االعداد

 
 

يطرح أعداد 
 دون استالف

 
 

ينقل ويكتشف 
العالقة 

 المنطقیة

 واالكتشافمرحلة البحث  -
 21الرياضیات صعرض الوضعیة المدونة على كتاب -1

 المناقشة والتبادل:
يطلع على مختلف المشكالت الواردة في ھذه المرحلة ويستخلص مختلف الحلول 

 والطرق المؤدية للحل بتوجیه من المعلم
 مرحلة اإلنجاز:

يطلع على قصة القوقز، يقرأھا ويتعرف . 1
 على المطلوب منھا

تحديد المطلوب واستخالص أن الجواب 
 يحتاج لحساب االول منطقي ال
 بعد)  mمتر (لم يدرس  الحرف  60=  15+15+15+15الجواب الثاني 

 مطوية 850يتعرف على مشكلة المطبعة، والمطلوب الوصول إلى  .2
 ھو:عدد الرزم 

600100+…100= 
8010+…10= 

 850مطوية والمطلوب  680الرجل طبع 
 مطوية إذن لم يستطع تلبیة الطلبیة

 ترتیب األبراج حسب االرتفاع وحسب عدد الطوابق .3
 حسب االرتفاع:

 خلیفة>تايبیه>باتروناس
 حسب عدد الطوابق:

 تايبیه>باتروناس>خلیفة
 

يطلع على قصة رحلة البحر، يقرأھا . 4
 ويتعرف على المطلوب منھا

12=53-65 
عدد األطفال المتبقین على الشاطئ ھو 

 طفال 12
الھندسي، يقرأ يكتشف الشكل . 5

 ويتعرف على المطلوب منھا
 قسم كل مضلع إلى مثلثین

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يستخلص 
 فرديا القواعد

 الخالصة:
 يستنتج مختلف القواعد الحسابیة والھندسیة ويسترجعھا بعد كل عملیة

 

 التدريب
 و

 االستثمار
  مالحظة: يمكن تمديد ھذا الدرس ألكثر من حصة حسب الظروف الخاصة



 المقطع األول
 

 األعداد والحساب المیدان
 1الحصیلة  النشاط

 د45 المدة
 4 الحصة

يتحقق من صحة  يالحظ ويكتشف، القیم
يستعمل الترمیز  النتائج ويصادق علیھا،

 العالمي

 
مؤشرات 

 الكفاءة
ويقارن فیما ويرتب يمثل أعداد كتابة وقراءة 

 بینھا
الكفاءة 

 الختامیة
  متعلقة باألعداد والحسابيحل مشكالت 

 في المستوينقل أشكال يصف أو يو
مركبة 
 الكفاءة

ويوظفھا في  1000يكتب أعدادا أصغر من 
 حل مشكالت حسابیة وھندسیة

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

يكتب األعداد 
بناء على 

 معارف سابقة

 يحسب مجامیع ذھنیا ثم يكتب االجابة على االلواح :لتعلیمةا
 300+   9  200+  3+  40 أحسب ناتج:

  800  +6  +20  20  +5  +900 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الوضعیة 
ويفھم 

 مفرداتھا
 
 

يحدد اإلجراءات 
الالزمة للوصول 

 إلى الحل
 
 

يوظف التمثیل 
الحرفي 

والرقمي 
 لألعداد

 
 يفكك األعداد 

 
بین يقارن 
 االعداد

 
 

 يرتب األعداد 
 
 

يحصر األعداد 
ضمن مجاالت 

 محددة
 

يستنتج 
الشريط 
 العددي

 واالكتشافمرحلة البحث  -
 22صعرض الوضعیة المدونة على كتاب الرياضیات -1

 المناقشة والتبادل:
يطلع على مختلف المشكالت الواردة في ھذه المرحلة ويستخلص مختلف الحلول 

 للحل بتوجیه من المعلموالطرق المؤدية 
 مرحلة اإلنجاز:

 مثیل وكتابة وقراءة أعداد:ت .1
 باألرقام بالحروف  بالحروف باألرقام

 495 أربع مائة وخمسة وتسعون  خمس مائة وثالثة 503
 990 تسع مائة وتسعون  أربع مائة وثالثة وعشرون 423
 549 خمس مائة وتسعة وأربعون  ثالث مائة وسبعة 307

 

 

 

 

 

 

 تفكیك عدد 

 0+60+900=960 

 0+90+600=690 

423  306  660  6+20+300=326 

 
 أعداد: مقارنة وترتیب وحصر .2

 ضع < أو > أو =
423 < 306  903 < 900  99 > 253 

 األعداد تصاعديا رتب
900 < 306 < 189 < 96 < 69 

 أحصر كل عدد بین مئتین متتالیتین
900 < 872 < 800  500 < 409 < 400  400 < 368 < 300 

 إكمال الشريط العددي
456 - 476 - 496 - 516 - 536 - 556 - 576 - 596 

 
 :معرفة الضعف والنصف واستعمال المفردات .3

 900 نصفھو  450  431 ضعفھو  862
 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يستخلص 
 فرديا القواعد

 الخالصة:
 الحسابیة والھندسیة ويسترجعھا بعد كل عملیةيستنتج مختلف القواعد 

 

 التدريب
 و

 االستثمار
  يقسم ھذا الدرس على حصتین نظرا لكثرة التطبیقاتمالحظة: 



 المقطع األول
 

 والھندسة الحساب المیدان
 (الحصة الثانیة) 1الحصیلة  النشاط

 د45 المدة
 5 الحصة

يتحقق من صحة  يالحظ ويكتشف، القیم
يستعمل الترمیز  ويصادق علیھا،النتائج 

 العالمي

 
مؤشرات 

 الكفاءة
يحسب مجموع أو فرق عددين ويوظف 

 وقیاس ومقارنة األطوال أبجديات الھندسة
الكفاءة 

 الختامیة
  يحل مشكالت متعلقة باألعداد والحساب

 في المستوينقل أشكال يصف أو يو
مركبة 
 الكفاءة

 ويوظفھا في 1000يكتب أعدادا أصغر من 
 حل مشكالت حسابیة وھندسیة

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

يكتب األعداد 
بناء على 

 معارف سابقة

 يحسب مجامیع ذھنیا ثم يكتب االجابة على االلواح :لتعلیمةا
 300+   9  200+  3+  40 أحسب ناتج:

  800  +6  +20  20  +5  +900 
مرحلة 
 االنطالق

الوضعیة يقرأ 
 ويفھم مفرداتھا

 
 

يحدد اإلجراءات 
الالزمة للوصول 

 إلى الحل
 
 

يحسب 
المجموع 

والفرق 
باستخدام 

 تقنیات سريعة
 
 

يجمع ويطرح 
 األعداد عموديا

 
 

يقیس األطوال 
 ويقارنھا

 
 

ينقل شكل 
على مرصوفة 

بنفس 
 القیاسات

 واالكتشافمرحلة البحث  -
 22الرياضیات صعرض الوضعیة المدونة على كتاب -1
 

 المناقشة والتبادل:
يطلع على مختلف المشكالت الواردة في ھذه المرحلة ويستخلص مختلف الحلول 

 والطرق المؤدية للحل بتوجیه من المعلم
 

 مرحلة اإلنجاز:
 :حساب مجموع أو فرق عددين أفقیا .1

9+305 = 4+5+305 
 = 4+310  = 314 

870-11 = 870-10-1 
 = 860 – 1 
 = 859 

354-11 = 354 -10-1 
 = 344 – 1 
 = 343 9+331 = 340 

 تحسب العملیات اآلتیة عموديا ولیس أفقیا
688   409   659   830   659  
95 +  129 +  63 +  125 -  23 - 

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

 قیاس األطوال .2
 قیاس األطوال بالمسطرة المدرجة

 من األصغر إلى األكبر ترتیب األطوال
d<b<e<a<c 

 
 نقل شكل على مرصوفة .3

 انقل الشكل على المرصوفة ولون أجزاءه بنفس اللون
 

مالحظة: ال يمكن رسم شكل موحد 
بین التالمیذ إال إن كان الشكل 

أما بدون ، األصلي على مرصوفة
مرصوفة فتكون الكثیر من األشكال 

على اختالفھا صحیحة، صحیحة 
 على التلمیذ اكتشاف الخطأويتعذر 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يستخلص فرديا 
 القواعد

 الخالصة:
 يستنتج مختلف القواعد الحسابیة والھندسیة ويسترجعھا بعد كل عملیة

 

 التدريب
 و

 االستثمار
 

 



 المقطع األول
 

 األعداد والحساب المیدان
 1معالجة  النشاط

 د45 المدة
 6 الحصة

يتحقق من صحة  ويكتشف،يالحظ  القیم
يستعمل الترمیز  النتائج ويصادق علیھا،

 العالمي

 
مؤشرات 

 الكفاءة
ويحسب مجامیع يمثل أعداد كتابة وقراءة 

 ويقارن بین قیم ويمیز بینھا
الكفاءة 

 الختامیة
  يحل مشكالت متعلقة باألعداد والحساب

 ويصف أو ينقل أشكال في المستوي
مركبة 
 الكفاءة

ويوظفھا في  1000يكتب أعدادا أصغر من 
 حل مشكالت حسابیة 

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

يكتب األعداد 
بناء على 

 معارف سابقة

 مطالبة التالمیذ بإضافة أو طرح عدد ثابت من شريط :لتعلیمةا
 475 – 480 – 485 –...   –...   –...   –...  –...  أكمل الشريط:

   ...–  ...–   ...–   ...–   ...– 809– 806– 803 

مرحلة 
 االنطالق

 
يقرأ الوضعیة 

ويفھم 
 مفرداتھا

 
 

يحدد اإلجراءات 
الالزمة للوصول 

 إلى الحل
 
 

يمیز بین العدد 
 والرقم

 
 

يقرأ ويكتب 
األعداد حرفیا 

 ورقمیا
 
 
 

يتعرف على 
مختلف كتابات 

 العدد
 
 
 

يحسب نتائج 
جمع أفقیا 

 وعموديا

 واالكتشافمرحلة البحث  -
 23عرض الوضعیة المدونة على كتاب الرياضیات ص-1

 المناقشة والتبادل:
يطلع على مختلف المشكالت الواردة في ھذه المرحلة ويستخلص مختلف الحلول 

 والطرق المؤدية للحل بتوجیه من المعلم
 مرحلة اإلنجاز:

1. 
 أدعم معلوماتي أصحح الخطأ  أالحظ العمل

إحاطة رقم العشرات باألخضر 
 وعدد العشرات باألحمر

إحاطة رقم الوحدات باألخضر  
 وعدد الوحدات باألحمر

   
2. 

 أدعم معلوماتي أصحح الخطأ  أالحظ العمل
 أكتب باألرقام:
 3001ثالث مائة وواحد: 

 أكتب باألرقام:
 301ثالث مائة وواحد: 

 أكتب باألرقام:
 901تسع مائة وواحد: 

 أكتب باألرقام:
 67ستة وسبعون: 

 أكتب باألرقام:
 76ثالث مائة وواحد: 

 أكتب بالحروف:
ست مائة وأربعة 

 654: وخمسون
3. 

 أدعم معلوماتي أصحح الخطأ  أالحظ العمل
 تلوين النتائج بنفس اللون  تلوين النتائج بنفس اللون

   

4. 
 أدعم معلوماتي أصحح الخطأ  أالحظ العمل

 9+112=121حساب:  4+32=36النتیجة:  4+32=72أحسب: 
5. 

 أدعم معلوماتي أصحح الخطأ  أالحظ العمل
508   325  
93 +  12 + 

591   445   

508   325  
93 +  12 + 

601   337   

25   38  
193 +  405 + 
218   443   

 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يستخلص 
 فرديا القواعد

 الخالصة:
 يستنتج مختلف القواعد الحسابیة والھندسیة ويسترجعھا بعد كل عملیة

 

 التدريب
 و

 االستثمار
 

192 2+90+100  

م9ع2و1  129 

 مائة وتسعة وعشرون

192 2+90+100  

م9ع2و1  129 

 مائة وتسعة وعشرون

272 2+20+700  

م7ع2و2  722 

 سبع مائة واثنان وعشرون



  المقطع األولالمقطع التعلیمي: 
القرآن الكريم والحديث النبوي  المیدان

 الشريف
 تربیة إسالمیة النشاط
 سورة التكاثر الدرس
 2و 1 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

الحفظ واالستظھار الصحیح 
 والفھم المناسب

 
مؤشرات 

 اءةالكف
ة السلیمة للسورة واستعمالھا في مواقف القراء

تتعلق باآلداب والسلوك وفي تنمیة الجانب 
 الروحي

الكفاءة 
 الختامیة

يستظھر ما حفظ من القرآن والحديث في وضعیات 
 التعلم واألداء.

االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري والحرص على  القیم
 ل بمسؤولیةأداء العبادات، ونبذ العنف والتعام

 
 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

يسترجع معلومات 
ويجیب عن 

 االسئلة

 السیاق: وصانا الرسول صلى هللا علیه وسلم بتعلم القرآن وتعلیمه للغیر.
 السند: نص الدرس السابق (فضل تعلم القرآن وتعلیمه)

 تعلم القرآن وتعلیمه لغیرنا؟ التعلیمة: ماذا قال؟ لماذا يحثنا ديننا علي

مرحلة 
 االنطالق

ينصت لقراءة 
 المعلم النموذجیة

 
 

يقرأ السورة  
ويطلع علي 

 معناھا االجمالي
 
 

يناقش محتوى 
السورة وما تدعو 

إلیه من خالل 
 أسئلة موجھة

 
 

يستخلص المعنى 
االجمالي ويعید 

 قراءته
 
 

يقرأ أجزاء من 
السورة حتى 

 يتعود على نطقھا

 األولى: الحصة
 أقرأ وأفھم:

  17مطالبة المتعلمین بفتح الكتاب ص 
 :االنصات للصورة المقروءة من قبل المعلم أو المسموعة على شريط صوتي 
 :يتعرف على معاني الكلمات 

 
 أن من خالل األسئلة الموجھة يتم الوصول بالمتعلمین إلى: 

 التكاثر ھو التباھي بالمال واألوالد -
 يجب كسب المال وتكديسه الدنیا زائلة لھذا ال -
 اومصدرھوالثروات يوم القیامة يحاسب هللا الجمیع على المال  -
 سیسأل هللا الجمیع عن النعم وما عملوا بھا -
 سیعاقب هللا الضالین ويجازي الصالحین -
 يطلع التلمیذ على المعنى العام للسورة من خالل االنصات للمعلم 
 ى الخالصة اآلتیة:العودة للسند الرئیسي ومناقشته للوصول إل 

تناولت السورة بیان انشغال بعض الناس و تنافسھم و تفاخرھم بكثرة األموال و إھمالھم عبادة هللا 
تعالى  و العمل الصالح  و الوقت  یمر بسرعة حتى  یصیروا من أھل القبور  حیث ال ینفع الندم و 

 عمعندھا تصبح نار جھنم حقیقة أمامھم و یحاسبھم هللا على كل الن
 قراءة الخالصة من قبل بعض التالمیذ 
 تدوين سورة التكاثر على كراس التربیة االسالمیة وحفظھا في البیت 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يستظھر السورة 
ويسترجع معناھا 

 العام

 الحصة الثانیة:
 :أتحقق من تعلماتي

  ما حفظوا من السورة تحت مراقبة ومساعدة المعلميستظھر بعض التالمیذ 
 رجع التلمیذ المعنى االجمالي للسورة من خالل األسئلة الموجھةيست 
 التالمیذ على الحفظ ينجز التمرين التالي حسب الوقت وقدرات 

 أجب بصحیح أو خاطئ بعد كل جملة:
 سورة التكاثر تتكلم عن الكفار -
 يحذر هللا في السورة المسلمین من التباھي -
 اإلنسان لما يموت يزول وال يعود للحیاة -
 يمان بیوم الحساب ھو ركن من أركان اإليماناإل -

 التدريب
 و

 االستثمار

 
  



 الوضعیة اإلنطالقیة األولى
 

 أدوات ومفاھیم المادة المیدان
 جغرافیا النشاط

 االتجاھات العامة (الجزء األول) الموضوع
 د45 المدة

الكفاءة 
 الختامیة

يختار المسار المناسب للتنقل 
عالم والتوجه بعد الكشف عن م
 مكانیة في محیطه القريب

 
مؤشرات 

 الكفاءة
يستعمل مصطلحات االمام والخلف والیمین 

والیسار لوصف طريق أو مكان بالنسبة 
 لمعلم ثابت أو متحرك

مركبة 
 الكفاءة

يستخدم مصطلحات تحديد المواقع ويمیزھا 
 بناء على معالم معنیة

االعتزاز بالوطن ومعرفة حدوده وتنوع  القیم
 ه، والتعرف على بعض أسامیھامعالم

 

 المراحل الوضعیات التعلمیة والنشاط المقترح التقويم

يستھل مفھوم 
الجغرافیا 

بالتساؤل عن 
 المكان.

 التعرض للوضعیة اإلنطالقیة:
: يحتاج االنسان لمعالم تمكنه من تحديد السیاق

 )49مكان تواجده وتنقله نحو مختلف االتجاھات (ص
 لمیذ: كتاب التالسند

 :التعلیمة
 ماذا تشاھد في الصورة؟

  ما ھو المعلم؟ لماذا يعتبر مھما لتحديد المكان؟

مرحلة 
 االنطالق

يستھل موضوع 
 الدرس

 
 

يناقش محتوى 
 السندات المرئیة

 
 
 

يستنتج المراد 
من وراء كل 

 سند
 
 
 

يتعرف على 
عالقة المعلم 

 باالتجاه
 
 
 

يحدد موقع 
شيء بالنسبة 

 لمعلم محدد
 
 
 

تنتج الخالصة يس
 المناسبة

 

 تمھید:
 مطالبة المتعلمین بفتح كتاب التاريخ والجغرافیا وقراءة السند من عدة تالمیذ:

ما ھي االتجاھات التي تحدد من خاللھا موقعك بالنسبة لمختلف أنواع 
 المعالم؟

 استكشاف المعارف:

   
 الحظ الصورة األولى
 ماذا تشاھد فیھا؟

 مدينة الجزائر
 ھر المنازل؟كیف تظ

 أين يقع بیت الطفل؟
 ؟المستخدمما المعلم 

 الحظ الصورة الثانیة
اين يقف المصلین اثناء 

 الصالة في المسجد؟
 ومن يقف أمامھم؟

 أين يقف كل مصلي؟

 الحظ الصورة الثالثة
 متى تجتمع افراد العائلة؟

 لماذا؟
 ومتى تجتمع مع أھلك؟

 أين تجتمعون؟

 توظیف المعارف:
ت المكتوبة والمرئیة اآلتیة، وعلق على كل سند موظفا ما تعلمته الحظ السندا

 سابقا
 1 سند مرئي

عند قطع المارة "
 للطريق ..."

 2 سند مكتوب
حفاظا على "

 ...." سالمة

 3 سند مكتوب
"تقع المدرسة 

 ....."االبتدائیة 

 4 سند مكتوب
"أسكن في 

 .."مدينة وھران 

ماذا تشاھد في 
 ؟الصورة

ند كیف يحترزون ع
 قطع الطريق؟

لماذا وجد القانون 
 ؟الذي ينظم المرور

بماذا يلزم 
 السائقین؟

 ؟أين تقع المدرسة
وكیف يصل إلى 
 وسط المدينة؟

أين يسكن 
 الطفل؟

 عالم يطل؟
أين تشرق 
 الشمس؟

 
 استنتاج (االختصار والتبسیط)

َ                 تقع األماكن أو الطرق أو يمین  أو يسار ، أمام  أو خلف  معلم ثابت أو مت        َ       َ        َ  حرك                          

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز النشاط بناء 
على توجیھات 

 االستاذ

 تقويم جزئي:
أكتب على كراسك فقرة من سطرين توظف فیھا االتجاھات العامة عند تنقلك من 

 البیت إلى المدرسة.

 التدريب 
 و

 االستثمار
 


