
  
  الحوار المنظم مذكرة درس في

  یتفاعل مع اآلخر :الكفایةمكون  •
  )أنواعه وفوانده ( العمل الیدوي : مدار االهتمام  •
   :المشروع  •
 اآلخر ش العربیة محترما أدب الحوار فیناقةباستعمال اللغیتواصل شفویا : الهدف •

  . وضعیات على صلة بمدار االهتمامحول ویتبادل معه المعلومات
   ** سیر الدرس** 

  التوجيهات  المحتوى  المراحل

  تعهد
  املكتسبات

  استظهار مقطع من محفوظة ماما
  األطفال یصغون ویحاكون

  )أعمال ومهارات(  مقامات مناسبة رالتذكیر بالمحور عب
   ؟كیف ؟ ماذا فعلت  والنملة من الدجاجةماذا ترید : طرح أسئلة 

نشاط 
  جماعي
 يشفو

  وضعية
  االستكشاف

 بعرض الشرط المصور المناس
  

  فیما بینهم مع إصالحفسح المجال للتواصل التلقائي من طرف التالمیذ   
   . وتنظیم المداخالتةاألخطاء الفادح

  

تحسس 
  فردي

مع تشجیع 
المعلم 
 للتالمیذ

  وضعية
  التعلم املنظم

  )اآليل(

  .  موجهة بأسئلةذاستثمار تعابیر التالمی
  الربط بین المداخالت وأدب الحوار 

  تنمیة المهارات یتم تبادل المعلومات حول  •
 مع تعدیل أفكار مراحل إنتاج قصة تبادل المعلومات عن  •

  وضتهم االتالمیذ ألقرانهم ومف

  توظیف كل
  المكتسبات
للتصرف 

في 
 المعلومات

  وضعية
  التعلم

  االندماجي
  

  

 
 )األحداث/ الحكایة ( تحدید الفكرة األولیة  .1
 .تحدید السرد بجمل بسیطة ومسترسلة .2
 .راجهاتحدید الصور التي یمكن إد .3
 . القیام بإنجاز المشروع األولي .4
 .عرضه أمام فریق مراقبة الجودة .5
 .تحویرما یجب تحویره طبقا للتوصیات .6
 .اإلنجاز النهائي لقصتي األولى .7

قصتي األولى 
  أنتجها

 أنشرها 
 أفخر بها

 
  

التركیز 
على حسن 

الصیاغة 
والحرص 
  زعلى االنجا

  وضعية
  التقييم

نتاج قصة  مع تعدیل أفكار تبادل المعلومات عن مراحل إ •
 التالمیذ ألقرانهم ومفاوضتهم 

   ومساعدة التالمیذ على انجازهاالمشاریعمتابعة  •

فردیا أو 
  جماعیا

 



  
  التواصل الشفوي مذكرة درس في

  ینتج خطابا :الكفایةمكون  •
   یعبر عن موقفه الوجداني إزاء األشیاء أو األحداث: الهدف الممیز  •
   !! :العمل اللغوي •
باستعمال یاء أو األحداث یعبر عن موقفه الوجداني إزاء األشلیتواصل شفویا : الهدف •

  .الصیغ المدرجة ضمن وضعیات على صلة بمدار االهتمام
   ** سیر الدرس** 

   
  تعهد

  املكتسبات
  استظهار مقطع من محفوظة ماما

  األطفال یصغون ویحاكون
  )صور لحیوانات(  مقامات مناسبة رالتذكیر بالمحور عب

    و أین ؟  ؟ ماذا فعلتدجاجة لماذا ترید ا : طرح أسئلة

نشاط 
  جماعي
 يشفو

  وضعية
  االستكشاف

  " بعرض الشرط المصور المناس
    فسح المجال للتواصل التلقائي من طرف التالمیذ مع إصالح    

    .ةاألخطاء الفادح
استعمال الرصید السابق دون التمسك باستعمال الصیغة المدرجة 

  !ضمن الحصة 

تحسس 
  فردي

مع تشجیع 
المعلم 
 للتالمیذ

  وضعية
  التعلم املنظم

  )اآليل(

  هیكلة تعابیر التالمیذ ضمن التعبیر الموجه بأسئلة 
 

 
   قصیرنص سرديتكوین +تقدیم كلمات أخرى من الرصید الخاص

  توظیف كل
  المكتسبات
للتصرف 

 التعابیرفي 

  وضعية
  التعلم

  االندماجي

 الربط بین الجمل الشفویة للتدرب على السرد
  للمقام ومحاولة تمثیله من طرف بعض التالمیذببناء حوار مناس

ض مشاهد أخرى تمثل وضعیات جدیدة لتركیز الصیغة عر
!المكتسبة   

)إدماج األبعاد الصحیة و السكانیة كلما توفر المجال (   
  داستغالل الرصیالتنغیم و مع احترام  التواصلن حستركیز

  لزیادة؛ بالتعویضالتصرف فیه بإعادة الترتیب؛ بالحذف ؛ با

التركیز 
على حسن 
الصیاغة 
والتنغیم 
 المناسب

  وضعية
  التقييم

  تمثیل الحوار المكون حول المقام المقترح 
  لتعبیر شفویا عن المشاهد المدرجة باستعمال الصیغة المدرجة ا
  !لـ

 شفویا 

 



  
  آن القرمذكرة درس في

   التالوة السلیمة السور القرآنیة:الكفایة
   "الفلق" سورة  :الموضوع

    السورة القرآنیة في خشوعالمقطع المخصص للحصة من استظهار :الهدف
    

   ** سیر الدرس** 

   
  تعهد

  املكتسبات
أو اآلیات التي تم تحفیظها مع إصالح أخطاء / مراجعة السور السابقة 

   .نطقال

  وضعية
  االستكشاف

  عرض الوضعیة المدعمة 
أنشطة   فسح المجال للتفاعل معها بإیجابیة ولتعابیر التالمیذ التلقائیة

 جماعیة 

  وضعية
  التعلم املنظم

  )اآليل(

   االنتباه عإدراج السورة وتسمیعها م

  

أنشطة 
 شفویة

 
 
 
 
 
  
 

  وضعية
  التعلم

  االندماجي

  .الفهم والتحفیظ عن طریق طرح األسئلة
  .التحفیظ عن طریق القراءات واإلعادات الفردیة
  .بیان المعنى إلجمالي عبر المواقف المتنوعة

الشرح یتم 
عبر 

المواقف 
المعیشة         

  وضعية
  التقييم

  
  االستظهار بالجزء المخصص للحصة 

  تقدیم تفسیر إجمالي آلیة مدروسة

الحرص 
على حسن 

التالوة 
 واإلنصات 

 



  
  المحفوظات مذكرة درس في

  التعبیر عن تمثل المحفوظ باألداء الجید :الكفایة
              "الفراشة" محفوظة :الموضوع :الموضوع

  استظهار المقاطع  بنطق سلیمالقدرة على  :الهدف
  

  

   ** سیر الدرس** 

   
  تعهد

  املكتسبات
  نشاط حركي إلثارة الذاكرة

  .اجعة ما سبق حفظه بأداء فردي من طرف التالمیذمر
أنشطة 
 جماعیة

  وضعية
  االستكشاف

  إحالة على مشاهد وطرح السؤال
  من یصف لنا حدیقة المنزل ؟" 

  .جمال الربیعحوار بین التالمیذ حول 

أنشطة 
 شفویة

  وضعية
  التعلم املنظم

  )اآليل(

  .تسمیع القطعة أو المقاطع المقترحة
  

  تمرح في بشاشة********* الفراشة   انظر إلى 
   بهیة األلوان *********تحوم في البستان    
   و رقصها ظرافة *********في شكلها لطافة     

  لسیرها دلیل  ********* جناحها جمیل      
  

  شرح أبیات المقطع وتسمیعه

الشرح 
یتم عبر 
المواقف 
 و المشاهد

  وضعية
  التعلم

  االندماجي

  .با بإیقاع مناسبالتحفیظ مصحو
التسمیع واإلعادة المجموعیة والفردیة حسب الحصص 

  .المخصصة

یراعى 
النطق 
السلیم 
لكلمات 
 المحفوظة

  وضعية
  التقييم

في نهایة كل الحصص یقع األداء الفردي للبیت المقرر 
 فردیا  ولما سبقه من األبیات

 



 بسم هللا الّرحــمن الّرحيم 

 

 المستوى : السنة األولى ابتدائي                                                                                                     المذكرة :............

 المــــــادة : محفوظـــــــــــــة                                                                                                        

 الموضوع : أمي وأبي 

 الكفاءة المستهدفة : ـ االستئناس السماعي  ـ فهم المعنى اإلجمالي ـ قراءة القطعة اجماليا

 

 النص:
 

 أمي وأبي 

يـــا وهبـــــــــــا كــــــل النعــــــــــــــــــم          ☼    يـــــا ربنـــــــــا يــــــــا ذا الكـــــــــــــــرم             
مــــن أجلنــــــــا كـــــــم يتعــــــــــــــــــب            ☼هـــــــــــــــــذا أبـــــي نعــــــــــــــــم األب                

من مثلهــــــــــــــا في            ☼ ــا              أّمـــــــــــــي التي أحيــــــــــا بهـــــــــــ
 فضلهـــــــــــــــــــا

واحفظهمـــــــــــــا دومــــــــــا لنـــــــــــــا           ☼باركهمــــــــــــــا يــــــــا ربنــــــــــــــــــا               
  

 إنجاز الحصة 
 

 المراحل  األهداف أفعال التعليم /التعلم الوسائل والسندات التقويم
ـ التطرق الى بعض 

اعمال األب واألم في 

 تربية األبناء

ـ من يغسل لك مالبسك ويعدّ لك  ـ صورة :عائلة 

 األكل ؟

ـ من يشتري لك األدوات 

 والمالبس؟

  ـ ادخال التالميذ في جو النص 

 التمهيد

 

 
م القطعة ـ يقرأ المعل ـ السبورة ـ من الذي يتكلم؟  

 ـ التالميذ ينصتون

 ـ عرض القطعة ـ تسميع القطعة

 

 

 
 ـ من يتعب من أجلك ؟ ـ صورة األب واألم ـ ماذا طلب الطفل من هللا؟

ـ ما هي األعمال التي تقوم بها 

 األم في البيت؟

ـ تقديم المعنى  ـ شرح المعنى االجمالي

 االجمالي

 

 

 

ـ تدريب التالميذ على 

 قراءة الشعر
الشعر قطعة ـ إعادة قراءة  ـ تأكيد االستئناس مشاركة التالميذ في القراءة 

 القطعة

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 بسم هللا الّرحــمن الّرحيم

 

 االمستوى : السنة األولى ابتدائي                                                                                                     المذكرة :............

 المــــــادة : محفوظـــــــــــــة                                                                                                        

 الموضوع : مدرستي 

 الكفاءة المستهدفة : ـ االستئناس السماعي  ـ فهم المعنى اإلجمالي ـ قراءة القطعة اجماليا

 

 النص:
 

 مدرستي 

من بيتنـــــــــــــــــا قريبــــــــــــــــــــــــــــة      ☼مدرستـــــــــــــــــــــــي الحبيبــــــــــــــــة        
ـــــــــــــــةأقسامهــــــــــــــــا متّسعــــــــــــــ     ☼أبوابهــــــــــــــــــــــا مرتفعـــــــــــــــــــة         
ألّن فيهـــــــــــــا صحبـــــــــــــــــــــــــــــــي      ☼أحببتهـــــــــــــــــــا من قلبــــــــــــــــــــي         
ـــــــــــــــــاأو كاتبــــــــــــــا أديبـــــــــــــــــ     ☼أغــــــــــدو بهــــــــــــا طبيبـــــــــــــــــــا         

 
 إنجاز الحصة 

   

 

 المراحل  األهداف أفعال التعليم /التعلم الوسائل والسندات التقويم
ـ التطرق الى بعض 

اعمال الخدمات التي 

 تقدمها المدرسة 

 ـ أين تتعلم القراءة والكتابة ؟ ـ صورة :مدرسة 

 ـ من يشرف على تعليمك ؟

  ـ ادخال التالميذ في جو النص 

مهيدالت  

 

 
ـ كيف هي ابواب 

 المدرسة ؟

 ـ كيف هي اقسامها 

 ـ يقرأ المعلم القطعة  ـ السبورة

 ـ التالميذ ينصتون

 ـ عرض القطعة ـ تسميع القطعة

 

 

 
ـ هل يمكن ألحد أن يتعلم 

بدون الذهاب الى 

 المدرسة ؟

 ـ لماذا احب التلميذ مدرسته؟ ـ األسئلة 

ـ ماذا تمنى هذا التلميذ أن يصير 

المستقبل ؟ في  

 ـ من يساعده على ذلك 

ـ تقديم المعنى  ـ شرح المعنى االجمالي

 االجمالي

 

 

 

ـ تدريب التالميذ على 

 قراءة الشعر
ـ إعادة قراءة  ـ تأكيد االستئناس مشاركة التالميذ في القراءة قطعة الشعر

 القطعة

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

  بسم هللا الّرحــمن الّرحيم 

 

 

 

 المستوى : السنة األولى ابتدائي                                                                                                     المذكرة :............

 المــــــادة : محفوظـــــــــــــة                                                                                                        

 الموضوع : هيـــا نلعب 

 الكفاءة المستهدفة : ـ االستئناس السماعي  ـ فهم المعنى اإلجمالي ـ قراءة القطعة اجماليا

 

 النص:
 

 هيـّــا نلعب  

مغــــــــــــــــــــــــــــــــربقبـــــــــــــــــل ال      ☼هيـّـــــــــــــــــــــــــــــــا نلعـــــــــــــــــــب               
اجـــــــــــــــــــــر خلفــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ☼أمســـــــــــــــــــــــــك كفـــــــــــــــــــــــي                
اُقــــــــــــــــــــُرب منـّـــــــــــــــــــــــــــــــــي      ☼ ابعـــــــــــــــــدعّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــي               

شغـّــــــــــــــــــــل عقلــــــــــــــــــــــــــــــــك    ☼نّشــــــــــــــــــــط جسمــــــــــــــــــــــــــك                 
 

 إنجاز الحصة 
   

 

لتعليم /التعلمأفعال ا الوسائل والسندات التقويم  المراحل  األهداف 
ـ التطرق الى بعض 

األلعاب المعروفة لدى 

 التالميذ

 ـ ماذا تفعل في االستراحة ؟ ـ األسئلة 

 ـ ماذا تلعبون  ؟

ـ ادخال التالميذ في جو 

 النص 

 

 التمهيد

 

 
 ـ متى نلعب ؟

 ـ ما هي اللعبة ؟

 

 ـ يقرأ المعلم القطعة  ـ السبورة

 ـ التالميذ ينصتون

 ـ عرض القطعة ـ تسميع القطعة

 

 

 
ـ تحديد بعض األلعاب 

المفيدة و تجنب األلعاب 

 الضارة 

 ـ ماهي فوائد اللعب ؟ ـ األسئلة 

 ــ ما هي األلعاب التي تمارسها ؟

 ــ ما هي األلعاب المفيدة ؟

 ــ ما هي األلعاب الضارة ؟

ـ تقديم المعنى  ـ شرح المعنى االجمالي

 االجمالي

 

 

 

يب التالميذ على ـ تدر

 قراءة الشعر
ـ إعادة قراءة  ـ تأكيد االستئناس مشاركة التالميذ في القراءة قطعة الشعر

 القطعة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بسم هللا الّرحــمن الّرحيم
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 الموضوع : المـــــــــاء

 الكفاءة المستهدفة : ـ االستئناس السماعي  ـ فهم المعنى اإلجمالي ـ قراءة القطعة اجماليا

 

 النص:
 

 المــــــــــاء  

لحـــــــــــــــــيوان األرض والنـّبـــــــــــــــــــات    ☼ المــــــــــــــــاء ســـــــــّر هذه الحيــــــــــــــاة      
ومنــــــــــه جـــــــــاء الحســــــن والبهــــــــاء    ☼ء    بـــــه البقـــــــــــاء وبه النـّمــــــــــــــــــــــــا  

واحــــــــــــرص على نظافــــــــــة المكــــــــان   ☼فاحـــــــرص على  نظافـــــــــــــة األبـــــــــدان     
ــــم تكــــــــن طول المــــــدى نظيــــــفا مالـــــــ  ☼فلن تكـــــــــــون ولـــــــــــــــــــدا لطيـــــــــــفا      

 
 إنجاز الحصة 

   

 

 المراحل  األهداف أفعال التعليم /التعلم الوسائل والسندات التقويم
ـ التطرق الى بعض فوائد 

 الماء
  ـ ادخال التالميذ في جو النص  ـ بماذ نستحم ونزيل األوساخ؟ ـ األسئلة 

 التمهيد

 

 
 ـ لمن الماء  ؟

 ـ 

 

 ـ يقرأ المعلم القطعة  ـ السبورة

 ـ التالميذ ينصتون

 ـ عرض القطعة ـ تسميع القطعة

 

 

 
ـ الماء نعمة من هللا تفيدنا في  ـ شرح المعلم  ـ في ماذا يفيدنا الماء ؟

الشرب والنظافة ، فعلينا أن ال 

 نبذره 

ـ تقديم المعنى  ـ شرح المعنى االجمالي

 االجمالي

 

 

 

ـ تدريب التالميذ على 

 قراءة الشعر
ـ إعادة قراءة  ـ تأكيد االستئناس مشاركة التالميذ في القراءة قطعة الشعر

 القطعة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسم هللا الّرحــمن الّرحيم  
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 الكفاءة المستهدفة : ـ االستئناس السماعي  ـ فهم المعنى اإلجمالي ـ قراءة القطعة اجماليا

 

 النص:
 

 قسمـــــــــــــا 

والّدمـــــاء الـّز كيــــــــات الطـّاهــــــــــــــــرات  ☼قسمــــــا بالنـّــــــازالت الماحقـــــــــــــــــــات       
في الجبال الشـّــــامخــــــــات الشـّاهقــــــــــات   ☼     والبنــــــــــــود ااّلمعــــــــات الخافقـــــــــــات  

وعقدنــــا العزم أن تحيــــا الجـــــــــزائـــــــــر ☼    نحن ثــــــرنا فحيـــــــــــــــاة أو ممــــــــــــاة       
ــدوا  فاشهــ☼ فاشهــــــدوا ☼  فاشهــــدوا                                      

 
 إنجاز الحصة 

   

 

 المراحل  األهداف أفعال التعليم /التعلم الوسائل والسندات التقويم
ـ ادخال التالميذ في جو  ـ ما اسم وطننا ؟  ـ األسئلة  ـ يذكر اسم وطنه 

 النص 

 

 التمهيد

 

 
 ـ شرح بعض المفردات 

 ـ 

 

 ـ يقرأ المعلم القطعة  ـ السبورة

 ـ التالميذ ينصتون

ميع القطعةـ تس  ـ عرض القطعة 

 

 

 
 ـ ما هي ألوان علم وطننا؟

ـ ماذا نفعل كل يوم سبت 

 صباحا ؟  

ـ الجزائر وطننا كان مستعمرا من  ـ شرح المعلم 

طرف فرنسا فقام الشعب بثورة 

 ضّد المستعمر وأخرجه منه 

ـ تقديم المعنى  ـ شرح المعنى االجمالي

 االجمالي

 

 

 

ـ تدريب التالميذ على 

اءة الشعرقر  
ـ إعادة قراءة  ـ تأكيد االستئناس مشاركة التالميذ في القراءة قطعة الشعر

 القطعة

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 بسم هللا الّرحــمن الّرحيم  
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 الموضوع : شرطي المرور 

 الكفاءة المستهدفة : ـ االستئناس السماعي  ـ فهم المعنى اإلجمالي ـ قراءة القطعة اجماليا

 

 النص:
 

 شرطي المرور 

يقــــــــــــــــــف في أمـــــــــــــــــــــان  ☼في وســـــــــــــــــــط الميـــــــــــــــــــدان    
ـــاويحفـــــــــــــظ الّنظامــــــــــــــــــــ   ☼يخّفـــــــــــــــف الزحــــــــــــــــــــــــــام      
من شـــــــــــــــــــاء في الّصفــــــــوف   ☼يأمـــــــــــــر بالوقــــــــــــــــــــــــــــــوف      
يُعطي بهــــــــــــــا اإلشـــــــــــــــــــارة ☼في فمــــــــــــــــــه صفــّـــــــــــــــــــــــارة   
 

 إنجاز الحصة 
   

 

والسندات الوسائل التقويم  المراحل  األهداف أفعال التعليم /التعلم 
ـ عرض صورة شرطي بالزي  ـ األسئلة  ـ يذكر اسم الشرطي 

 الرسمي

 ــ من هذا الرجل ؟ 

  ـ ادخال التالميذ في جو النص 

 التمهيد

 

 

 ـ شرح بعض المفردات 

 ـ 

 

 ـ يقرأ المعلم القطعة  ـ السبورة

 ـ التالميذ ينصتون

ةـ تسميع القطع  ـ عرض القطعة 

 

 

 

ـ ما هي األعمال التي 

يقوم بها شرطي المرور 

 ؟

ـ الشرطي عامل يقوم بعّدة أعمال  ـ شرح المعلم 

منها : حفظ النظام في الطرقات ، 

والقبض على السراق و مساعدة 

الناس وحماية البيوت والمدارس 

 وغيرها 

ـ تقديم المعنى  ـ شرح المعنى االجمالي

 االجمالي

 

 

 

دريب التالميذ على ـ ت

 قراءة الشعر

ـ إعادة قراءة  ـ تأكيد االستئناس مشاركة التالميذ في القراءة قطعة الشعر

 القطعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  بسم هللا الّرحــمن الّرحيم 
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 الموضوع : القطار 

 الكفاءة المستهدفة : ـ االستئناس السماعي  ـ فهم المعنى اإلجمالي ـ قراءة القطعة اجماليا

 

 النص:
 

 القطار 

يجـــــــــري على القضبـــــــــــان         ☼ينســــــاب كالثعبــــــــــــــــــــان                         
خــــــــــــــــلف أجـــــــــــزاؤه من        ☼تتـــــــــابعت في صـــــــــــــــــف                         
في الوعـــــــــــر أو في السهـــــل       ☼يجّرهـــــــــــــــــا كالحبـــــــــــــل                         
يعلــــــــــــو لـــــه صفيـــــــــــــــر       ☼وعندمـــــــــــــــا يسيـــــــــــــــــر                         

 إنجاز الحصة 
   

 

 المراحل  األهداف أفعال التعليم /التعلم الوسائل والسندات التقويم
ـ استدراج التالميذ عن  ـ يذكر من ضمنها القطار 

 طريق الحوار واألسئلة 

ـ مطالبة التالميذ بذكر وسائل 

 النقل التي يعرفونها 

ـ ادخال التالميذ في جو 

 النص 

 

 التمهيد

 

 
 ـ شرح بعض المفردات 

 ـ 

 

 ـ يقرأ المعلم القطعة  ـ السبورة

 ـ التالميذ ينصتون

 ـ عرض القطعة ـ تسميع القطعة

 

 

 
ـ القطار وسيلة نقل جماعية  ـ شرح المعلم  ـ في ماذا يفيدنا القطار ؟

سريعة ونافعة ، يمشي على 

طريق خاص يسمى الّسكة 

الحديدية وهو عبارة عن قاطرة 

 تجر خلفها عربات كثيرة 

معنى االجماليـ شرح ال ـ تقديم المعنى  

 االجمالي

 

 

 

ـ تدريب التالميذ على 

 قراءة الشعر
ـ إعادة قراءة  ـ تأكيد االستئناس مشاركة التالميذ في القراءة قطعة الشعر

 القطعة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بسم هللا الّرحــمن الّرحيم
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 الموضوع : وداعا مدرستي 

 الكفاءة المستهدفة : ـ االستئناس السماعي  ـ فهم المعنى اإلجمالي ـ قراءة القطعة اجماليا

 

 النص:
 

 وداعا مدرستي 

وآن أن نفترقــــــــــــــــــــا        ☼مدرستي حان الرحيــــــــــــــــل                            
إلى اللـّقــا إلى اللـّقــــــــــــا       ☼يــــــــــــــــــل    هيـــّـــا نردد يا خل                       
فالشوق باق ال يغيــــــــــب       ☼إن غبت يا مدرستـــــــــــــــــــي                            
ريـــــــــب    فمعود العــــــود ق     ☼ولن تطــــــــول غيبتــــــــــــــــي                           

 إنجاز الحصة 
   

 

 المراحل  األهداف أفعال التعليم /التعلم الوسائل والسندات التقويم
ـ استدراج التالميذ عن  ـ يذكر المدرسة 

 طريق الحوار واألسئلة 

  ـ ادخال التالميذ في جو النص  ـ أين تتعلم القراءة والكتابة ؟

 التمهيد

 

 
 ـ شرح بعض المفردات 

 ـ 

 

السبورة ـ  ـ يقرأ المعلم القطعة  

 ـ التالميذ ينصتون

 ـ عرض القطعة ـ تسميع القطعة

 

 

 
 ـ ما اسم مدرستك  ؟

 ــ متى تغادرها ؟

 ــ متى تعود اليها ؟

 ــ هل تحبها ؟ 

ـ المدرسة مؤسسة تعليمية تربوية  ـ شرح المعلم 

أقامتها الدولة لتعليم األطفال 

القراءة والكتابة والعلوم يجب 

 المحافظة عليها وعلى أثاثها 

ـ تقديم المعنى  ـ شرح المعنى االجمالي

 االجمالي

 

 

 

ـ تدريب التالميذ على 

 قراءة الشعر
ـ إعادة قراءة  ـ تأكيد االستئناس مشاركة التالميذ في القراءة قطعة الشعر

 القطعة

 

 

 
 



1 

 

 خبصخ ثٕشبط اٌمشاءح اللغخ العرثيخجزارح رٕش١ط فٟ ِجبي 

 السىخ األَلى: اٌّسزٜٛ  

 

 :   - مكُن كفبيخ التعلم

 -

    :      - الٍدف  المميز 

 -                           

 :           - المحتُيبد 

 يقرا وصب سرديب  قراءح صحيحخ  مسترسلخ  َيتصرف فيً :      - ٌدف الحصخ   
لصبصبد   / الفزبد /  ثٕذل١خ ِٓ اٌجالس١ه /  ِظٍخ / ثذٌخ ص١ذ / ِشب٘ذ ِصٛسح  - : السىداد َالمحبمل 

/         (ثبلحرَف َالكلمبد...الكفبيبد ): كتبة مدرسي  / أٚساق طبئشح /          سجٛسح                
        

الجيئخ َالمحيط  /  العمل َالترفيً    :              - المدار
 السبثعخ    :             -  الُحدح

اٌٛسبئً  اٌٛظع١بد اٌّشادً 

 
اٌز١ٙئخ 

 
 
 

 

 

 

 

االسزىشبف 

 

 

 

 

 

  
٠ذخً ر١ٍّز ئٌٝ اٌفصً ِشرذ٠ب ثذٌخ ص١ذ دبِال ثٕذل١زٗ  - 
٠طشح اٌّزعٍّْٛ ع١ٍٗ أصذلبؤٖ اسئٍخ  ِٓ لج١ٍه - 
أْ ص١بد ......ِٓ أٔذ ؟  *
..... ال ، أصطبد فٟ اٌغبثخ  ثجٕذل١زٟ .... ً٘ رصطبد  فٟ اٌجذش  ؟*
أصطبد ثعط اٌذ١ٛأبد ِضً األسأت ٚاٌذّبَ  ..... ِبرا رصطبد  ؟*

... ٚاٌذجً  ٚاٌغضاي  
 

رٍمٟ اٌّعٍّخ     ث١ز١ٓ  ِٓ لص١ذ ن اٌص١بد ٚإٌٍّخ  - 
 ألجً اٌص١ـــــبد ٠َٛ       دبِال ٌٍجٕذل١ـــــــخ 
صٛة ٔذٛ اٌذّبِخ       وبد ٠شد٠ٙب ظذ١خ  

 
: رذعٛ اٌّعٍّخ ئٌٝ اٌززو١ش ثبٌّمطع١ٓ اٌسبثم١ٓ اٌٍز٠ٓ رّذ دساسزّٙب 

اٌىٍت ٠ٍٛح ثز٠ٍٗ . ٠س١ش ٚساءّ٘ب  وٍت. ٚصً سشبد ٚٚاٌذٖ ئٌٝ اٌغبثخ 
فجبح رسّشاٌىٍت أِبَ جذشٚجعً ٠ٕجخ ٚئرا ثأسٔت ٠ضت ٠ٚجشٞ  ....  

 
رعشض اٌّعٍّخ صالصخ ِشب٘ذ ِصٛسح ِشفٛلخ ثفشظ١بد ٌجم١خ أدذاس - 

 (٠َٛ ص١ذ  )اٌمصخ  
      1            2            3 

   
  

أِسه اٌىٍت ثبٌخشٚف           شذ اٌىٍت اٌٛفٟ األسٔت       جٍت اٌىٍت اٌذّبِخ 

رذعٛ اٌّعٍّخ  ئٌٝ لشاءح اٌفشظ١بد  - 

 

  ٔشبط شفٛٞ 

 جّبعٟ

 

 

 

 

  

ٔشبط جّبعٟ 

وزبثٟ  / شفٛٞ

 

  

   

ٔشبط فشدٞ 

وزبثٟ 
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ثٕبء اٌّعبٟٔ 

  رذم١ك اٌفُٙ 

 

 

 

 

 

 

 

رذ١ًٍ اٌج١ٕخ 

ئٌٝ ِىٛٔبرٙب  

 

 

 

رع١ّك اٌفُٙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رذعٛ اٌّعٍّخ ئٌٝ  وزبثخ سلُ  اٌّشٙذ إٌّبست  اٌزٞ ٠ّضً اِزذادا   - 

 ألدذاس اٌمصخ 

رذعٛ اٌّعٍّخ  ئٌٝ اٌزٛاصً ِع اٌسٕذ اٌّصٛس ٚأطاللب ِٓ ٘زا - 

إٌشبط ٠زُ ثٕبء  ٔص جذ٠ذ  ٠ّضً اٌّمطع اٌضبٌش ٌٕص االٔطالق ٚاٌزٞ ٠زصً    

ثٛاسطخ أسئٍخ شف٠ٛخ ٠ج١ت عٕٙب اٌّزعٍّْٛ " ش"ثبٌذشف  

أطٍك اٌىٍت ٔذٛ األسٔت ، فشذٖ ث١ٓ شذل١ٗ ، ٚأرٝ ثٗ ئٌٝ سشبد : إٌص

.... رسٍّٗ سشبد ٚٚظعٗ عٍٝ اٌعشت   .        

رذعٛ اٌّعٍّخ ئٌٝ لشاءح إٌص لشاءح صذ١ذخ ِسزشسٍخ  ِٕٚغّخ - 

أطاللب ِٓ  (فٟ ٔطبق ٌعجخ  )ثبعزجبس عالِبد اٌزٕم١ط  ِٓ لجً ثعط اٌّزع١ٍّٓ 

اإلجبثخ عٓ أسئٍخ  ٚاالسزذالي ثمشائٓ  رزصً ثّىٛٔبد اٌسشد  

األدذاس اٌشخص١بد اٌّىبْ 

اٌىٍت - عٍٝ اٌعشت 

 

شذ األسٔت ث١ٓ شذل١ٗ - 

أرٝ ثٗ ئٌٝ سشبد - 

رسٍُ األسٔت ٚٚظعٗ عٍٝ اٌعشت - سشبد -  

  

رع١ّك اٌفُٙ ثٛاسطخ ٔشبط ٠زخ١ش اٌّزعٍُ ف١ٗ اإلجبثخ ِٓ خالي ِزعذد   - 

اٌذّبِخ  *  ِزعذد                                         

اٌذجٍخ  *        أطٍك اٌىٍت ٔذٛ              

األسٔت       *  

رذعٛ اٌّعٍّخ  ئٌٝ ئرّبَ اٌجٍّخ ثبرٍعجبسح إٌّبسجخ  - 

 

 

.............. شذ اٌىٍت األسٔت 

رمزشح اٌّعٍّخ  ِفشداد  ِىزٛثخ عٍٝ لصبصبد  ٚرذعٛ ئٌٝ رشر١جٙب - 

ٌٍذصٛي عٍٝ جٍّخ ِف١ذح  

                                   

 

ٚظع سشبد األسٔت  عٍٝ  األسض 

 

  

 ٔشبط فشدٞ 

شفٛٞ 

 

  

  

 

  

 

  

 

 ٔشبط فشدٞ 

 وزبثٟ

 

 

 

 

   

ٔشبط فشدٞ 

وزبثٟ / شفٛٞ

 

 

 

 

ٔشبط ِجّٛعٟ 

وزبثٟ 

 

 ثيه شدقي ثيه رجليً

 ي

 َضع العشت على رشبد األروت
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اٌزصشف فٟ 

إٌص 

سشبد ٚظع األسٔت عٍٝ اٌعشت  - 
  

٠زٌٛٝ اٌزال١ِز لشاءرٙب  ثصٛسح فشد٠خ ِشرجخ - 

 

رذعٛ اٌّعٍّخ ئٌٝ الزشاح سإاي  ِٕبست ٌٍعجبسح اٌّسطشح فٟ اٌجٍّخ  - 

أ٠ٓ ٚظع سشبد األسٔت  ؟ * 

 

 

٠سبُ٘  اٌّزعٍّْٛ فٟ  ثٕبء إٌص ِٓ جذ٠ذ  ثٛاسطخ اٌالفزبد اٌزٟ        - 

وّب ٠زُ ئصشاؤٖ  . رٛصعٙب ع١ٍُٙ  اٌّعٍّخ .         

اوطلق الكلت الُفي  وحُ األروت الصغير فشدي ثيه شجدقيً ، َأتى ثً  

تسلم رشبد األروت  ََضعً على العشت األخضر .  إلى       صديقً رشبد  

 ثلطف  .

رسزذسط اٌّعٍّخ اٌّزع١ٍّٓ ئٌٝ لشاءح إٌص  لشاءح جٙش٠خ  - 

 

اٌذعٛ ح ئٌٝ اٌزصشف فٟ إٌص ثزع٠ٛط ِفشداد  ثّشاد ثّشادفبرٙب   -   

   رسٍّٗ.  ئٌٝ سشبد ارٝ ثٗ ث١ٓ شذل١ٗ  ٚفشذٖ أطٍك اٌىٍت  ٔذٛ األسٔت  

   اٌعشتسشبد  ٚٚظعٗ عٍٝ 

 

:  رذعٛ اٌّعٍّخ ئٌٝ وزبثخ جٍّخ عٍٝ األلً ٠خزُ ثٙب اٌّزعٍُ إٌص   -  

.....................................   صُ 

صُ عبد ثٗ ئٌٝ اٌج١ذ * صُ شىش وٍجٗ اٌٛفٟ       * 

صُ لذِٗ ئٌٝ ٚاٌذٖ       * ُصُ أطٍمٗ سشادٗ           * 

 

 

                   

ٔشبط فشدٞ 

شفٛٞ 

 

 

ٔشبط ِجّٛعٟ 

وزبثٟ 

 

ٔشبط شفٛٞ 

 جّبعٟ

 

 

 

  ٔشبط فشدٞ 

 وزبثٟ

 

ٔشبط فشدٞ 

 وزبثٟ
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ة ّ :في ماد

رجة ّ نةاألولى:الد الثانیة:السّ

یحلّ ل البنیة السردیّ ة إلى مكوّ ناتھا ویتبین دالالت كل منھا. ن الكفایة: ّ مكو

یحدد أحداث النص وشخصیّ اتھ و األزمنة و األمكنة. الھدف الممیّز:

اس القسم. إلى 4ترتیبا صحیحا و ذلك على كرّ ة: یرتب أحداث النص من 1 ھدف الحصّ

صفحة 43/42 "ومرض شكري" المحتوى: استثمار نص



  

یجیبون بطرق مختلفة
ینزل المطر بغزارة في فصل الشتاء* 
في فصل الشتاء ینزل المطر بغزارة* 
ینزل المطر في فصل الشتاء بغزارة* 

ب بفصل الشتاء مثل بقیة الفصول ألنھ  نرحّ
یحمل لنا المطر و یسقي مزارعنا

یجیبونیتذكّرون
ثیابھتبلّلت -

راتھم ّ فرضیّاتھم/ یطرحون تصو

"المطر"المتعلمین إلى إنشاد مقطوعة دعوة

متى ینزل المطر بغزارة؟: تطرح السؤال

ب بفصل الشتاء أم ننفر منھ نظرا  ھل نرحّ
لبرده القارس؟

ّ الفارط تدعو إلى تذكّر أحداث النّص

ّ على السّبورة عرض مشھد من النص
حسب رأیكم ماذا حصل : طرح السؤال

لشكري؟

التمھید 
للنص

اكتشاف 
النص
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ماذا ستفعل األمّ؟ ماذا حصل لشكري؟
راتھم ّ یطرحون تصو

راتھ انطالقا  ة تصوّ ف كلّ تلمیذ على مدى صحّ یتعرّ
من قراءتھ للنصّ 

یــــقــــــرؤون

ّ على كلّ مجموعة تطرح سؤاال یتعلّق بمفھوم  النص
ورقة بیضاء

ة األسئلة–یتحاورون  یناقشون مدى صحّ
یجیبون ویدعمونھا بقرینة/ یتبادلون

یقرؤون/ یكتبون 
یسعل ویعطس*
ّ خدّاه* احمر
دمعت عیناه*
یشكو وجعا في رأسھ و *

كتفھ وصدره
ه* ّ و یتأوّ یئن
ّ بصداع شدید* یحس
ارتفعت درجة حرارتھ*

الشخصیّات المكان مان ّ الز

یبحثون عن المفردة
غادر==   لزم 

یستعملونھا في جملة

رات على السبّورة تكتب التصوّ
راتكم صحیحة ومرض شكري ّ تصوّ لو أن

حسب رأیكم ماذا ستفعل األمّ؟

ّ قراءة صامتة *  تدعو التّالمیذ لقراءة النص
راتھم ّ ة تصو .للتّأكّد من صحّ

رات الخاطئة حسب*  ما تشطب التصوّ
ل لھ التّالمیذ بعد قراءتھم للنصّ  توصّ

 * ّ تدعو إلى قراءة األسئلة المصاحبة للنص
)43كتاب القراءة ص(

تدعو كلّ مجموعة إلى طرح سؤال مغایر * 
 ّ )عمل تعاوني(لألسئلة المتعلّقة بالنص

تدعو إلى قراءة األسئلة* 
تدعو إلى تبادل األسئلة بین المجموعات * 

واإلجابة عنھا

تمرین عدد 1 السّند:
ظھرت على شكري عالمات تدلّ على 

مرضھ 
تدعو كلّ تلمیذ إلى كتابة عالمة من ھذه * 

العالمات على لوحھ
تدعوھم للخروج إلى السبّورة* 

تمرین تعاوني عدد2

تدعو إلى تعمیر الجدول حسب ما ورد * 
ّ وذلك في نطاق مجموعات في النص

الزمان غیر محدّد في  مالحظة:
كلّ مجموعة تتوقّع الزّمان , النصّ 

حسب ما ورد في النصّ الفارط 

تمرین عدد3
ّ مفردة في غادر== النص

ّ و أستعملھا في جملة  أبحث عنھا في النص
من إنتاجي  

معالجة 
النصّ 
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المنتوج المنتظر

قاس الطّبیب درجة حرارة جسم المریض 
اعة ونظر في بالمحرار و تسمّع دقّات  قلبھ بالسمّ

أذنیھ ثمّ كتب لھ وصفة الدّواءوحلقھ
مالزمة و نصحھ بـالشّفاء العاجلو تمنّى لھ 

.الفراش

یؤدّون المسرحیة

ینجزون التمرین على كراسات القسم

أل الفراغ بكتابة ما یناسب ف أمْ مماّ یلي ألتعرّ
ماذا سیفعل الطّبیب؟

/  حلقھ/حرارة/ جلاالشّفاء الع/ وصفة الدّواء
اعة/ أذنیھ/ المحرار مالزمة الفراش/ السمّ

جسم .............. قاس الطّبیب درجة 
و تسمّع دقّات قلبھ .............. المریض بـ

و ............. ونظر في .............. بـ
.........................ثمّ كتب لھ .......... 

و نصحھ ................ ...و تمنّى لھ 
.......................بـ

"وجاء الطّبیب"أداء مسرحیة 

ّ مستعمال األرقام من  1أرتّب أحداث النص
4إلى 

أحضرت األمّ المحرار

أخذت ابنھا إلى الطّبیب

مرض شكري

قاست درجة حرارة جسمھ    

التصرف 
في 
النصّ 

ع  ّ أتوس
في 
النصّ 

التقییم
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ف ماذا سیفعل الطّبیب؟ أل الفراغ بكتابة ما یناسب مماّ یلي ألتعرّ التعلیمة: أمْ
فاء العاجل/ وصفة الدّواء اعة/ أذنیھ/ المحرار/    حلقھ/ حرارة/ الشّ مالزمة / السمّ

الفراش
ع دقّات قلبھ .............. المریض بـجسم .............. قاس الطّبیب درجة  و تسمّ

و تمنّى ......................... ثمّ كتب لھ .......... و ............. ونظر في .............. بـ
.......................و نصحھ بـ................................لھ 

ف ماذا سیفعل الطّبیب؟ أل الفراغ بكتابة ما یناسب مماّ یلي ألتعرّ التعلیمة: أمْ
فاء العاجل/ وصفة الدّواء اعة/ أذنیھ/ المحرار/    حلقھ/ حرارة/ الشّ مالزمة / السمّ

الفراش
ع دقّات قلبھ .............. جسم المریض بـ.............. قاس الطّبیب درجة  و تسمّ

و تمنّى ......................... كتب لھ ثمّ .......... و ............. ونظر في .............. بـ
.......................و نصحھ بـ................................لھ 

ف ماذا سیفعل الطّبیب؟    أل الفراغ بكتابة ما یناسب مماّ یلي ألتعرّ التعلیمة: أمْ
فاء العاجل/ وصفة الدّواء اعة/ أذنیھ/ المحرار/    حلقھ/ حرارة/ الشّ مالزمة / السمّ

الفراش
ع دقّات قلبھ .............. جسم المریض بـ.............. قاس الطّبیب درجة  و تسمّ

و تمنّى ......................... ثمّ كتب لھ .......... و ............. ونظر في .............. بـ
.......................حھ بـو نص................................لھ 
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إلى 4 ّ مستعمال األرقام من 1 التعلیمةأرتّب أحداث النص

أحضرت األمّ المحرار   

أخذت ابنھا إلى الطّبیب

مرض شكري

قاست درجة حرارة جسمھ   

إلى 4 ّ مستعمال األرقام من 1 التعلیمةأرتّب أحداث النص

أحضرت األمّ المحرار   

أخذت ابنھا إلى الطّبیب

مرض شكري

قاست درجة حرارة جسمھ  

إلى 4 ّ مستعمال األرقام من 1 التعلیمةأرتّب أحداث النص

أحضرت األمّ المحرار   

أخذت ابنھا إلى الطّبیب

مرض شكري

قاست درجة حرارة جسمھ  



 
 

 
 
 
 
 

 * السنة الثانية  *  

 إنتاج نص سردي. مكون الكفاية:

 ينتج نصا سرديا انطالقا من أحداث مقدمة له. الهدف المميز

 يغني نصا سرديا بقول فأكثر . 

 محتوى الحصة: النص السردي مقام الختام مغني بقول على األقل  
غناء بقول على األقل هدف الحصة :يتصور المتعلمون مقام الختام ويعبرون عنه مع اإل 

 للحصول على نص سردي متوازن األقسام 
 الوقاية من البرد.       المعايير: سالمة بناء النص   م. ص:

 ملبدة-حسرة  الرصيد المعجمي تفطن. / 

            المؤثر :التمار البنية السردية           /        إكفال على البنية        م. س :

 )إدماج رافد المطالعة(وضعية استكشافية 

 االنطالق من قصة "التعاون"

 *ينصت المتعلمون إلى محتوى القصة.

 *فهمها ثم طرح بعض األسئلة حول مكوناتها

 اإلطار الزماني ( –اإلطار المكاني  –الشخصيات –الكاتب – تعدد الصفحا –) العنوان 

 ا بإضافة عناصر جديدة.  التالية ومطالبة التالميذ بترتيبها ثم إثرائه*تقديم األحداث 

 دق الجرس القوي فدخل التالميذ أقسامهم المزينة .  -

 تفطن ماهر الذكي إلى غياب صديقه عاطف، الفقير قال في نفسه: لعله مريض.  -

فتح باب المدرسة الواسع و تدفق التالميذ نحو الساحة ينظرون إلى قاعاتهم قائلين  : ما  -

 أجملها . 

التالميذ بالربط بما يناسب من المقامات  هصورة على الصبورة و مطالعت* تقديم الوضعية م

 فنحصل على ما يلي :

 

وتدفق التالميذ نحو الساحة ينظرون إلى قاعاتهم  عفتح باب المدرسة الواس : مقام البداية

 قائلين: ما أجملها.    

 

ن ماهر الذكي إلى دق الجرس القوي فدخل التالميذ أقسامهم المزينة . تفط : مقام التحول

 غياب صديقه عاطف الفقير قال في نفسه : لعله مريض . 

 

 مقام النهاية :
.............................................................................................



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

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

  اإلغناء بقول على األقل  ر المتعلمون مقام الختام و يعبرون معيتصو*    

 .  تاجات التالميذ واختيار منتوج مناسب و  كتابته على السبورةإن االستماع إلى بعض -

هر إلى بيت صديقه عاطف ليطمئن عليه . بعد نهاية الحصة توجه ما : رالمنتوج المنتظ

لما وصل طرق الباب فخرجت األم . سأل ماهر األم قائال:" لماذا عاطف متغيب ؟"  فأجابت 

 األم بصوت تمأله الحسرة :" مات أبوه و ال نملك نقودا لشراء األدوات ." 

 و  اإلغناء بقول (  تفسيرالمع  تصور مقام الختاموضعيات التقدم اآللي ) 
في الحديقة. تدفع سعاد عربة  سعاد و فاطمة تتنزهان مقال البداية: – 1 وضعية أولى:

  !الدمية أمامها.و فاطمة تضم الدمية إلى صدرها قائلة: ما أسعدني بدميتي الجميلة 

 يطلب من فاطمة أن تعطيه الدمية ليلعب بها. يقترب رضا منهما ومقام التحول: 

 قام النهاية : ................................................................  م

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

 وضعية ثانية: 

 نها عطلة الشتاء السماء ملبدة بالسحب و الريح تعصف.إمقام البداية:  

نني أرتعش منشدة البرد إ″يلعبان بالدوامة فقال مراد: ةلى الحديقإاد مع أخته دالل خرج مر

  ″........................................................... .″:أجابت أخته ″.

حرارتهما و كل  عند المساء، عاد الطفالن إلى المنزل و قد ارتفعت درجة : مقام التحول

و األم تطمئنهما قائلة : ال تخافا سأستدعي لكما  ״!آه رأسي  !سي آه رأ″منهما يصيح : 

 الطبيب.

 ........................................................................... مقام النهاية :

 *االستماع إلى بعض المنتوجات المناسبة لكل  وضعية .

 ل مرة .في ك ةاختيار أحسن منتوج و كتابته على السبور *

 وضعية اندماجية: مطالبة التالميذ بإثراء الجمل و ترتيبها 

 فجأة رأى سامي عشا فوق أغصان الشجرة...فقال الصديق :

 عصفورا..... هانظر، إنه عش فوق الشجرة سآخذ من

 أراد سامي أن يتسلق الشجرة ألخذ العصافير فمسكه صديقه قائال : -

 إياك أن تفعل ذلك إن هللا سيعذبك.

 ي يوم ربيعي خرج الصديقان يتجوالن في الغابة.ف 

 مقام البداية :  في يوم ربيعي ........................ فقال الصديق :....... 
 مقام التحول: أراد سامي.................... إن هللا سيعذبك  
   مقام النهاية : ............................................................... 
 يتصور المعلمون مقام الختام و يعبرون  عنه مع اإلغناء بقول على األقل في 

 وضعية دالة.

 

العقل منفعة والعلم مرفعة 

 والصبر مدفعة
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  إنتاج كتابيمذكرة 
   ینتج نصا سردیا: الكفایة مكون 

  رحلة صید في الغابة :الموضوع
   في المقام المقترح ضمن مدار االهتمامینتج نصا سردیا انطالقا من أحداث مقدمة:الهدف

  
   ** سیر الدرس** 

   
  تعهد

  املكتسبات
  استظهار مقطع من محفوظة 

   والمفرداتفانطالقا من سبورة الحروإمالء بصري 
  إثراء لبعض الجمل بمفردات مناسبة

  لمارتینیار
 شفویا

  وضعية
  االستكشاف

   في الغابةدعرض مشهد الصی یتم القراءةربطا بدرس 
  یتبعهما كلبذهب الطفل إلى الغابة مع أبیه 

   ؟یفعل الولد في الغابة مع أبیهماذا 
  لماذا اصطحبا الكلب ؟

تحسس 
  فردي
لى ع

 الكراسات
  وضعية

  التعلم املنظم
  )اآليل(

  ....أنشطة االستثمار والتوجیه
  الربط بین المداخالت وتحدید الصیاغات المناسبة

  إنتاج الجمل المفاتیح
   المكونة جملالالتعویض والتصرف ضمن / اإلغناء

  ترتیب الجمل في صیاغة سردیة مناسبة
  )و    فـ    ثم   ( بینها بأدوات الربط المناسبةالربط 

  توظیف كل
  المكتسبات
للتصرف 

في عناصر 
 لالجم

  وضعية
  التعلم

  االندماجي

 بناء النص السردي األولي
خرج رشاد مع أبیه إلى الغابة لصید األرانب . فجأة تسمر الكلب 

أمام جحر وأخذ ینبح. جرى األرنب الخائف بین األشجار فطارده 
.ب وأمسكهالكل  

إلغناء والتعویضا ، للتصرفه واستغالل   
  وإعادة صیاغة النص من جدید.  المفردات المسطرة تعویض

في الصباح خرج رشاد مع والده إلى الغابة لصید الحیوانات . فجأة 
توقف الكلب أمام شجرة وأخذ ینبح. جرى األرنب المذعور بین 

 األشجار فلحق به الكلب وأمسكه.ثم وضعه على العشب 

شخصنة 
الوضعیة 

من 
التجارب 

 الشخصیة  

  وضعية
  التقييم

صیاغة النص المناسب لألحداث المقدمة مع إغنائه بقول أو  •
  حوار متى أمكن ضمن المقام المقترح

  متابعة العمل مع التالمیذ لمساعدة من یحتاج •

فردیا على 
  الكتاب
أو 

 الكراسات
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 المطالعة مذكرة درس في

 قصص تعزز القدرات التواصلیةیقرأ :الكفایة
 قصة على عالقة بمدار االھتمام:الموضوع

ى في مكون أ الرإبداء تتعلق بالقصة المقترحة مع أسئلة عن اإلجابة :الھدف
 من مكوناتھا

 

  ** سیر الدرس **
 التوجيهات احملتوى املراحل

 تعھد
 المكتسبات

   الذاكرةإلثارةحركي نشاط 
 . ما سبق مطالعتھ من طرف التالمیذمراجعة 
 األحداث ببعض أوببعض المشاھد التذكیر 

 جماعیة أنشطة

 وضعیة
 االستكشاف

 على مشاھد و طرح السؤال إحالة 
 یعرف حیوانات تعیش في الغابة؟ من 

  .بین التالمیذ حول الحیواناتحوار 
 في أوو ھذا حیوان شاھدتھ في التلفاز ، حیوان أعرفھھذا 

    الحدیقة 

 شفویة أنشطة

 وضعیة
التعلم 
 المنظم

 )اآللي(

  بالمشاھد المناسبة ةاالستعانالقصة مع عرض 
 أسئلة عن إجابة ترتیبھا مع كتابة بعض الجمل أوعنھا  التعبیر

 مقترحة 
  المؤلف -م الكتابة حج- الصور- العنوان-: المادي لھا التقدیم 
 ضمن أحداثھاشخصیاتھا و  تحدید .القصة المقترحةتسمیع 

 ) تحلیل البنیة السردیة( الزمان و المكان 
  الرأي في مكونات القصة إلبداءالمجال للتالمیذ فسح 

  ) الظروف / الشخصیات  / األحداث( 

یتم عبر الشرح 
المواقف و 

 مشاھد ال

 وضعیة
 التعلم

 االندماجي

 شخصیة من طرف التالمیذبناء القصة بصیاغة  إعادة
 النھایة / التحول/ البدایة: في بعض عناصر القصة التصرف 

  فردي بأسلوب البناء إعادةادوار من القصة و تقمص 
  األسئلة عن بعض باإلجابةعن فھم القصة التعبیر 
  لتقییم الفھم أسئلة طرح إلىالتالمیذ دعوة 

رف التصیراعي 
 السلیم في القصة

 وضعیة
 التقییم

 القصة و أسئلة عن بعض اإلجابةنھایة كل الحصص تتم في 
 التصرف في مكوناتھا

 فردیا 

 


