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 : القيم االنسانية.المقطع

 

  

 فهم المنطوق والتعبير الشفوي: الميدان

 دقيقة                                                       45:  المدة.                                                                                     صديقتي حوريةالنص المنطوق: 

 الكفاءة الختامية:

 يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط، ال سيما النمط الوصفي ويتجاوب معها. 

 يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعة في وضعيات تواصلية دالة .

  :  مركبات  الكفاءة

  يقيّم مضمون النّص المنطوقو يحلّل معالم الوضعية التواصليةو  يتفاعل مع النّص المنطوق و  يرّد استجابة لما يسمع

 يتواصل مع الغير ويفهم حديثه ويقدم ذاته ويعبر عنها و 

 :   مؤشر الكفاءة

 يتصرف بكيفية تدل على اهتمامه لما يسمع  -

 .يحدد موضوع الوصف و عناصره  -

 المراحل والنشاط المقترحالوضعيات التعلمية  التقويم

يصوغ أجوبة تدل على 

فهم السؤال ، يستعمل 

 الرصيد اللغوي المروج.

 السياق : نص الوضعية المشكلة االنطالقية األم ، دليل الكتاب ص )..(

 السند : مشهد

التعليمة: محاورة التالميذ حول نص المشكلة األم الستخراج المهمات و التركيز على المهمة 

 الثالثة.

 : لديك زمالء كثر في المدرسة من منهم  الذين يتميزون بأخالق حسنة ؟لماذا؟1المهمة 

مرحلة 

 االنطالق

تصد  يستمع إلى النص 

عنه إشارات و ايجاءات 

تدل على اهتمامه 

 بالموضوع 

يجيب بجمل تامة تترجم 

 المعنى العام للنص 

 أستمع و أجيب

( من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل البصري بينه  صديقتي حوريةقراء النص المنطوق )

االستعانة  أوي والقرائن اللغوية والغير لغوية وبين متعلميه مع االستعانة باألداء الحس حرك

 بالقرص  المضغوط المرفق بالدليل 

 عم يتحدث النص ؟ ماهو عنوانه ؟

بالنص المنطوق ، يمكن للمعلم المرفقة  عن االسئلة اإلجابةتجزئة  النص المنطوق قراءة و 

 تعديلها ) حذف ، إضافة ، تغيير...(

 اسمي شخصيات النص الذي سمعته ، مم تعاني رجاء ؟  -

 لماذا تأخذ حورية بيد زميلتها مازحة ؟ -

 ماهو سبب تألم رجاء ؟ ماذا قالت لصديقتها ؟ -

 على ماذا  تدل عبارة ) ذات الثالثة أرجل (؟ -

 ها ؟ماذا كان رد حورية على كالم -

 هل توافقها الرأي ؟ -

مرحلة بناء 

 التعلمات

 فهم المنطوق

جديدة تدعم ما  أفكاربناء 

 ورد في النص المنطوق 

يقارنو يقابل المعلومات 

الواردة في النص 

المكتوب مع السندات 

 البصرية المرافقة

 : تفويج التالميذ و مطالبة كل فوج بالتعبير عن الصورة ) تعبير حر (و أعبر أشاهد

التدريب و 

 االستثمار 

التعبير 

 الشفوي 

 و مشاهدة الصورة  09مطالبة المتعلم بفتح الكتاب ص  -

 ماذا تشاهد في الصورة ؟ - -

 من هي الفتاة التي تحمل محفظتين؟ لماذا ؟ -

 ما رأيك فيم تقوم به ؟ -

ما نوع الصداقة التي تجمع بين الفتاتين؟صداقة حقيقية / صداقة مصلحة / صداقة  -

 عابرة .

 بن تتصف حورية؟ -

 

  األفكاريتحدث و يتبادل 

 ينجز التمرين 

 طلب المعلم من التالميذ في حصة التعبير التحدث عن أعز األصدقاء لدى كل واحد . -

 عمن ستتحدث رجاء و ماذا ستقول ؟ -

حل التمرين االول من كراس األنشطة : يكمل الناقص من الحوار مسترجعا النص  -

 المنطوق 
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 فهم المنطوق والتعبير الشفوي: الميدان

 :  تعبير شفوي                                                                                              النشاط

 الكفاءة الختامية:

 يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في وضعيات تواصلية دالّة.  

  :  مركبات  الكفاءة

 يتواصل مع الغير ويفهم حديثه ويقدم ذاته ويعبر عنها

 :   مؤشر الكفاءة

 يتدرب على االساليب بما يستجيب للوضعية التواصلية -

 . دالة   يكتشف الصيغ و يوظفها في وضعيات  -

 يساهم في االعمال االيجابية في المدرسة و المحيط ، ينتهج اساليب التعايش االنساني مع غيره  القيم :

 يعبر موظفا األسماء التي تدل على النسبة  الهدف التعلمي :

مراحل 

 الحصة
 التقويم التعليمية و النشاط المقترح وضعيات 

ة 
حل

مر

ق
ال

ط
الن

ا
 

 العودة إلى النص المنطوق) صديقتي حورية (

 كانت حورية ترافق رجاء في ذهابها و ايابها الى المدرسة ، ماذا كانت تفعل أثناء ذلك ؟

 لماذا دمعت عينا رجاء عندما كلمتها حورية ؟

يتذكر مضمون  

 النص المنطوق .

 يجيب عن االسئلة .

ت
ما

عل
لت

 ا
ء
نا

 ب
لة

ح
مر

 

 بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح االسئلة .

 تحمل عن رجاء ؟ ماذا حورية -

 كانت حورية تحمل على رجاء حقيبتها المدرسية . -

 تدوين الجملة على السبورة و تلوين الصيغة المستهدفة .

 تثبيت الصيغة بأسئلة أخرى .

تريد حورية اعفاء  رجاء من جر العصا  من جر ماذا تريد حورية إعفاء رجاء ؟

 الخشبية 

ياقة ؟     تعرفنا أكثر على قواعد اللياقة في مادة في أي مادة تعرفنا أكثر على قواعد الل

 التربية المدنية .

 تجر رجاء عصا من حديد ماذا نقول ؟      تجر رجاء عصا حديدية 

 وضعيات اخرى لتثبيت الصيغة المستهدفة :

 طلب المعلم منكم العمل فرادى ماذا نقول عن هذا العمل ؟

 هذا عمل فردي 

 أن تميز كل انسان ؟تصرفات حورية هي ما يجب 

 تصرفات حورية تصرفات انسانية .                     

 صحح زميلي كل التمارين ماذا أقول عن هذا التصحيح؟ 

 هذا تصحيح كلي                      

 تربية الطفل على األخالق كتذا نقول عن هذه التربية ؟

 هي تربية خلقية                      

 البوق من نحاس ماذا نقول عن البوق ؟يعزف على 

 يعزف على بوق نحاسي  

 اقول جمال مستعمال ) الفاظ النسبة ( على المنوال التالي :

 رجل من العاصمة  -

 رجل عاصمي   -

 االحظ الصور و أعبر عنها مع زميلي مستعمال الفاظ النسبة 

 يجيب عن االسئلة 

يكتشف الصيغ و 

 يوظفها 

 

 تستدعي االجابة باستعمال الصيغ المكتشفة .يطرح المعلم اسئلة 

 من كراس  االنشطة .  4الى  2العودة الى الدفتر االنشطة و انجازالتمرين من  -

 استعمل الصيغ : اكمل كل عبارة باسم النسب المناسب مثل : -

 التعاون على االعمال الحسنة : عمل تعاوني / فعل الخير ؟ عمل ...... 

 ؟ عمل ....../ التشارك النجاز المشاريع : عمل ....التطوع لتقديم المساعدة 

 مساعدة االنسان الخيه االنسان :عمل .../ القيام بتوعية الناس : عمل ....

 عمل أنجز من طرف جماعة : عمل ..... 
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 شفوي () انتاج الشفوي تعبير: الميدان

 الكفاءة الختامية:

  في وضعيات تواصلية دالّة. يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة 

  :  مركبات  الكفاءة

 يتواصل مع الغير ويفهم حديثه ويقدم ذاته ويعبر عنها

 :   مؤشر الكفاءة

 عن وضعيات تواصلية ذات داللة.او الصور يصف و يعبر انطالقا من مشهد  -

 الى القيم انسانية و اداب التعامل مع الغير و يساهم في العمل الخيري . : ينمي و يرشدالقيم

 يعبر عن قيم و سلوكات ايجابية شفويا من خالل سندات مختلفة  الهدف التعليمي :

 

مراحل 
 الحصة

 التقويم وضعيات التعليمية و النشاط المقترح 

ق
ال
ط
الن

 ا
لة

ح
مر

 

متحرك ، لفت السياق : في مدرستك تلميذ يتنقل على كرسي 
 انتباهك

 سلوكات حدثت في فرصة الراحة بساحة المدرسة .
 السند : الصورة 

 التعليمية : الحظ الصورة و اذكر ما الذي لم يعجبك فيها ؟
 ينسخ المعلم الصورة و يعلقها  

 يحسن االستماع
 يجيب عن األسئلة 

 

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
ة 

حل
مر

 

 تحدثت الى زمالئه حتى تغير هذا الوضع 

يستقي معلومات 
باالعتماد على 

سندات توضيحية  
 مرافقة 

يعبر عن الصور  
معتمدا على االسئلة 

 التوجيهية .
يربط بين االفكار و 

يدمجها ليعبر عن 
 وضعيات مشابهة 

 الصورة االولى :
 ما هو السلوك البذيء الذي يقوم به هؤالء ؟

 ما رأيك في هذا السلوك؟     سلوك جذ سيء 
ذاك الطفل ؟    يشعر بالحرج/يشعر  بم يشعر

 بالحزن/بالغضب ...
 هل تعرف حديثا شريفا ينهانا عن السخرية من األخرين ؟ 

 

 الصورة الثانية :
رجاء فتاة مختلفة تتحدث عن الصعوبات التي تواحهها متذا 

 تقول عن :
 حمل المحفظة / ممارسة كل الرياضات / صعود الدرج  

 ....سخرية البعض منها  -
 التعبير عن الصورتين ) ادماج جزئي( 

يدرس معك زميل او زميلة مثل رجاء ، تحدث كيف يمكنك 
 أن تساعده ) ادماج كلي( 

 االستثمار

 
انضم الى مدرستنا تلميذ يتنقل على كرسي متحرك ، يواجه 

الكثير من الصعوبات ، و االسوأ من ذلك أنه تعرض 
للسخرية من بعض زمالئه ، فجمعتهم قائال لهم 

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

 ........... 

 قراءة الملخص 
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 : فهم المكتوبالميدان

 .                                                          مع عصاي في المدرسة (  اللغة  إثراء –فهم  –شرح  -:   قراءة  )أداء النشاط

 ، مع التركيز على النمط الوصفي ، قراءة سليمة و يفهمها  األنماطيقرأ نصوصا مختلفة  الكفاءة الختامية:

  :  مركبات  الكفاءة

 الواردة في النص المكتوبويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب ،يستعمل المعلومات   *يفهم ما يقرأ

 .يقيّم مضمون النص المكتوب*يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 :   مؤشر الكفاءة

 يلتزم بقواعد القراءة الصامتة؛ يحترم شروط القراءة الجهرية  -

 فهمه لمعاني النص الوصفي عن غيرو يعبر عن  يحترم عالمات الوقف -

مراحل 

 الحصة
 التقويم وضعيات  التعلمية و النشاط المقترح 

ق
ال

ط
الن

 ا
لة

ح
مر

 

 السياق :  انضم الى قسمك تلميذ جديد و يعاني من التأتأة 

 السند : تصورات التالميذ 

 التعليمية :كيف تتصرف اتجاهه؟ و كيف تتوقع ان يعامله المعلم ؟
 يدلي بحديثه و يبرره 

ت
ما

عل
لت

 ا
ء
نا

 ب
لة

ح
مر

 

 ... و مالحظة الصورة المصاحبة للنص .فتح الكتاب ص 

 ماذا تشاهد في الصورة ؟

 اين تتواجد شخصيات الصورة ؟ من تكون الفتاة التي تحمل عصا ؟ كا الذي رافقها برأيك ؟من يكون الشخص بالبذلة الرمادية ؟

 تسجيل توقعات التالميذ عن موضوع النص 

 ترك فرصة للتالميذ للقراءة الصامتة .

 يات المذكورة في القصة ؟من هي الشخص -

 اين تجري احداث هذه القصة ؟ما اسم الشخصية الرئيسية ؟ -

 قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال االيحاء التقريبي للمعنى .

 االخطاء (مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة ، فقرة / فقرة )يبدأ بالمتمكنين حتى  ال يدفع المتأخرين الى ارتكاب 

 توظيفها في جملة معناها الكلمة تذليل الصعوبات أثناء القراءة و شرح المفردات الجديدة و توظيفها في جمل مثل : 

 الحت لنا من بعيد قوارب  الصيادينو هي عائدة الى الشاطئ مساء 

 الح لي . –بدا لي  –ظهر لي 

 اياب  –يتيسر  –يستبدل كل مفردة مسطرة بأحدى هذه الكلمات : ترتطم  -

 عصاي ان ادخلتها بين فجوات المقعد ..........ترتطم  تصطدم -

 علي الذهاب و الرجوع ............................يتيسر يسهل  -

 باسما  –استخرج من النص ضد كلمة : عابسا  -

 المناسبة . باألسئلةنى الظاهري له مناقشة التالميذ عن فحوى النص و المع  -

 )طرح االسئلة المرافقة للنص و يمكن إضافة أسئلة أخرى أو استبدال  سؤال باخر حسب ما يراه المعلم مناسبا ( -

 من رافق رجاء الى المدرسة ؟بم تميز سلوك المدير معهما ؟ -

لذي التحقت به رجاء ؟ / اجد في لنص ما قال االب للمدير :) هي كما ترى ...( مما تعاني رجاء ؟ كيف كان القسم ا -

 يدل على أن رجاء تلتحق الول مرة بالمدرسة . 

 ما هي المشكلة التي واجهت رجاء عندما ارادت الجلوس ؟ - -

 من كانت تحدث رجاء في تلك االثناء؟/ كانت تحدث نفسها لماذا ؟

 ماذا توقعت رجاء عندمااحدثت عصاها صوتا مرتفعا ؟ هل صدق توقعها ؟ -

 اختار عنوانا اخر مناسب للحكاية :أل يوم في المدرسة / العصا/ في قسمي الجديد / اين اضع عصاي  -

 هناك الكثير حولنا ممن قديحتاجون المساعدة ، اذكركم . -

 كيف يمكن ان نساعدهم ؟ -

 اقدم النصيحة المناسبة في كل حالة :

 المرضى في المستشفى و االيتام المسنون في دار العجزة . -

 أو مريض ينتظر دوره شيخ  -

 قشور موز عل االرض  -

 شخص ناجح في اخالقه و عمله -

 شخص يائس  -

 جار فقير  -

•   

يكتشف الشخصيات و 

يعبر عنها  و يعبر عن 

 الصور 

يقرافقرات من النص  

 قراأة صحيحة معبرة 

يجيب عن االسءلة فهم 

 النص 

يوظف الكلمات الجديدة 

 في جمل 

يتعرف على معاني 

الكلمات من خالل 

 السياق 

 تحديد الشخصيات 

يثري رصيد اللغوي و 

 المعرفي 

يفهم معاني كلمات 

 باالعتماد على السياق 

التدرب و 

 االستثمار

 طرح اسئلة اخرى قصد االلمام بالموضوع 

  04ص  03انجاز التمرين في دفترر االنشطة رقم 

 : اذكر السبب :  فهمت النص

 رجاء عندما ارتطمت عصاها ، السبب:..................خافت  -

 لم توقف رجاء عصاها ، السبب................................. -

 ابتسم المعلم، السبب :........................................... -

 اثري لغتي :  

 انجاز تمرين حول اثراء اللغة على الدفتر االنشطة ان وجد او من اقتراح المعلم 

 يجيب عن االسئلة 

 يقدم افكار اخرى

استنادا الى تصوراته 

 ينجز النشاط 
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                                                            الممكن األمل نشيد:   محفوظات.  النشاط

  :  مركبات  الكفاءة

 علومات الواردة في النص المكتوب ويعيد بناء الم  *يفهم ما يقرأ

 .يقيّم مضمون النص المكتوب*يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 معاني النص الشعري .اعل مع فمنغما مناسبا للمقام ، يت أداءيؤدي :   الكفاءة اتمؤشر

 التعامل مع الغير ، يساهم في العمل الخيري  آدابو  إنسانيةينمي و يرشد الى قيم  :القيم

 معبرا  أداءالمحفوظة ، يؤدي المحفوظة  أبياتيقرأ نصوصا شعرية مكتوبة ، يفهم معاني  :الهدف التعلمي

مراحل 
 الحصة

 التقويم وضعيات التعلمية و النشاط المقرح 

ة 
حل

مر
 

ال
ط
إلن

ا
ق

 

 ماهي  الصفات االنسانية التي ميزت كال من رجاء و المعلم؟
يسترجع معاني النص 

 المدروس 

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
ة 

حل
مر

 

 مرحلة التقديم و شرح المعنى االجمالي 

يكشف االستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جميل وواضح الضفاء 

 الجانب الجمالي عليها .

  نشيد االمل الممكن            

 
 صامتةقراءة  قراءة التالميذ للمحفوظة

 طرح سؤال حول فهم المعنى العام للمحفوظة : 
 عم تتحدث المحفوظة؟

 والى ماذا تدعونا ؟
قراءة المحفوظة من طرف المعلم قراءة واضحة تتخللها االيماءات 

 لتقريب المعنى 
 مراجعة معاني ابيات المحفوظة بأسئلة لقياس الفهم 

 ما هو الضياء الذي يقصده الشاعر في البيت االول ؟ -
 هل نتسابق في الحياة لجمع المال ام لفعل الخير ؟ -
ما هو البيت الذي يوافق المعنى التالي : ال يمكن ان تحولنا  -

 الحياة و غيرنا يعيش في شقاء.
 بماذا امرنا اله تعالى ؟ ماهو جزاء ذلك ؟ -
 إذن ما هو سر العطاء ؟ -

 اعمال –بذر النماء  –نرقى  –اجمع الكلمة و معناها : طواه االسى 
 نعلو و نسمو . –غلبه الحزن –الخير 

 قراءة التالميذ للمحفوظة قراءات فردية . -
 تحفيظ المحفوظة عن طريق المحو التدريجي .

  

 يكتشف المحفوظة 
 إلى قراءة ينصت

 االستاذ 
يدرك المعنى االجمالي 
و يجيب عن اسئلة 

 الفهم 
يقرأ المحفوظة قراءة 

 سليمة 

التدريب و 
 االستثمار

 حفظ و اداء المحفوظة اداء معبرا عن معانيها  -

يؤد المحفوظة اداء 
 سليما 
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 : فهم المكتوبالميدان

 )اداء ، شرح ، فهم ( مع عصاي في المدرسة + تراكيب نحوية : انواع الكلمةقراءة :   النشاط

: يفهم ما يقرأ و يعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب ، يستعمل المعلومات الواردة في النص الكفاءةمركبة 

 و يقيم مضمون النص المكتوب . المكتوب ، يستعمل استراتيجية القراءة 

 نص الوصفي عن غيره ، يميز انواع الكلمة .يحترم شروط القراءة الجهرية و يحترم عالمات الوقف و يعبر عن فهمه لمعاني ال: مؤشر الكفاءة  
 التقويم الوضعيات التعليمية و النشاط المقترح مراحل ال

مرحلة 
 االنطالق

 
 ما اسم التلميذة الجديدة في القسم ؟ -
 يتذكر ما جاء في النص  ؟ اآلخرينفي اي شيء هي مختلفة عن  -

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 األولىالمرحلة 
 يقرأ المعلم النص قراءة جهرية مسترسلة  -
 يتداول التالميذ على القراءة ، كل تلميذ يقرأ جزء من النص . -
 من خالل أسئلة موجهة يحدد التالميذ فقرات النص : -
 تلميذة جديدة في هذه المدرسة ألنهالماذا رافق والد رجاء ابنته الى المدرسة ؟/  -
 من تالميذ القسم أحدا؟ ال ال تعرف إليهالذي دخلت هل تعرف تالميذ القسم  -
 : من " رافقني ...........حشد هائل ال اعرفه" األولىيحدد الفقرة  -
 اذكر كل الحلول التي فكرت فيها رجاء مكان لعصاها   -
 " إلي األنظاريحدد الفقرة الثانية " جلست على.......... فانقلبت  -
 كيف كانت معاملة المعلم لرجاء ؟ -
 الثالثة " سمعت خطوات ..ابتسم و مضى"يحدد الفقرة  -

 يقوم كل فوج بوضع عنوان مناسب لفقرة من فقرات النص:  •
 التحاق رجاء بمدرستها و قسمها الجديدين  -1 •

 مكان مناسب لعصاها في القسم  إيجادرجاء تحاول  -2 •

 المعلم يقوم بمساعدة رجاء بكل لطف عكس ما كانت تتوقع . -3 •

 ئيسية للنص على السبورة  ثم ياخص كل فوج النص على ضوئها .يسجل المعلم االفكار الر •
 يطرح المعلم سؤاال لتحديد الظاهرة النحوية المستهدفة 

 ماذا تبين لرجاء عندما جلست ؟ -
 ماذا فعل المعلم عند سماعه صوت االرتطام ؟ ماهي الجملة التي تعبر على ذلك ؟ -
 ير ؟ استخرج ما يناسب ذلك من النص.اخذ االب ابنته بعد الخروج من مكتب المد أينالى  -
 على السبورة مع تلوين الظاهرة النحوية المستهدفة: األجوبةيسجل المعلم  -
 عصاي ليس لها مكان . أنتبين لي  -
 و ما اراه اال واقفا امامي . -
 القسم . الى حجرة أبيعرج بي  -
 يقرأ المعلم السند قراءة معبرة . -
 فرادى .يعيد قراءته مجموعة من التالميذ  -
 طرح بعض االسئلة الكتشاف الظاهرة و تمييزها مثل : -
 ما نوع كل كلمة ملونة في الجمل ؟ -
 اعود الى النص و استخرج : فعلين ، اسمين ، حرفين  -

 هل وقعت االفعال كلها في نفس الزمن ؟/ عالم يدل كل اسم من هذه االسماء ؟ هل لهذه الحروف معنى ؟
 لم على كراسه :ينجز التمرينيين من دليل المع -

 يقرأ الجملة و يميز السماء و الحروف فيها . -1
 يكون جمال تتضمن افعاال مختلفة . -2
 يكمل الجملة باالفعال و االسماء و حروف المناسبة  -3

 ) بامكان المعلم التنوي في طريقة الدراسة أو التمارين المتعلقة بها(

ثم حدد  0000باحا / التعاون مع الزمالء على فعل الخير اجعل هذه العبارات تتضمن افعاال : الذهال الى المدرسة ص -

 الحرف فيها .
 ماهي االفعال و االسماء التي تعبر عنها كل صورة؟  -

يقرأ و يجيب و يحدد المجموعات 
 الظاهرة و يميزها  اإلنشائية

 
 

على وظيفة المركبات  أحكامايصدر 
 اللغوية و النصية 

 الكلمة  أنواعيميز 
 

 االستثمار
 المكتسبات 

 05تمارين النحو ص ينجز على دفتر األنشطة 

 : اكمل الجمل بفعل مناسب ثم سطر تحت اسم في كل جمل ، و لون كل الحروف المنفصلة . النحو
 .......... االطفال قواعد اللعبة / الصديقان .........في السراء و الضراء 

 ..........الناس من كل امنيا .
 ومين رالته / .....هذه الجمعية الخيرية على مساعدة المحالمسلم ......على ص

 اكمل الجملتين باسماء مناسبة : •
 ذهبت رفقة .........الى ..........العامة ل ................ -
 .........السريع المحضر بمواد غذائية غير .........يضر ب .......... -

 اكمل الجملتين بافعال مناسبة  •
 المالديف ف ...........لروعة المكان .........الى جزر  -
 المخلص لوطنه ....قصاري جهده لتطويره. -

 اكمل الجملتين بحروف مناسبة : •
 ركب الملك ...جواده...امر قائده ان يلحق ...ه -
 كانت ....ـي في الوقت .... االوقات سيارة كبيرة تستنفد كل البنزيم في وقت قصير ... ال يشبع -

 ج :اعود الى النص و استخر •
 فعلين :..........، .........../ اسم شيء ......

 لسمي انسان :......،....../حرفين :.....،............. •

 ينجز التمرنين على دفتر االنشطة 
 يؤدي مهمة طبقا لتعليمات محددة 
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 المكتوب: فهم الميدان

                                                                                 .قراءة)شرح،اداء،فهم(مع عصاي في المدرسة+صيغ الصرفية:الضمائر المنفصلة:  النشاط

ومات الواردة في النص يفهم ما يقرأ و يعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب ، يستعمل المعلمركبات الكفاءة :  

على مختلف اشكال الحروف كتابة و  المكتوب ، يستعمل استراتيجية القراءة و يقيم مضمون النص المكتوب/يتعرف

                                                                                                                                                      الضوابط للكتابة بالعربية، يتحكم في مستويات اللغة الكتابية.

 يجيب عن اسئلة التعمق في مضمون النص ، يوظف الضمائر المنفصلة توظيفا صحيحا  :  مؤشر الكفاءة

 هم في العمل الخيري ينمي و يرشد الى قيم االنسانية و اداب التعامل مع الغير ، و يسا القيم :

 ستعمق في فهم النص ، يوظف الضمائر المنفصلة. الهدف التعلمي :
 التقويم الوضعيات التعليمية و النشاط المقترح مراحل 

ة 
حل

مر

ق
ال
ط
إلن

ا
 

 ماهي المشكلة التي واجهن رجاء في القسم؟ -
 ماذا حدث عندما ارادت ادخال العصا في فجوة المقعد؟ -
 يتذكر ما جاء في النص  ماذا فعل المعلم؟ -

ت
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 يقرأ المعلم النص كامال قراءة جهرية مسترسلة. -
 يتداول مجموعة من التالميذ على قراءة فقرات النص مجرأة  -

 يطرح المعلم اسئلة التعمق في المعنى النص:
 بم شبهت رجاء عصاها ؟ لماذا؟ -
 بما شعرت رجاء عندما ارتطمت عصاها ؟ما سبب ذلك ؟ -
 مارأيك بما قام به المعلم ؟ -
 اعين السلك الذي يعجبني فيما يلي : -
لم تبادر اي زميلة بمساعدة رجاء / لم يسخر الزمالء من رجاء / حاولت رجاء عدم عرقلة  -

 الحركة في القسم 
 يطرح المعلم اسئلة لتحديد الظاهرة الصرفية المستهدفة. -
 رة الصرفية المستهدفة .يسجل المعلم االجوبة على السبورة مع تلوين الظاه -
 امرني برفع رأسي. /امرني المعلم برفع رأسي  -

 انا و ابي دخلنا المكتب / دخلنا المكتب
 وجه التالميذ انظارهم الى رجاء و/ وجهوا انظارهم الى رجاء

 يستبدل كل كلمة ملونة بأحد هذه الضمائر)نحن،هم،هو( •
 ما نوع هذه الضمائر ؟ متصلة/منفصلة

 ل واحد منها ؟على : الغائب/المخاطر/المتكلم على ماذا يدل ك
 عوض الضمير هو اسما مفردا مذكرا 
 عوض الضمير "هو" اسما...........

 يعوض الضمير"انتما" اسما .............
 يؤسس و يحوصل ما تم التوصل اليه. -
 في دليل المعلم على كراسه: 2و 1ينجز التمرنين  -

 اكمل بالضمير المناسب :
 اللذان يسهران على راحة ابنائهماالوالدان  -
 تراجعين دروسك دائما . -
 كتبا بخط جميل -
 تناوال طعامكما  -

 اكمل الضمير باسم مناسب :
 هي جادت بخير وفير -
 هم يتسابقون لفعل الخير -
 هما ساهما في حملة التشجير -
 هن رتبن خزانة القسم  -

 يقرا
 

 يجيب
 

يفسر و يدمج لفكارا و معلومات 
 متعلقة بالنص

 
يالحظ الظاهرة الصرفية و 

 يميزها 
 

يميز الضمائر المنفصلة و 
 يوظفها 

 

و  االستثمار
 المكتسبات

 05ينجز تمارين الصرف على دفتر االنشطة ص -
صرف : اربط كل ضمير بفعله : -

 
 عوض االسم بالضمير المناسب : •

الولدان يتسلقان الشجرة / الطبيبات يمارسن مهنة صعبة / الشباب تعاونوا على دفع  -
 السيارة 

 ينجز التمرين على دفتر االنشطة 
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 و التعبير الكتابي : فهم المكتوبالميدان

  مع عصاي في المدرسة + تعبير الكتابي ( فهم  –شرح  -:   قراءة  )أداء النشاط

و ينتج كتابة ، ، قراءة سليمة و يفهمها يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط الوصفي الكفاءة الختامية:

 سيما النمط الوصفي في وضعيات تواصلية دالة . األنماطنصوصا من  ستة الى ثمانية اسطر مختلفة 

  :  مركبات  الكفاءة

 يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوبب ،لمعلومات الواردة في النص المكتوويعيد بناء ا  يفهم ما يقرأ*

بالعربية ، يتحكمفي يتعرف على مختلف ضوابط للكتابة /.يقيّم مضمون النص المكتوب*يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 مستويات اللغة العربية ، ينتج منصوصات حسب وضعية التواصل.

يلخص النص بشكل عام ، يتجاوز المعنى العام للنص الى جزئياته ،يناقش قيم النص و عبره ، يتدرب  :  مؤشر الكفاءة

 على تجنيد الموارد المكتسبة للتعبير كتابيا في وضعيات تواصلية دالة

مراحل 
 الحصة

 التقويم وضعيات و أنشطة التعلم

ق
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 تذكر االفكار الرئيسية للنص و كتابتها على السبورة -
تلخيص النص بشكل عام : عندما دخلت رجاء الى قسمها الجديد، جلست على  -

المقعد خشبي و حاولت ايجاد مكان لعصاها  لكنها وجدت صعوبة في ذلك ، 
 بمساعدتها بكل لطف.الحظ المعلم ارتباكها فقام 

يتذكر اهم احداث النص، 
 و المعنى العام له .
 يجيب عن االسئلة
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 يقرأ المعلم النص قراءة جهرية معبرة -

 يقرأ المتعلمون النص قراءة بليغة مؤدية لمعانيه متفاعلة مع احداثه -

 التعمق اكثر في النص بتجاوز المعنى العام و التطرق الى جزئياته  و قيمه  -

لماذا ظنت رجاء ان المعلم سيعاقبها؟/ النها ال تعرفه/الن        التلميذ الجديد يغلب 

 عليه الخوف من معلمه 

وقف المعلم امام رجاء لكنه لم يقل لها ال تخافي ، ماذا فعل يدل ذلك ليطمئنها؟/ ابتسم 

 في وجهها

ما هو اثر تصرف المعلم على التالميذ ؟/ تصرف المعلم يشجعهم على مساعدة زميلتهم 

 يقتدون به النه قدوتهم . /

رأيك هل ببمضايقتها  مايا منهم كذلك ال يق رغم انه ال احد بادر بمساعدة رجاء اال ا ن

 ستكون رجاء مرتاحة مع زمالئها الجدد ام ال؟

 طمت عصاها بالمقعدصف شعور رجاء عندما ارت

 ذات مرة ارادت رجاء مشاركة في لعبة الغميضة ،فقالت لها سناء:

سيكون من السهل على اتمام العد قبل ان تصلي الى مكان الذي ستختبئين فيه و بخ 

المعلم سناء ، و طلب منها ان تكتب قائمة بكل ما عليها فعله اتجاه زميلتها لتصلح 

 خطأها

 يالحظ التالميذ القائمة -

 ماهي العبارة التي بدأت بها سناء قائمتها؟ -

 ماذا كتبت سناء قبل كل عنصر من القائمة؟ -

 كيف كتبت هذه العناصر ؟امام بعضها / تحت بعضها -

 يتناقش التالميذ نقاشا موجها من طرف المعلم التمام القائمة

يفاضل بين مختلف 
 المواقف في النص

  
يدلي برأيه حول 
 شخصيات النص

 
يصدر رأيا حول مواقف 

 النص 
 

 يعرض ارشادات
 

يكمل برصيد مقدم معنى 
 الجمل 

 
 يكمل كتابة عناصر قائمة 

يكتب وفق لشكل 
 المستهدف

 
يوظف مكتسباته القبلية 

 من  افكار و معاني

و  االستثمار
 المكتسبات 

يكتب قائمة باعمال الخير التي يمكنه المشاركة فيها مستعينا بما هو مدون في  -

 المفكرة 

 يمكن عرض الصور لمساعدة التالميذ و اثارة دافعتهم   -

يقدم اقتراحات للمساهمة 
في اعمال انسانية على 

 شكل قائمة
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 .فهم المنطوق : الميدان

 .                                                                                     البائع الصغيرالنص المنطوق: 

 الكفاءة الختامية:

 يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط، ال سيما النمط الوصفي ويتجاوب معها. 

  :  مركبات  الكفاءة

  يقيّم مضمون النّص المنطوقو يحلّل معالم الوضعية التواصليةو  يتفاعل مع النّص المنطوق و  يرّد استجابة لما يسمع

 يتواصل مع الغير ويفهم حديثه ويقدم ذاته ويعبر عنها و 

 :   مؤشر الكفاءة

 .حسن االستماع،فهم المعنى العام للمنطوق -

   تستهدف المعنيين الظاهري والضمني.يجيب عن أسئلة  -

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن األسئلة 
 المطروحة

 تقديم الوضعية االنطالقية األم
مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى النص ويبدي 

 اهتماما

ينتج جمال بسيطة تترجم 

 .المعنى العام للنص

 

 

 

 يعبر عن المشهد

يقابل المعلومات يقارن و 

الواردة في النص و 

 المشهد.

 أستمع و أجيب

: 
( من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب البائع الصغير قراء النص المنطوق )

التواصل البصري بينه وبين متعلميه مع االستعانة باألداء الحس حركي 

 والقرائن اللغوية والغير لغوية.

 فهم المنطوق:

 طرح أسئلة حول النص. -

 النص المنطوق قراءة واإلجابة عن األسئلة؟تجزئة 

 أشاهد و أعبر:

 
 ماذا يفعل سمير الصغير؟ ولماذا في رأيك؟ -

 تحدث عن شعورك نحو سمير ؟ -

 ماذا تفعل لو كنت تسطيع مساعدته؟ -

 لخص القصة التي سمعتها -

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

فهم 

 المنطوق

 ينجز التمرين

 8ص  1ينجز التمرين  أتذكر و أجيب:

-   

استثمار 

 المكتسبات

 

 

 01 :الحصة دقيقة      45:  المدة



 االستاذ بلقاسم بدور                                                المدرسة االبتدائية مداحي سعيد       تيسمسيلت 

 : القيم االنسانية.المقطع

 

 

 

 

 التعبير الشفوي: الميدان

                                                                                              تعبير شفوي:   النشاط

 الكفاءة الختامية:

  في وضعيات تواصلية دالّة. يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة 

  :  مركبات  الكفاءة

 يتواصل مع الغير ويفهم حديثه ويقدم ذاته ويعبر عنها

 :   مؤشر الكفاءة

 يعبر شفويا بلغة سليمة اعتمادا على مشهد . -

 يكتشف الصيغ و يوظفها  في وضعيات دالة  . -

مراحل 
 الحصة

 التقويم التعلموضعيات و أنشطة 

ة 
حل

مر
ق

ال
ط
الن

ا
 

 العودة إلى النص المنطوق) البائع الصغير(
   متى ينهض سمير؟ -

يتذكر مضمون  
 النص المنطوق .

يجيب عن االسئلة 
. 

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 بناء الجمل :

 .باكرا ينهض سمير -

 .فجرا تصنع األم رقائق الديول -

 

 و تلوين الصيغة . تدوين الجمل على السبورة 

 الصيغ بأسئلة أخرى. تثبيت

 

 

 أعبر: 

 مطالبة التالميذ التعبير عن الوضعيات باستعمال الظرف المناسب.

 مراجعة الدروس. -

 الذهاب الى المدرسة. -

 ظهور القمر. -

 فترة االمتحانات. -

 مدة عرض المسرح. -

- ....................................................... 
 

 يجيب عن االسئلة 
يكتشف الصيغ و 

 يوظفها 

 االستثمار

 

من دفتر األنشطة  8ص  2حل التمرين -

 
-  

يتدرب على 
استعمال الصيغة 

في وضعيات 
مشابهة و 

يستثمرها في 
 وضعيات جديد 

  

 

 

 

 

 دقيقة      45:  المدة 02 :الحصة



 االستاذ بلقاسم بدور                                                المدرسة االبتدائية مداحي سعيد       تيسمسيلت 

 : القيم االنسانية.المقطع

 

 

 

 

 الشفوي تعبير: الميدان

 شفوي .إنتاج :   النشاط

 الكفاءة الختامية:

  في وضعيات تواصلية دالّة. يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة 

  :  مركبات  الكفاءة

 يتواصل مع الغير ويفهم حديثه ويقدم ذاته ويعبر عنها

 :   مؤشر الكفاءة

 يصف و يعبر انطالقا من مشهد عن وضعيات تواصلية ذات داللة. -

 

مراحل 
 الحصة

 التقويم  التعلم وضعيات و أنشطة

ة 
حل

مر
ق

ال
ط
الن

ا
 

 يتصف اإلنسان بصفات حميدة  و أخرى ذميمة  -
 .أذكر بعض هذه الصفات -

 يحسن االستماع
 يجيب عن األسئلة 

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 يعبر التالميذ عن المشهد -

-  
 ؟هي األعمال و الهوايات التي تقوم بهاما  -
 ؟احك كيف يقضي الطفل نهاره -
 يعبر التالميذ عن المشهد. -

 

-  
 اختر ماتراه مناسبا و عبر ، يعمل الطفل ألنه : -
 وحيد/يتيم/ليساعد عائلته الفقيرة. -
 هل تعرف حقوق الطفل ؟ اذكر بعض الحقوق التي تعرفها  -

يستقي معلومات 
باالعتماد على سندات 

 توضيحية  مرافقة 
يعبر عن الصور  

معتمدا على االسئلة 
 التوجيهية .

يربط بين األفكار و 
يدمجها ليعبر عن 
 وضعيات مشابهة 

 االستثمار

 

و أنت عائد الى البيت وجدت زميال لك هجر الدراسة يبيع األدوات  -
 فنصحته قائال: المدرسية على حافة الطريق

- ............................................................................. 

- ............................................................................. 

- ............................................................................. 

قراءة  -
 الملخص

 

 

 

 

 

 

 03 :الحصة دقيقة      45:  المدة



 االستاذ بلقاسم بدور                                                المدرسة االبتدائية مداحي سعيد       تيسمسيلت 

 : القيم االنسانية.المقطع

 

 

 

 

 فهم المكتوب: الميدان

 إثراء(   –فهم  –شرح  -:   قراءة  )أداء النشاط

 :ماسح الزجاج.                                                           الوحدة

 يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في وضعيات تواصلية دالّة.  الكفاءة الختامية:

  :  مركبات  الكفاءة

 يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوبب ،لمعلومات الواردة في النص المكتوبناء اويعيد   يفهم ما يقرأ*

 .يقيّم مضمون النص المكتوب*يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 :   مؤشر الكفاءة

 يلتزم بقواعد القراءة الصامتة؛ يحترم شروط القراءة الجهرية المسترسلة؛ -

 يوّظف قواعد اللغة المكتسبة.الوصفي عن غيره؛يحترم عالمات الوقف؛ يميّز النص  -

مراحل 
 الحصة

 التقويم وضعيات و أنشطة التعلم

ة 
حل

مر
ق

ال
ط
الن

ا
 

 
 يجيب عن االسئلة  يتمتع الطفل بحقوق عديدة ، اذكر ما تعرف منها  . -

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 و مالحظة الصورة المصاحبة للنص .14فتح الكتاب ص 

 ماذا تشاهد في الصورة ؟
 فرصة للتالميذ للقراءة الصامتة .ترك 

 أين تجري أحداث هذه القصة ؟ -
 قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال اإليحاء التقريبي للمعنى 

 مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة ، فقرة / فقرة. -
تذليل الصعوبات أثناء القراءة و شرح المفردات الجديدة و توظيفها في  -

 جمل .
مناقشة التالميذ عن فحوى النص و المعنى الظاهري له باألسئلة   -

 المناسبة .
)طرح االسئلة المرافقة للنص و يمكن إضافة أسئلة أخرى أو استبدال   -

  سؤال بأخر حسب ما يراه المعلم مناسبا (

 يعبر عن الصور 
يقرا فقرات من النص  
 قراءة صحيحة معبرة 

يجيب عن االسئلة فهم 
 النص 
الكلمات الجديدة في  يوظف
 جمل 

يتعرف على معاني الكلمات 
 من خالل السياق 

 تحديد الشخصيات 
يفهم معاني كلمات باالعتماد 

 على السياق 

 االستثمار

 08ص  03انجاز التمرين في دفتر األنشطة رقم 

  
08ص  04انجاز التمرين في دفتر األنشطة رقم 

 

 يجيب عن االسئلة 
 
 

 ينجز النشاط 

 

 

 

 04 :الحصة دقيقة      45:  المدة



 االستاذ بلقاسم بدور                                                المدرسة االبتدائية مداحي سعيد       تيسمسيلت 

 : القيم االنسانية.المقطع

 

 

 

 

 : فهم المكتوبالميدان

 :   محفوظات.   النشاط

 :صحوة بخيل .                                                           الوحدة

  :  مركبات  الكفاءة

 النص المكتوب ،يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب ويعيد بناء المعلومات الواردة في  *يفهم ما يقرأ

 .يقيّم مضمون النص المكتوب*يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 :   الكفاءة اتمؤشر

 يؤّدي المحفوظات أداء معبـّرا. -

 يتفاعل مع معاني النص الشعري . -

مراحل 
 الحصة

 التقويم وضعيات و أنشطة التعلم

ق
ال
ط
إلن

 ا
لة

ح
مر

 

 لماذا يضطر األطفال للعمل في سن مبكرة ؟  
يسترجع معاني النص 

  المدروس

ت
ما

عل
لت
 ا
ء
نا
ب

 

 مرحلة التقديم و شرح المعنى االجمالي 

يكشف االستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جميل وواضح الضفاء 

 الجانب الجمالي عليها .

 
 

 قراءة صامتة قراءة التالميذ للمحفوظة
 طرح سؤال حول فهم المعنى العام للمحفوظة : عم تتحدث المحفوظة؟

 والى ماذا تدعونا ؟
قراءة المحفوظة من طرف المعلم قراءة واضحة تتخللها اإليماءات 

 لتقريب المعنى 
 مراجعة معاني أبيات المحفوظة بأسئلة لقياس الفهم 

 قراءة التالميذ للمحفوظة قراءات فردية . -
 تحفيظ المحفوظة عن طريق المحو التدريجي .

 

 يكتشف المحفوظة 
 

 ينصت إلى قراءة األستاذ 
 
 اإلجمالييدرك المعنى 
 

 يجيب عن أسئلة الفهم .
 

 يقرأ المحفوظة قراءة سليمة
 
المحفوظة أداء  ييؤد 

 سليما 

 االستثمار

 حفظ و أداء المحفوظة أداء معبرا عن معانيها  -

 المحفوظة أداء سليما  ييؤد

 

 

 

 05 :الحصة دقيقة      45:  المدة



 االستاذ بلقاسم بدور                                                المدرسة االبتدائية مداحي سعيد       تيسمسيلت 

 : القيم االنسانية.المقطع

 

 

 

 

 المكتوب : فهمالميدان

 تراكيب نحوية. / قراءة )أداء ، شرح ، فهم (  النشاط :

  الفعل الماضي./ :ماسح الزجاج العنوان

يفهم ما يقرأ و يعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب ، يستعمل المعلومات الواردة في النص  مركبة الكفاءة:

 المكتوب ، يستعمل استراتيجية القراءة  و يقيم مضمون النص المكتوب .

 :  مؤشر الكفاءة

 يحترم شروط القراءة الجهرية و يحترم عالمات الوقف و يعبر عن فهمه لمعاني النص . -

 يميز أنواع الكلمة . -

 

مراحل 
 الحصة

 التقويم وضعيات و أنشطة التعلم

مرحلة 
 االنطالق

 
 لماذا كان أمين يعمل كماسح للزجاج؟  -

يتذكر ما جاء في 
 النص

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 المرحلة األولى
 يقرأ المعلم النص قراءة جهرية مسترسلة  -
 النص .يتداول التالميذ على القراءة ، كل تلميذ يقرأ جزء من  -
 من خالل أسئلة موجهة يحدد التالميذ فقرات النص. -
 .يقوم كل فوج بوضع عنوان مناسب لفقرة من فقرات النص -
 يسجل المعلم االفكار الرئيسية للنص على السبورة   -
 يلخص التالميذ النص على ضوء االفكار األساسية . -

 الثانية.المرحلة 
.يطرح المعلم سؤاال لتحديد الظاهرة النحوية المستهدفة  -

 
يسجل المعلم األجوبة على السبورة مع تلوين الظاهرة النحوية  -

 المستهدفة:
 يقرأ المعلم السند قراءة معبرة . -
 يعيد قراءته مجموعة من التالميذ فرادى . -
طرح بعض االسئلة الكتشاف الظاهرة و تمييزها . -

 
 

يقرأ و يجيب و يحدد 
المجموعات اإلنشائية 

 الظاهرة و يميزها 
 
 

يصدر أحكاما على 
وظيفة المركبات 

 اللغوية و النصية 
 يميز أنواع الكلمة 

 

 االستثمار

 09تمارين النحو ص ينجز على دفتر األنشطة 

 
 

ينجز التمرين على 
 دفتر االنشطة 

يؤدي مهمة طبقا 
 لتعليمات محددة

 07-06 :الحصة دقيقة      90:  المدة



 االستاذ بلقاسم بدور                                                المدرسة االبتدائية مداحي سعيد       تيسمسيلت 

 القيم االنسانية.: المقطع

 

 

 

 

 

 : فهم المكتوبالميدان

 ظواهرإمالئية / قراءة )أداء ، شرح ، فهم (  النشاط :

  التاء المفتوحة../ :ماسح الزجاج العنوان

يفهم ما يقرأ و يعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب ، يستعمل المعلومات الواردة في النص  مركبة الكفاءة:

 المكتوب ، يستعمل استراتيجية القراءة  و يقيم مضمون النص المكتوب .

 :  مؤشر الكفاءة

 يحترم شروط القراءة الجهرية و يحترم عالمات الوقف و يعبر عن فهمه لمعاني النص . -

 .يرسم التاء المفتوحة في األفعال -

مراحل 
 الحصة

 التقويم وضعيات و أنشطة التعلم

ق
ال
ط
إلن

 ا
لة

ح
مر

 

 كيف كان أمين يعامل السائقين ؟ -
 كم كان عمر أمين؟ -
  من كان يعول أمين؟ -

يتذكر ما جاء في 
 النص

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 المرحلة األولى
 يقرأ المعلم النص قراءة جهرية مسترسلة  -
 التالميذ على القراءة ، كل تلميذ يقرأ جزء من النص .يتداول  -
 يطرح أسئلة للتعمق في معنى النص -

 الثانية.المرحلة 
 .المستهدفة  مالئيةيطرح المعلم سؤاال لتحديد الظاهرة اإل -

-  
يسجل المعلم األجوبة على السبورة مع تلوين التاء في أخر  -

 الكلمات.
 ءة معبرة .يقرأ المعلم الكلمات المنتهية بتاء قرا -

 
 

 يقرأ و يجيب.
 
 

يصدر أحكاما على 
وظيفة المركبات 

 اللغوية و النصية 
 يميز التاء المفتوحة 

 

 االستثمار

 : النشاطات على كراس 
 و تصحيحها  9حل بعض التمارين ص 

 

ينجز التمرين على 
 دفتر االنشطة 

يؤدي مهمة طبقا 
 لتعليمات محددة

 

 

 09-08 :الحصة دقيقة      90:  المدة



 االستاذ بلقاسم بدور                                                المدرسة االبتدائية مداحي سعيد       تيسمسيلت 

 : القيم االنسانية.المقطع

 

 

 

 

 : فهم المكتوبالميدان

 إثراء(   –فهم  –شرح  -:   قراءة  )أداء النشاط

 :ماسح الزجاج.                                                           الوحدة

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط الوصفي، تتكـّون من ثمانين إلى مائة وعشرين  الكفاءة الختامية:

 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

  :  مركبات  الكفاءة

 يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوبب ،لمعلومات الواردة في النص المكتوويعيد بناء ا  يفهم ما يقرأ*

 .يقيّم مضمون النص المكتوب*يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 :   مؤشر الكفاءة

 يلتزم بقواعد القراءة الصامتة؛ يحترم شروط القراءة الجهرية المسترسلة؛ -

   يوّظف قواعد اللغة يحترم عالمات الوقف؛ يميّز النص الوصفي عن غيره؛ -

 ينتج منصوصات حسب وضعية التواصل. -

مراحل 
 الحصة

 التقويم وضعيات و أنشطة التعلم

مرحلة 
 اإلنطالق

 
 تلخيص  نص القراءة . -

يتذكر اهم أحداث النص، 
 و المعنى العام له .
 يجيب عن االسئلة

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 :القراءة -
 يقرأ المعلم النص قراءة جهرية معبرة -

 يقرأ المتعلمون النص قراءة بليغة مؤدية لمعانيه متفاعلة مع أحداثه -

 التعمق أكثر في النص بتجاوز المعنى العام و التطرق الى جزئياته  و قيمه  -

 يالحظ التالميذ القائمة -

 ماهي العبارة التي بدأت بها سناء قائمتها؟ -

 ماذا كتبت سناء قبل كل عنصر من القائمة؟ -

 كيف كتبت هذه العناصر ؟أمام بعضها / تحت بعضها -

 علم التمام القائمةيتناقش التالميذ نقاشا موجها من طرف الم -

 : التعبير -

 من دفر النشاطات اللغوية . 11الصفحة  يقرا النص -

-  
 

 يستخرج الحقوق التي حرم منها سعيد . -

يفاضل بين مختلف 
 المواقف في النص

  
يدلي برأيه حول 
 شخصيات النص

 
يصدر رأيا حول مواقف 

 النص 
 
 

يكمل برصيد مقدم معنى 
 الجمل 

 
 عناصر قائمة  يكتب 

 
 

 استثمار
 المكتسبات

 .يستعين بالصور  ويكتب قائمة من خمس حقوق للطفل -

-  

يستخرج حقو الطفل من 
 سندات مختلفة .

 

 

  

 دقيقة      90:  المدة 11-10:الحصة



 االستاذ بلقاسم بدور                                                المدرسة االبتدائية مداحي سعيد       تيسمسيلت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االستاذ بلقاسم بدور                                                المدرسة االبتدائية مداحي سعيد       تيسمسيلت 

 : القيم االنسانية.المقطع

 

 

  

 .فهم المنطوق : الميدان

 .                                                                                     جديالنص المنطوق: 

 الكفاءة الختامية:

 يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط، ال سيما النمط الوصفي ويتجاوب معها. 

  :  مركبات  الكفاءة

  يقيّم مضمون النّص المنطوقو معالم الوضعية التواصليةيحلّل و  يتفاعل مع النّص المنطوق و  يرّد استجابة لما يسمع

 يتواصل مع الغير ويفهم حديثه ويقدم ذاته ويعبر عنها و 

 :   مؤشر الكفاءة

 .حسن االستماع،فهم المعنى العام للمنطوق -

   يجيب عن أسئلة تستهدف المعنيين الظاهري والضمني. -

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن األسئلة 
 المطروحة

 تقديم الوضعية االنطالقية األم
مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى 

النص ويبدي 

 اهتماما

ينتج جمال 

بسيطة تترجم 

المعنى العام 

 .للنص

 

 

 

يعبر عن 

 المشهد

يقارن و يقابل 

المعلومات 

الواردة في 

النص و 

 المشهد.

:أستمع و أجيب

 
( من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل البصري بينه  جديقراء النص المنطوق )

 وبين متعلميه مع االستعانة باألداء الحس حركي والقرائن اللغوية والغير لغوية.

 فهم المنطوق:

 طرح أسئلة حول النص. -

 تجزئة النص المنطوق قراءة واإلجابة عن األسئلة؟

 أشاهد و أعبر:

 
 صف الجد و تحدث عن مايلي:(1

 المالبس .... –الوجه  –الشعر  –الجسم  –القامة  -

 ( ماهو شعورك نحو جدك؟2

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

فهم 

 المنطوق

 ينجز التمرين

12ص  1ينجز التمرين  أتذكر و أجيب:

 
 

  

استثمار 

 المكتسبات
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 الشفويالتعبير : الميدان

                                                                                              تعبير شفوي:   النشاط

 الكفاءة الختامية:

  في وضعيات تواصلية دالّة. يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة 

  :  مركبات  الكفاءة

 ذاته ويعبر عنهايتواصل مع الغير ويفهم حديثه ويقدم 

 :   مؤشر الكفاءة

 يعبر شفويا بلغة سليمة اعتمادا على مشهد . -

 و يوظفها  في وضعيات دالة  .  ) الكاف(يكتشف صيغة التشبيه -

مراحل 
 الحصة

 التقويم وضعيات و أنشطة التعلم

ة 
حل

مر

ق
ال
ط
الن

ا
 

 العودة إلى النص المنطوق) جدي (
 كيف كان الجد يقضي أوقاته؟   -

يتذكر مضمون  
 النص المنطوق .

يجيب عن االسئلة 
. 

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 بناء الجمل :

 .الثلج.كلحيتي جدي بيضاء  -

 .أمي.كمعلمتي حنونة  -

 

 و تلوين الصيغة . تدوين الجمل على السبورة 

 تثبيت الصيغ بأسئلة أخرى.

 

 

 أعبر: 

 . كاف التشبيهمطالبة التالميذ التعبير عن الوضعيات باستعمال 

 -رفيع –االسفنجة  –البرق  –شامخ  –البذور  –واسع  –يمتص  –أصفر  -

 المحيط. –الجبل  –الذهب  –صاف  –الخيط  -يومض

 كاف التشبيهيركب التالميذ جمال من انشائهم يستعملون فيها 

 
 

 يجيب عن االسئلة 
يكتشف الصيغ و 

 يوظفها 

 االستثمار

 

 من دفتر األنشطة  12ص  2حل التمرين -

-  
-  

يتدرب على 
استعمال الصيغة 

في وضعيات 
مشابهة و 

يستثمرها في 
 وضعيات جديد 
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 الشفوي تعبير: الميدان

 إنتاج شفوي .:   النشاط

 الكفاءة الختامية:

  تواصلية دالّة.في وضعيات  يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة 

  :  مركبات  الكفاءة

 يتواصل مع الغير ويفهم حديثه ويقدم ذاته ويعبر عنها

 :   مؤشر الكفاءة

 يصف و يعبر انطالقا من مشهد عن وضعيات تواصلية ذات داللة. -

 

 التقويم  وضعيات و أنشطة التعلم مراحل الحصة

ة 
حل

مر
ق

ال
ط
الن

ا
 

 يتصف اإلنسان بصفات حميدة  و أخرى ذميمة  -
 .أذكر بعض هذه الصفات -

 يحسن االستماع
 يجيب عن األسئلة 

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 1يعبر التالميذ عن المشهد -

-  
 ما  يفعل هذا الرجل مع أبيه؟ -
 ما رأيك في هذا السلوك؟ -
 .2يعبر التالميذ عن المشهد -

 
 .3يعبر التالميذ عن المشهد -

-  
 اإلنسان وحيدا؟لماذا يعيش هذا  -
 بم يحس و وبعيد عن أسرته؟  -

يستقي معلومات 
باالعتماد على سندات 

 توضيحية  مرافقة 
يعبر عن الصور  

معتمدا على االسئلة 
 التوجيهية .

يربط بين األفكار و 
يدمجها ليعبر عن 
 وضعيات مشابهة 

 االستثمار

 
 ماهو شعورك اتجاه جدتك و جدتك  - -
 

قراءة  -
 الملخص
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 : فهم المكتوبالميدان

 إثراء(   –فهم  –شرح  -:   قراءة  )أداء النشاط

 .                                                          حفنة نقود: الوحدة

 يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في وضعيات تواصلية دالّة.  الكفاءة الختامية:

  :  مركبات  الكفاءة

 يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوبب ،لمعلومات الواردة في النص المكتوويعيد بناء ا  يفهم ما يقرأ*

 .يقيّم مضمون النص المكتوب*يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 :   مؤشر الكفاءة

 يلتزم بقواعد القراءة الصامتة؛ يحترم شروط القراءة الجهرية المسترسلة؛ -

 يوّظف قواعد اللغة المكتسبة.يحترم عالمات الوقف؛ يميّز النص الوصفي عن غيره؛ -
 

 التقويم وضعيات و أنشطة التعلم مراحل الحصة

ة 
حل

مر

ق
ال
ط
الن

ا
 

 
 يجيب عن االسئلة  يتمتع الطفل بحقوق عديدة ، اذكر ما تعرف منها  . -

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 و مالحظة الصورة المصاحبة للنص .18فتح الكتاب ص 

 
 ماذا تشاهد في الصورة ؟

 ترك فرصة للتالميذ للقراءة الصامتة .
 ما الذي أسعد الشيخ  ؟ -

 قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال اإليحاء التقريبي للمعنى 
 بالتداول على القراءة ، فقرة / فقرة.مطالبة التالميذ  -
تذليل الصعوبات أثناء القراءة و شرح المفردات الجديدة و توظيفها في  -

 جمل .
مناقشة التالميذ عن فحوى النص و المعنى الظاهري له باألسئلة   -

 المناسبة .
)طرح االسئلة المرافقة للنص و يمكن إضافة أسئلة أخرى أو استبدال   -

  يراه المعلم مناسبا ( سؤال بأخر حسب ما

 يعبر عن الصور 
يقرا فقرات من النص  
 قراءة صحيحة معبرة 

يجيب عن االسئلة فهم 
 النص 

يوظف الكلمات الجديدة في 
 جمل 

يتعرف على معاني الكلمات 
 من خالل السياق 

 تحديد الشخصيات 
يفهم معاني كلمات باالعتماد 

 على السياق 

 االستثمار

 12ص  03دفتر األنشطة رقم انجاز التمرين في 

 
 12ص  04انجاز التمرين في دفتر األنشطة رقم 

  
 

 يجيب عن االسئلة 
 
 

 ينجز النشاط 
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 : فهم المكتوبالميدان

 :   محفوظات.   النشاط

 :صحوة بخيل .                                                           الوحدة

  :  مركبات  الكفاءة

 ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب ،يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب  *يفهم ما يقرأ

 .يقيّم مضمون النص المكتوب*يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 :   الكفاءة اتمؤشر

 يؤّدي المحفوظات أداء معبـّرا. -

 يتفاعل مع معاني النص الشعري . -

 

 التقويم وضعيات و أنشطة التعلم مراحل الحصة

ق
ال
ط
إلن

 ا
لة

ح
مر

 

 لماذا يضطر األطفال للعمل في سن مبكرة ؟  
يسترجع معاني النص 

  المدروس

ت
ما

عل
لت
 ا
ء
نا
ب

 

 مرحلة التقديم و شرح المعنى االجمالي 

يكشف االستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جميل وواضح الضفاء 

 الجانب الجمالي عليها .

 
 

 قراءة صامتة قراءة التالميذ للمحفوظة
 طرح سؤال حول فهم المعنى العام للمحفوظة : عم تتحدث المحفوظة؟

 والى ماذا تدعونا ؟
قراءة المحفوظة من طرف المعلم قراءة واضحة تتخللها اإليماءات 

 لتقريب المعنى 
 مراجعة معاني أبيات المحفوظة بأسئلة لقياس الفهم 

 قراءة التالميذ للمحفوظة قراءات فردية . -
 تحفيظ المحفوظة عن طريق المحو التدريجي .

 

 يكتشف المحفوظة 
 

 ينصت إلى قراءة األستاذ 
 
 اإلجمالييدرك المعنى 
 

 يجيب عن أسئلة الفهم .
 

 يقرأ المحفوظة قراءة سليمة
 
 المحفوظة أداء سليما  ييؤد 

 االستثمار

 حفظ و أداء المحفوظة أداء معبرا عن معانيها  -

 المحفوظة أداء سليما  ييؤد
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 فهم المكتوب: الميدان

 تراكيب نحوية. / قراءة )أداء ، شرح ، فهم (  النشاط :

 ضارعالفعل الم./ حفنة نقود: العنوان

يفهم ما يقرأ و يعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب ، يستعمل المعلومات الواردة في النص  مركبة الكفاءة:

 المكتوب ، يستعمل استراتيجية القراءة  و يقيم مضمون النص المكتوب .

 :  مؤشر الكفاءة

 يحترم شروط القراءة الجهرية و يحترم عالمات الوقف و يعبر عن فهمه لمعاني النص . -

 . يتعرف على الفعل المضارع -

 

مراحل 
 الحصة

 التقويم وضعيات و أنشطة التعلم

مرحلة 
 االنطالق

 
 يتذكر ما جاء في النص مم كان يعاني الشيخ؟  -

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 المرحلة األولى
 يقرأ المعلم النص قراءة جهرية مسترسلة  -
 يتداول التالميذ على القراءة ، كل تلميذ يقرأ جزء من النص . -
 خالل أسئلة موجهة يحدد التالميذ فقرات النص. من -
 .يقوم كل فوج بوضع عنوان مناسب لفقرة من فقرات النص -
 يسجل المعلم االفكار الرئيسية للنص على السبورة   -
 يلخص التالميذ النص على ضوء االفكار األساسية . -

 الثانية.المرحلة 
 .يطرح المعلم سؤاال لتحديد الظاهرة النحوية المستهدفة  -

 في حلمه بطعم اللحم يتلذذ - -

 النقود المعدنية يتحسس -
 يسجل المعلم األجوبة على السبورة مع تلوين الظاهرة النحوية المستهدفة: -
 يقرأ المعلم السند قراءة معبرة . -
 يعيد قراءته مجموعة من التالميذ فرادى . -
 طرح بعض االسئلة الكتشاف الظاهرة و تمييزها . -

 

  المستقبلاو  الحاضركل فعل يقع في الزمن  المضارعالفعل   
 (ت -يـ  -ن  -)أيتصل بالفعل المضارع  أحد الحروف التالية :

 
 

يقرأ و يجيب و يحدد 
المجموعات اإلنشائية 

 الظاهرة و يميزها 
 
 

يصدر أحكاما على 
وظيفة المركبات اللغوية 

 و النصية 
 يميز أنواع الكلمة 

 

 االستثمار

 13تمارين النحو ص ينجز على دفتر األنشطة 

 
 

ينجز التمرين على دفتر 
 االنشطة 

يؤدي مهمة طبقا 
 لتعليمات محددة
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 : فهم المكتوبالميدان

 صيغ صرفية / قراءة )أداء ، شرح ، فهم (  النشاط :

  تصريف الفعل الماضي مع ضمائر المتكلم ./ حفنة نقود: العنوان

يفهم ما يقرأ و يعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب ، يستعمل المعلومات الواردة في النص  مركبة الكفاءة:

 المكتوب ، يستعمل استراتيجية القراءة  و يقيم مضمون النص المكتوب .

 :  مؤشر الكفاءة

 شروط القراءة الجهرية و يحترم عالمات الوقف و يعبر عن فهمه لمعاني النص .يحترم  -

 يصرف الفعل  الماضي مع ضمائر المتكلم. -

 

 التقويم وضعيات و أنشطة التعلم مراحل الحصة

ق
ال
ط
إلن

 ا
لة

ح
مر

 

 ماذا اشترى الشيخ؟ -
  كم بقي في تحضير المائدة ؟ -

 يتذكر ما جاء في النص

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 األولىالمرحلة 
 يقرأ المعلم النص قراءة جهرية مسترسلة  -
 يتداول التالميذ على القراءة ، كل تلميذ يقرأ جزء من النص . -
 يطرح أسئلة للتعمق في معنى النص -

 الثانية.المرحلة 
 .المستهدفة  الصيغة الصرفية يطرح المعلم سؤاال لتحديد  -
 قصودةيسجل المعلم األجوبة على السبورة مع تلوين الكلمات الم -

 لبس أحسن ما عنده  هولبس أحسن ما عنده /  الشيخ -
  نحنثم  أناتعويض هو ب 

 ناأحسن ما عند نالبس نحن
 أحسن ما عندي  تلبس أنا

 مع ضمائر المتكلم  -  تعب –يصرف الفعل  -

 

 يقرأ و يجيب.
 
 

يصرف األفعال مع ضمائر 
 المتكلم 

 

 االستثمار

 : النشاطات على كراس 

 و تصحيحها  13حل بعض التمارين ص 

 
 

ينجز التمرين على دفتر 
 االنشطة 

يؤدي مهمة طبقا لتعليمات 
 محددة
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 : فهم المكتوبالميدان

  انتاج كتابي /إثراء(  –فهم  –شرح  -:   قراءة  )أداء النشاط

                                                           حفنة نقود.: الوحدة

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط الوصفي، تتكـّون من ثمانين إلى مائة وعشرين  الكفاءة الختامية:

 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

  :  مركبات  الكفاءة

 يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوبب ،لمعلومات الواردة في النص المكتوويعيد بناء ا  يقرأ يفهم ما*

 .يقيّم مضمون النص المكتوب*يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 :   مؤشر الكفاءة

 يلتزم بقواعد القراءة الصامتة؛ يحترم شروط القراءة الجهرية المسترسلة؛ -

   يوّظف قواعد اللغة الوقف؛ يميّز النص الوصفي عن غيره؛يحترم عالمات  -

 ينتج منصوصات حسب وضعية التواصل. -

 

 التقويم وضعيات و أنشطة التعلم مراحل الحصة

مرحلة 
 اإلنطالق

 
 تلخيص  نص القراءة . -

يتذكر أهم أحداث النص، و 
 المعنى العام له .

 يجيب عن االسئلة

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 :القراءة -
 المعلم النص قراءة جهرية معبرةيقرأ  -

 يقرأ المتعلمون النص قراءة بليغة مؤدية لمعانيه متفاعلة مع أحداثه -

 .التعمق أكثر في النص بتجاوز المعنى العام و التطرق الى جزئياته  و قيمه  -

 : التعبير -
 يقرأ التلميذ الفقرة  -

 من دفر النشاطات اللغوية .15الفقرة الصفحة يقرا  -

-  
 

 يكتب نقيض الفقرة   -

يفاضل بين مختلف المواقف 
 في النص

  
يدلي برأيه حول شخصيات 

 النص
 

 يصدر رأيا حول مواقف النص 
 
 

  نقيض الفقرة  يكتب 
 
 

 استثمار
 المكتسبات

 واجبه نحو والديه  .يستعين بالصور  ويكتب  -

-  
 

 

 

 

 يكتب واجباته نحو والديه
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 االستاذ بلقاسم بدور                                                المدرسة االبتدائية مداحي سعيد       تيسمسيلت 

 : القيم االنسانية.المقطع

 

 

 

  

 . و التعبير الشفوي  فهم المنطوق: الميدان

 جدي  –البائع الصغير  -صديقتي حوريةالنص المنطوق: 

 -التشبيه –ألفاظ النسبة التعبير الشفوي :

 الكفاءة الختامية:

 األنماط، ال سيما النمط الوصفي ويتجاوب معها.يفهم خطابات منطوقة مختلفة  -

 .ةفي وضعيات تواصلية دالّ  متنوعـة يصف شيئا انطالقا من سندات -

  :  مركبات  الكفاءة

  يقيّم مضمون النّص المنطوقو يحلّل معالم الوضعية التواصليةو  يتفاعل مع النّص المنطوق و  يرّد استجابة لما يسمع

 يتواصل مع الغير ويفهم حديثه ويقدم ذاته ويعبر عنها و 

 :   مؤشر الكفاءة

 .حسن االستماع،فهم المعنى العام للمنطوق -

   يجيب عن أسئلة تستهدف المعنيين الظاهري والضمني. -

 المراحل النشاط الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم
يذكر التالميذ عناوين 

 القصص:

البائع  -صديقتي حورية

 جدي –الصغير 

 قصص خالل األسابيع الماضية من يذكرنا بعناوينها؟ 3قرأت عليكم 

مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى النص 

 ويبدي اهتماما

ينتج جمال بسيطة 

تترجم المعنى العام 

 .للنص

   

اإلجابة عن  -

أسئلة فهم 

 المنطوق 

 

البائع  -صديقتي حوريةاستذكار النصوص الثالثة ) (1

 جدي( –الصغير 
من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل البصري  النصوصقراء 

بينه وبين متعلميه مع االستعانة باألداء الحس حركي والقرائن 

 اللغوية والغير لغوية.

 أقيم تعلماتي: 
 (14ص/10ص/6اإلجابة عن أسئلة فهم المنطوق للوحدات الثالثة.)ص

         

فهم 

 المنطوق

 

 

 

 

 

 

 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

 

يدمج الصيغ   -

في وضعيات 

 تواصلية .

 
 استغالل الصيغ المدروسة للوحدات الثالثة

 التشبيه. –ظروف الزمان  –ألفاظ النسبة  -

 

التعبير 

 الشفوي 

يذكر حقوق الطفل 

 وواجباته. 

 

 التعرف على المشروع و الوسائل الالزمة النجازه -

 (24يقرأ النص )ص  -

-  
 مم يعاني بعض األطفال ؟ -

 إالم يحتاجون ؟  -

أنجز 

 مشروعي 

 

استثمار 

 المكتسبات

 01/02 :الحصة      د90:  المدة
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 : القيم االنسانية.المقطع

 

 : القيم االنسانية.المقطع

 

  

 فهم المكتوب: الميدان

 حفنة نقود. –ماسح الزجاج  –مع عصاي في المدرسة : المكتوبالنص 

مائة وعشرين كلمة إلى  ثمانينيقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط الوصفي، تتكـّون من الختامية:الكفاءة 

 أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

  :  مركبات  الكفاءة

 ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب  يفهم ما يقرأ*
 المكتوبيستعمل المعلومات الواردة في النص *
 .النص المكتوب مضمون يقيّميستعمل إستراتيجية القراءة و *

 :   مؤشر الكفاءة

 يحترم عالمات الوقف؛و  ؛لمسترسلةيحترم شروط القراءة الجهرية او  يلتزم بقواعد القراءة الصامتة؛ -
  يوّظف قواعد اللغة المكتسبة. -

 المراحل النشاط الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم
يذكر التالميذ عناوين 

 :النصوص

ماسح  –مع عصاي

 حفنة نقود. –الزجاج 

 خالل األسابيع الماضية من يذكرنا بعناوينها؟ نصوص  3قرأنا 

مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى النص 

 ويبدي اهتماما

ينتج جمال بسيطة 

تترجم المعنى العام 

 .للنص

   

اإلجابة عن  -

أسئلة فهم 

 المكتوب

 –ماسح الزجاج  –مع عصايالنصوص الثالثة ) استرجاع(1

 حفنة نقود.(
من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل البصري  النصوصقراء 

بينه وبين متعلميه مع االستعانة باألداء الحس حركي والقرائن 

 اللغوية والغير لغوية.

            

 القراءة 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

 
يدمج الصيغ   -

في وضعيات 

 تواصلية .

 (أقيم تعلماتي: 2
 (14ص/10ص/6للوحدات الثالثة.)ص كتوب اإلجابة عن أسئلة فهم الم

      

القواعد 

النحوية و 

الصرفية 

و 

 االمالئية  

يكتب الئحة حقوق 

 الطفل وواجباته. 

 

 التعرف على المشروع و الوسائل الالزمة النجازه -

 (24يقرأ النص )ص  -

-  
 مم يعاني بعض األطفال ؟ -

 إالم يحتاجون ؟  -

أنجز 

 مشروعي 

 

استثمار 

 المكتسبات

 

 

 03/04 :الحصة      د90:  المدة

 05/06 :الحصة      د90:  المدة
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  -فهم المكتوب : الميدان

 حفنة نقود. –ماسح الزجاج  –مع عصاي في المدرسة : المكتوبالنص 

  :  مركبات  الكفاءة

 ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب  يقرأيفهم ما *
 يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب*
 .النص المكتوب مضمون يقيّمو  *

 :   مؤشر الكفاءة

  يوّظف قواعد اللغة المكتسبة. -

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم
يذكر التالميذ 

 :النصوصعناوين 

ماسح  –عصايمع 

حفنة  –الزجاج 

 نقود.

 خالل األسابيع الماضية من يذكرنا بعناوينها؟ نصوص  3قرأنا 

مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى النص 

 ويبدي اهتماما

ينتج جمال بسيطة 

تترجم المعنى 

 .العام للنص

   

اإلجابة  -

عن أسئلة 

فهم 

 المكتوب

 الوضعية االنطالقية األم: (1

 قراءة الوضعية -

-  
   عن المهمات.االجابة  -

-           

 

 

 

 

 

 

 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

 

يجيب   -

عن 

 االسئلة 

 (أوسع  معلوماتي: 2

 
 ا

 راءة السنداتق -

 مالحظة الصور. -

 طرح أسئلة حول السندات الثالثة. -

يكتب الئحة 

حقوق الطفل 

 وواجباته. 

 

 أنجز مشروعي:(3

 متابعة انجاز المشروع. -

 

استثمار 

 المكتسبات
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 : القيم االنسانية.المقطع

 

 

  

 : إدماج النشاط

 البائع الصغير : العنوان 

 :   الكفاءة ات مؤشر

 تجنيد الموارد وتحويلها. -
 توظيف المكتسبات .

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم
 مهنة سمير يذكر التالميذ 

 يبين سبب هجر المدرسة 

 

 ماذا كان يبيع سمير  ؟

 لماذا هجر الدراسة ؟

 مرحلة االنطالق

   

ينجز الوضعية على  -

 كراس القسم .

           

 22حل الوضعية االدماجية ص  من كتاب التلميذ  ص     

 

 
 

 

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 

 

 

 

 

 07/08 :الحصة      د90:  المدة
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 : القيم االنسانية.المقطع

 

 : القيم االنسانية.المقطع

 

 

 

 

 : فهم المكتوبالميدان

 :   محفوظات.   النشاط

 :صحوة بخيل .                                                           الوحدة

  :  مركبات  الكفاءة

 النص المكتوبويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب ،يستعمل المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ

 .يقيّم مضمون النص المكتوب*يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 :   الكفاءة اتمؤشر

 يؤّدي المحفوظات أداء معبـّرا. -

 يتفاعل مع معاني النص الشعري . -

 

 التقويم وضعيات و أنشطة التعلم مراحل الحصة

ة 
حل

مر

ق
ال
ط
إلن

ا
 

 لماذا يضطر األطفال للعمل في سن مبكرة ؟  
يسترجع معاني النص 

  المدروس

ت
ما

عل
لت
 ا
اء

بن
 

 مرحلة التقديم و شرح المعنى االجمالي 

يكشف االستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جميل وواضح الضفاء 

 الجانب الجمالي عليها .

 
 

 قراءة صامتة قراءة التالميذ للمحفوظة
 طرح سؤال حول فهم المعنى العام للمحفوظة : عم تتحدث المحفوظة؟

 والى ماذا تدعونا ؟
قراءة المحفوظة من طرف المعلم قراءة واضحة تتخللها اإليماءات 

 لتقريب المعنى 
 مراجعة معاني أبيات المحفوظة بأسئلة لقياس الفهم 

 قراءة التالميذ للمحفوظة قراءات فردية . -
 تحفيظ المحفوظة عن طريق المحو التدريجي .

 

 يكتشف المحفوظة 
 

 ينصت إلى قراءة األستاذ 
 
 اإلجمالييدرك المعنى 
 

 يجيب عن أسئلة الفهم .
 

 يقرأ المحفوظة قراءة سليمة
 
 المحفوظة أداء سليما  ييؤد 

 االستثمار
 حفظ و أداء المحفوظة أداء معبرا عن معانيها  -

 المحفوظة أداء سليما  ييؤد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة      45:  المدة 09 :الحصة

 10/11 :الحصة      د90:  المدة
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 إنتاج كتابي  -فهم المكتوب: الميدان

 تعبير  كتابي   -إدماج: النشاط

 الكفاءة الختامية:

مائة وعشرين كلمة أغلبها إلى  ثمانينيقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط الوصفي، تتكـّون من 

 مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 .في وضعيات تواصلية دالة ،النمط الوصفي ، سيمااألنماطمختلفة ينتج كتابة نصوصا من ستة إلى ثمانية أسطر 

  :  مركبات  الكفاءة

 ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب  يفهم ما يقرأ*
 يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب*
 .النص المكتوب مضمون يقيّم *

 :   الكفاءة اتمؤشر

 تجنيد الموارد وتحويلها.  -
 المكتسبات .توظيف  -
 يكتشف األخطاء و يصححها. -

 

 المراحل النشاط الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم
وان يذكر التالميذ عن

 النص

 
 التذكير بعنوان نص االدماج) البائع الصغير(

مرحلة 

 االنطالق

 يكتشف أخطاؤه  -

 يصحح أخطاؤه -

 :  االدماج(1

    
 بعد تصحيح  انتاجات التالميذ خارج الصف. -

 التصحيح الجماعي على السبورة. -

   التصحيح الفردي على الكراسات أو األوراق. -

 االدماج

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 يكتشف أخطاؤه  -

 يصحح أخطاؤه-

 (أنتج كتابيا : 2

 
 بعد تصحيح  انتاجات التالميذ خارج الصف. -

 الطرائق التالية .التصحيح وفق إحدى  -

 طريقة الخطأ و الصواب. -(1

 إنتاج نص  جماعيا. -(2

 تصحيح جماعي إلنتاج أحد التالميذ.-(3

  التصحيح الفردي على الكراسات أو األوراق. -

االنتاج 

 الكتابي   

يكتب الئحة حقوق 

 الطفل وواجباته. 

 

 (أنجزمشروعي :3 

 تقويم المشروع . -

 

 المشروع 

 

استثمار 

 المكتسبات
 

 



 االستاذ بلقاسم بدور                                                المدرسة االبتدائية مداحي سعيد       تيسمسيلت 

: هذا المجهود ليس مجانيا إذا انتفعت به أدعو ألخيك دعوة صالحة  مالحظة

 فليس عليك فعل شيئبه في ظهر الغيب أما إذا لم تنتفع 

 ولالتصال:

 :على الفايس بوك حسابي 

www.facebook.com/belgacem.belgacem.14289  

 


