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بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :الثـاين

المكـون :الش ـ ــكل
الموضوع :حممد رسول اهلل 
الحــصة :األولـ ــى

الخطوات

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :

األسئلة
.1





اختار اهلل حممدا رسوال إىل من ؟
ما ذا عمل الرسول صلى اهلل عليه و سلم ؟
ما ذا حق عليه صلى اهلل عليه و سلم ؟




شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

الحــصة :األولـ ــى
الخطوات
عرض النص

ما ضد :

منتهاه :
نشر :

.2

نقل النص

الموضوع :اهلل ي ـ ـرانا

المــدة 54 :دقيقة

محمد رسول هللا
اختار هللا تعالى محمدا رسوو للوى السواج عيمعو
فسووار فووط ال إلووم للووى مستموواأل لحم و ا ما و
لمتم بما تعوإ لوم مو ع،
لعم على شإها
عرسى دعائموم  .حوم عل وم لوول هللا
فسشإ الدل
تعووالى " لن تسصووإ ا هللا لسصووإ م لأ و علوودام م "
صدق هللا العظ م .



شرح
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المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :الثـالث

األهـــداف

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :
هللا لإا ا
ال ذب محإم الصدق لمسح اإل سوان
الغش ر،لل
الأق فط فسوم ا ما و تلعلوم يودلإا بالأقو عسود
الساج لد عع وى عم وإ المويمس بو ال واب موأ
ان ل لط الل بالماء فلموا
لذلك  .فقد بلغم عن ري
رعتم ابستم لال لم ي عبط لد مى عم إ الميمس ع
عم وإ
،لك .فأيابموا  :الوإبح مو خلوط اللو بالمواء
لإا ووا  .فووإدع عل ووم  :هللا لإا ووا لعووإ
الموويمس
ععمالسا  .فقال عمإ ب ال اب بسم  :ابحث ع هوذأل
صادل .
تز يما فمط امإعة ميمس
ال س

األسئلة
.1



شرح
نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

20

األساس المعرفي و أنشطة التقويم



أجيب

يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

الرقــم:

أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

عرض النص

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة

بسم هللا الرحمن الرحيم

أشرح :

رذيلة :
مينح :

 .2أجيب
 ماذا مينح الصدق لإلنسان ؟
 ماذا كان يفعل بائع اللنب ؟
 ماذا قالت له ابنته ؟
يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :الـرابع

الموضوع :إمام مسجد احلــي
الحــصة :األولـ ــى

الخطوات

الرقــم:

األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :

شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

المكـون :الش ـ ــكل
الموضوع :احليـاة تعــاون
الحــصة :األولـ ــى
الخطوات
عرض النص

لمام مسلد الحط
حضورأل
لولم صادق
عإف لماما خ تم مقسع
مستمإ ليم عه الحط ط ل عشإل عاما  .لل د
لإ ي ا حادلث
هذا اإلمام لإاءة القإآن ال إلم
لضإب ا مأال .
الشإلف

األسئلة
.1

ما ضد :



صادق :
حضوره :



كيف كانت خطبة اإلمام ؟
من يؤم هذا اإلمام ؟
ما مدة إمامة هذا اإلمام ألهل احلي ؟



.2



نقل النص
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شرح

المــدة 54 :دقيقة

أجيب

يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

األسبـوع :السـابع
الرقــم:

األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

عرض النص

بسم هللا الرحمن الرحيم

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :
الح اة تعا ن
لولد اإل سان ضع فا ل ون فط حاي للى م لعسوى
عسودما ل وإ لفوإ عل وم التعوا ن مو
بم لإعواأل
الحوإ
غ إأل لو ظإ ا حولم لويود ا و الممو
ا عمال تعا ا ب الساج م عي الح اة ه ذا لوفإ
ل سوط ال سواء ال ووع لعلوم المعلوم
الف ح ال عام
الساج لحافظ الشإطط على ا م …

األسئلة

 .1ما ضد :
 ضعيفا :
 يكرب :
 احلياة :




نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي
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.2

شرح

المــدة 54 :دقيقة

أجيب

إالم حيتا اإلنسان عندما يولد ؟
ماذا يفرض عليه التعاون عندما يكرب ؟
ما هي بعض األمثلة عن تعاون الناس بينهم ؟

يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :اخلـامس

الموضوع :العجوزان و اجلايب
الحــصة :األولـ ــى

الخطوات

الرقــم:

األهـــداف

المــدة 54 :دقيقة
24
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أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :

المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :السـادس

الموضوع :الع ـ ــرس

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األولـ ــى
الخطوات
عرض النص

العلوزان اللابط
فووط لوووم وودلد ال ووإ دة ر وو الحافلوو فللسوو
علوزان عمامط لحوداهما تإتعود مو ال وإد القوارج
تستغ ث باللابط م عيو لغو ق السافوذة الأا و
تستلدي اللابط مو عيو عن لتوإل السافوذة مفتوحو
حتى لص ما اختساق .
لف اللابط هو محتار ب سمما فتدخ عحد الإ اب
لال لم " :عغلم السافذة صف ال إلم افتحموا صوف
ال إلم ه ذا تستإلح م ا ثست ".

األسئلة
.1




ما ضد :

نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :
العإج
حوو مو ووع العووإ ج سووط ابتمووام ووإ فسوومع
زغإداع السساء دعط الحاضإ ن للى الول مو ح وث
عإضو
ه ئو الموائوود ملئو القصوواة با طعمو
دلاع ال وول
عصسا الفوا م المشإ باع اختل
تصوووف قاع
بأ غوووام المزام وووإ عصوووواع المغسووو
المدعول .

األسئلة
.1





ماذا قدم للمدعوين ؟
من الذي دعي للعرس ؟
كيف كان جو العرس ؟

.2



شرح
نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

أشرح :

حل :
ابتها :
أصناف :



 .2أجيب
 من جلس أمام الكاتب ؟
 ماذا تريد كل منهما ؟
 مباذا نصح أحد الركاب اجلايب ؟
شرح

األهـــداف
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إغالق :
تسرتيح :

يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

الرقــم:

أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

عرض النص

بسم هللا الرحمن الرحيم

أجيب

يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :الثــامن

الموضوع :بـ ـ ــالدي

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األنشطــة الداعمــة

الخطوات

الرقــم:

األهـــداف
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أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

أكتب قطعة الشكل على السبورة مصحوبة بالتمارين بشكل واضح و جلي :
بووووووووووووو دي
عفت ووإ بمووا ف مووا ال صووع مستشووإ
ب و دي يس و
هوط لوط عم حسوون
الحس مزدهإ  .لدع بموا
هوط تسسوى لسوائح
ع ساها ممما ابتعدع عسما
عه وو
عووابإ  .عفوودلما بإ حووط لن عحوواط بمووا ال ووإ
علمما فق عن عدخ الفص فوط الصو اح علوف مو
فوط
الت م ذ عمام العلوم سشود السشو د الووطسط
المساء ح م ل الذهاب للى مسازلسا .
األسئلة
.1




نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

الخطوات
توزيع األوراق

اإلجناز

عابر :
أهوى

يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

تصحيح
مجاعي

المــدة 54 :دقيقة

………..................

الحــصة :ت ـقـومي كت ــايب

أشرح :

 .2أجيب
 ملاذا يفتخر الكاتب ببالده ؟
 مب شبهها ؟
 ماذا يفعل التالميذ صباحا و مساء ؟
شرح

المكـون :الش ـ ــكل
الموضوع:

األسبـوع :التــاسع
الرقــم:
األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

عرض النص

بسم هللا الرحمن الرحيم
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أوزع أوراق التحرير على املتعلمني .
أقرأ التمارين واحدا واحدا و أوضح املطلوب من كل سؤال .
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك (  52دقيقة ).
أجتول خالل الصفوف أثناء اإلجناز قصد التنبيه على جودة اخلط و سالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .
أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها خار الفصل .
يصحح املتعلمون اإلجناز مجاعيا على السبورة أو شفويا حسب ما يسمح به
الغالف الزمين .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :العــاشر

الموضوع :النـاس متسـاوون
الحــصة :األولـ ــى

الخطوات

الرقــم:

األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :

األسئلة
.1





كيف كان تصرف التالميذ اجتاهه ؟
ماذا فعل املعلم عندما مسعهم ؟
كيف صار تعامل التالميذ معه بعد ذلك ؟



تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

الموضوع :مولــود غـريب
الحــصة :األولـ ــى
الخطوات
عرض النص

ما ضد :

قبيحا :
قصري :



شكل النص

المكـون :الش ـ ــكل

الساج متسا ن
ان يمم غإلع الش
ان مإاد لص إ القام
بعض عطإافم
ا
ل س ا مإ فط ،لك فحسع ب
لم ل حا فقد عضحى
تزلد ع تسقص  .ما دام
محط استمزاء الت م ذ ما ل ث المعلم عن سم ،لك
فقدم للت م ذ درسا فط المسا اة ب يم ال شإ
د ن تم ز ب سمم ل فط ا فعال ا خ ق  .فصار
لستمزئون بم .
يم الت م ذ لحتإمون مإادا

.2
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شرح

المــدة 54 :دقيقة

الرقــم:

األهـــداف

مولود غإلع
لم لصدر عسم ب اء ع
لد ال ف فط لوم عاصف
ص اح فا دفعوا لضإبون على صدرأل لعلم لصإخ
ا مإ محصور فط ،لك
ل
ال ف خ ع آمالمم
ل
أ م م لوق غإلع  .ل
ب لن ا م خاف مسم
ال ف عاش استمإ فط الح اة هو سائإ ال شإ .

األسئلة

 .1أشرح :
 صياح :
 عاصف :




نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

00

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :



شرح

المــدة 54 :دقيقة

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

.2

أجيب

يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

األسبـوع :احلـادي عـشر

أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

عرض النص

بسم هللا الرحمن الرحيم

أجيب

مىت ولد هذا الطفل ؟
ملاذا اندفعوا يضربون على صدره ؟
ملاذا خافت األم من الطفل ؟

يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :الثاين عشر

الموضوع :حـقوق الطفـل
الحــصة :األولـ ــى

الخطوات

الرقــم:

األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :

الخطوات
عرض النص

 .1ما ضد :
 تغريت :
 شاقة :



تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

الحــصة :األولـ ــى

األسئلة



شكل النص

الموضوع :األنت ـ ـرنيت

المــدة 54 :دقيقة

حقوق ال ف
فوط أ وإ مو الود ل
حقوق ال ف ممضوم
ا
ن ا طفال ف ما محإ مون مو التعلو م مو الإعالو
فوط
الصح .ب لن ا طفال لقوموون بأعموال وال
مصا تلك الد ل بدل الذهاب للى المدارج  .ل و
ا مور تغ إع اآلن فصار عدد ا طفال المحإ مون علو
مما ان .



نقل النص

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

.2

شرح

المــدة 54 :دقيقة

المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :اخلامس عشر

أجيب

األهـــداف

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :
ا تووإ
رغوم ،لوك فقود صوار لوتق
ان علط صوغ إ السو
هوو لسوتعملم
وإا
) لتقا ا
است دام ( ا تإ
ل مووا لسووتعملم بحأووا عوو
رغ وو فووط التسوول
لوا وووع موا ووو
المعلومووواع التوووط لحتوووام لل موووا
هوو
مستمإة على ،لك عم فط توس معإفتوم
لف وود فسووم فقووط ل سووم لسوواعد عصوودلاءأل ووذلك
ع
بالمواض و التووط لضووعما فووط الم ت و المدرس و
لسشإها فط ملل المدرس .

األسئلة
.1





يف ماذا يستعمل علي األنرتنت ؟
هل يفيد نفسه فقط يف البحث يف األنرتنت ؟
كيف يفيد علي أصدقاءه باملعلومات اليت جيدها يف األنرتنت ؟




نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

أشرح :

يتقن :
يواظب :

.2

شرح
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كيف كانت حقوق األطفال فيما مضى ؟
ما الذي يدل على أن حقوقهم كانت مهضومة يف هذه الدول ؟
هل بقي احلال على ما كان عليه فيما مضى ؟

يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

الرقــم:

أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

عرض النص

بسم هللا الرحمن الرحيم

أجيب

يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :الثالث عشر

الموضوع :املـظلي الصغـري
الحــصة :األولـ ــى

الخطوات

الرقــم:

األهـــداف

المــدة 54 :دقيقة
00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :

المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :الرابع عشر

الموضوع :الثالج ـ ــة

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األولـ ــى
الخطوات
عرض النص

المظلط الصغ إ
سمع عختط تص ح ص احا مزعلا أن ارث لع
حوهوا
هإعو
فأحسس بال و لحساسا لولا
تمسووك م إل و
فووا،ا هووط تحم و طفلووط الصووغ إ
صوودرها لعلووو علوووا ل وواد ل سقمووا
سوووداء ب وودها
لم ط ه وطوا ل واد لق و ع فاسوما فأخوذع تحوادثسط
بصوووع مإتلووف  :هووذا طفلووك يدتووم علووى السو ح
لموم بالقواء فسوم فوط الفضواء مقلودا
لفتح الم إل
التلفزة .
اهدهم عمس على ا
الذل
المظل

األسئلة
.1




أشرح :

كارثة :
هرعت :

شرح
نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

األهـــداف

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :
الأوو ي
اختووإة لس سووان الأ يوو رغ وو فووط حفووظ ا طعموو
ا د لوو موو التلووو .فاسووتعملما الف حووون صوو ا
اسوووتعملما اللوووزار ن حفا وووا علوووى
لمستويووواتمم
،بائحمم صارع زم للمستشف اع المستوصفاع
التلق حواع
الص دل اع حإصا على س م ا د لو
ب و عص و ح الأ ي و ضووإ رل فووط المسووازل عم و فووط
ا لتصاد توف إا للول .

األسئلة
.1





ملاذا اخرتع اإلنسان الثالجة ؟
و ملاذا استعملها اجلزارون ؟
و ملاذا صارت الثالجة ضرورية يف املنازل ؟




نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

أشرح :

اخرتع :
الزمة :

.2

شرح
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 .2أجيب
 من مسع الكاتب ؟
 ملاذا كانت األخت تصيح هذا الصياح املزعج ؟
 ما الذي جعل الطفل الصغري يريد أن يلقي بنفسه ؟
يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

الرقــم:

أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

عرض النص

بسم هللا الرحمن الرحيم

أجيب

يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :السـادس عشـر

الموضوع :بـ ـ ــالدي

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األنشطــة الداعمــة

الخطوات

الرقــم:

األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

أكتب قطعة الشكل على السبورة مصحوبة بالتمارين بشكل واضح و جلي :
اإل سووووووووان
فط العمد القدلم ان اإل سان لع ش علإب للى الح وان
ف ا ووا لع شووان فووط غابوواع
لعا ووإأل معا ووإة عادلوو
ان مس سمما فط عغوارها
ع لارها ي ارة
فس ح
لما .
الحاي اض إع اإل سان للوى عن لف وإ فوط سوائ
ل
اختوإة آ ع الصو د
الع ش تف إا لولا فا تشف السار
حتوى
سائ ع ش عفض
… .ما فتئ ل ت إ بحأا ع
بلغ ما هو عل م اآلن م تقدم .
ما دام لس سان عق لف إ بم فس ظ م ت إا م دعا .

.1




شرح
نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

األسئلة

المكـون :الش ـ ــكل
الموضوع:

الخطوات
توزيع األوراق

اإلجناز

 .2أجيب
 أين كان يعيش اإلنسان يف العهد القدمي ؟
 ما الذي اضطر اإلنسان إىل التفكري يف وسائل العيش ؟
 ملاذا سيظل اإلنسان مبتكرا مبدعا ؟
يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

تصحيح
مجاعي

المــدة 54 :دقيقة

………..................

الحــصة :ت ـقـومي كت ــايب

ما ضد :

أقـرب :
فسيحة :

األسبـوع :السـابع عشـر
الرقــم:
األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

عرض النص

بسم هللا الرحمن الرحيم

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أوزع أوراق التحرير على املتعلمني .
أقرأ التمارين واحدا واحدا و أوضح املطلوب من كل سؤال .
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك (  52دقيقة ).
أجتول خالل الصفوف أثناء اإلجناز قصد التنبيه على جودة اخلط و سالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .
أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها خار الفصل .
يصحح املتعلمون اإلجناز مجاعيا على السبورة أو شفويا حسب ما يسمح به
الغالف الزمين .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :الثـامن عشـر

الموضوع :تـكييف اهلـواء
الحــصة :األولـ ــى

الخطوات

الرقــم:

األهـــداف

المــدة 54 :دقيقة
00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :

المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :التـاسع عـشر

الموضوع :الط ـ ــائرة

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األولـ ــى
الخطوات
عرض النص

تو ف الموواء
ت ورع عيمزة ت ف الموواء فوط الولو الحاضوإ ت وورا
عيموزة ضو م عم عيموزة صوغ إة
إا سواء ع ا
،لووك مووا عص و ح ضووإ رل لتل ووف دري و الحووإارة
عسدما ل ون ال قوس حوارا يودا ع بواردا يودا موا عن
استعمالما لم لعد مقتصإا على المسشآع ال إة ب
صار م الضإ رلاع ا دة حتى فط المتايإ الصغ إة
ال اص .
المسا

األسئلة
.1




أشرح :

احلاضر :
املساكن اخلاصة :

شرح
نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

األهـــداف

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :
ال ووائإة
عخذع م ا ط الم صص لط
صعدع ال ائإة م تملا
بعوود هس مو سوومع صوووع المض و ف معلسووا ابتووداء
ال ائإة على المودرم ثوم ا لقو
تحإ
الإحل
ما هط ل لحظواع حتوى اختإلو الفضواء
مسإع
سوإح ،هسوط مف وإا فوط هوذا
محلق فط عيوائوم
ا ختإاة العظ م الذي يسع اإل سان مشاق السفإ
فإ لم الول .

األسئلة
.1





كيف صعد الكاتب الطائرة ؟
ماذا مسع ؟
فيم بدأ يفكر ؟

.2



نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

أشرح :

مبتهجا:
هنيهة :
املدر



شرح

00
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 .2أجيب
 كيف تطورت أجهزة تكييف اهلواء ؟
 ملاذا تطورت هذه األجهزة ؟
 أين تستعمل هذه األجهزة ؟
يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

الرقــم:

أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

عرض النص

بسم هللا الرحمن الرحيم

أجيب

يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .
 فيم بدأ يفكر ؟

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :العشــرون

الموضوع :التواضـع احلسـن
الحــصة :األولـ ــى

الخطوات

الرقــم:

األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :

األسئلة
.1

تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

الموضوع :جـين الـزيتون
الحــصة :األولـ ــى
الخطوات
عرض النص

أشرح :



استوقفك :
منصتا :



ما هو التواضع احلسن حسب النص ؟
من هو املتواضع حسب النص ؟



شكل النص

المكـون :الش ـ ــكل

التواضو الحسو
طلع مسوك عن
ل،ا استولفك فط ال إلم ري عايز
موددع
تساعدأل بشطء تقدر عل م فولف مسصوتا
لد العون لم متفمموا فموذا مسوك هوو العمو ال وإلم
التواض الحس .
فالمتواض غ إ مت إ فوط فسوم غ وإ مفت وإ علوى
محتايون
اعإ بأ م مألمم محتام لل مم
الساج
لل م .

.2

نقل النص
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شرح

المــدة 54 :دقيقة

الرقــم:

األهـــداف

نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

00

أكتب قطعة الشكل على السبورة مصحوبة بالتمارين بشكل واضح و جلي :
يسووط الزلووتون
م مال فص الص ف ل دع موسم يسط الزلتوون فوط
تلوك الفتووإة ت وون ح وواع الزلتووون لود ضوول ف سووارة
لار للى ل فما هو فط مستمى السعادة
عصحاب ا
مم لستظوإ ن تلوك اللحظو بفوارص الصو إ  .تشوتإل
العائل لما فط الق وف تقاسوم ا د ار المممواع .
م هي ء م لق ف الزلتون م ا غصان موسمم مو
لقوم بتلم ما ل مسما علوى ا ر  .هسوال عودة
طووإق لق ووف الزلتووون م و ا غصووان ا لووى بال وود
بالقض ع تستعم للح اع العال .
الأا
األسئلة
.1



شرح

المــدة 54 :دقيقة

األساس المعرفي و أنشطة التقويم



أجيب

يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

األسبـوع :الواحد و العشرون

أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

عرض النص

بسم هللا الرحمن الرحيم

أشرح :

وقع :
قطف :

 .2أجيب
 من يشرتك يف قطف الزيتون ؟
 مىت يبدأ موسم جين الزيتون ؟
 مىت يستعمل القضيب يف القطف ؟
يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :الثاين و العشرون

المكـون :الش ـ ــكل

الموضوع :حمــاربة األم ـراض

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :عـذر كـاذب

الحــصة :األول ــى

الخطوات

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :

الحــصة :األولـ ــى
الخطوات
عرض النص

محوارب ا موإا
طووور ا ط وواء م تلووف ع ووواة الوود اء م و عيوو محاربوو
ما ابت إ ا العدلد مو سوائ العو م التوط
ا مإا
تف د فط مقا م ا موإا المستعصو  .لود لحووا
فط القضاء على بعض ا بئ اللذري غ وإأل  .لود
بقط عدد م ا مإا لت لع مزلدا م اللمد .
األسئلة
.1




أشرح :

املستعصية :
األوبئة :

 .2أجيب
 ما الذي فعله األطباء من أجل حماربة األمراض ؟
 ما الذي بتطلبه القضاء على بعض األمراض املستعصية ؟
 هل جنح األطباء يف القضاء على مجيع األمراض ؟
شرح
نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

الرقــم:

األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

عرض النص

الرقــم:

00

األسبـوع :الثالث و العشرون

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :
عووذر ووووا،ب
للى ،لك السادي الذي ان لقضط ف وم صودلقط
،ه
عحسسو
ف م لتوا طوول
لض
معظم ع لاتم
لما طإلو
مسإعا
 .فذه
ع ط تأخإع ع ال
ال اب ان ال اب مقف بالمفتاح  .فوأبط ،هوع ل قضوط
بق و ع تظوإ للوى عن يواء
سومإتم عسود صودلم لوم
فا دهش عخذ لسألسط عل توأخإع ؟ فاختإعو لوم
لص علحم ف ما اسم يدتط .
األسئلة
.1




نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

00
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شرح

المــدة 54 :دقيقة

ما ضد :

معظم :
مسرعا :
صديق

 .2أجيب
 مباذا أحس الكاتب و هو يف النادي ؟
 أين كان أبو الكاتب ؟
 كيف اعتذر الكاتب عن تأخره ؟
يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :الرابع و العشرون

الموضوع :بـ ـ ــالدي

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األنشطــة الداعمــة

الخطوات

الرقــم:

األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :
……………………………
ع ا عخدم ععضاء يسمك صادلا فأ وا ع سو ما شواطا
لن سو د مووا فوط الوووزن  .لووط مضو تان
ح ولو
الأا و تدفعوم للوى
ا لى تحم الدم للى الوإئت
م ،لوك عسوت لص لووتط بواسو
ععضاء اللسم
لن مأقال ح صغ إة مو الع وع
دل ق
إلا
ف مما لد ليدي بط للى الموع  .لذلك فعلى صواح ط
عن لتإلض ط لزلد م لوتط شواطط حتوى عيدي
عملط م لصا لم فم عإف م ع ا ؟

.1




شرح
نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

05

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

األسئلة

أشرح :

أكسبها :
مثقال :

المكـون :الش ـ ــكل
الموضوع:

 .2أجيب
 ما هو املتحدث عن نفسه يف النص ؟
 ما الذي يؤدي للموت حسب املتحدث ؟
 ماذا طلب املتحدث من صاحبه ؟
يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

األسبـوع :اخلامس و العشرون

الحــصة :ت ـقـومي كت ــايب
الخطوات
توزيع األوراق

اإلجناز

تصحيح
مجاعي

المــدة 54 :دقيقة

………..................

الرقــم:
األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

عرض النص

بسم هللا الرحمن الرحيم

04

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أوزع أوراق التحرير على املتعلمني .
أقرأ التمارين واحدا واحدا و أوضح املطلوب من كل سؤال .
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك (  52دقيقة ).
أجتول خالل الصفوف أثناء اإلجناز قصد التنبيه على جودة اخلط و سالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .
أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها خار الفصل .
يصحح املتعلمون اإلجناز مجاعيا على السبورة أو شفويا حسب ما يسمح به
الغالف الزمين .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :السادس و العشرون

الموضوع :البـيت الصـيفي
الحــصة :األول ــى

الخطوات

الرقــم:

األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :

الخطوات
عرض النص

 .1أشرح :
 نقيم فيه :
 املرتامية :



تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

الحــصة :األولـ ــى

األسئلة



شكل النص

الموضوع :سكـان ال ـواحـة

المــدة 54 :دقيقة

ال وو الصوو فط
ان المسزل الوذي قو م ف وم لت وون مو يسواح تفصو
إة بما ع لار الموز الل مون ال إتقال
ب سمما حدلق
تتوس ما افورة  .عما عحد اللساح ف ان م طابق
لشإ ال ابم ا على مسم على السمول المتإام .
وان عموط عفوإاد عسوإتم
سا ق م فط هذا ال وابم
لق مون فط ال ابم ا سف  .عما ثوا ط اللسواح فوذ
لد
لق م بم عحد ن لعدادأل لم ل
طابم احد لم ل
العائلتان تقض ان ف م بعض ا لواع عثسواء
ا
تم بعد .
فص الص ف .



نقل النص

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
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شرح

المــدة 54 :دقيقة

المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :السابع و العشرون
الرقــم:

األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

عرض النص

بسم هللا الرحمن الرحيم

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :
س ووان الواحوو
فط السس التط لسقط ف ما الم إ ان عه الواح
لست شإ ن بال إ ال إ اع تإق ط اعمم ف تصإفون
لصدلما المسافإ ن ل ،لحث عه الواح
ب إلق
المسافإل على عن لح وا رحالمم لظلوا فتإة طولل .
هط ع أإ السسواع فان عه
عما فط سسواع اللفا
ل ،ل د ن ع أإ حز ا
الواح لتصإفون ب إلق م تلف
لتإ ون المسافإل لتصإفون بال إلق التط تإ ق لمم
د ن للحاح مسمم .

األسئلة
.1





ما هي السنوات األكثر  :سنوات اجلفاف أم سنوات سقوط املطر ؟
كيف يتصرف أهل الواحة حني يسقط املطر ؟
كيف يتصرف أهل الواحة يف سنوات اجلفاف ؟

أجيب

.2

يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .




شرح
نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

أشرح :

يبدون :
تروق هلم :



مم يتكون املنزل الذي كانت عائلة الكاتب تقيم فيه ؟
ملاذا مل يكن أحد يقيم يف اجلناح ذي الطابق الواحد ؟
مىت كانت العائلتان تقضيان فيه بعض األوقات ؟

00

أجيب

يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .
 فيم بدأ يفكر ؟

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :الثامن و العشرون

الموضوع :مصــارع املـو
الحــصة :األولـ ــى

الخطوات

الرقــم:

األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :

المكـون :الش ـ ــكل
الموضوع :سفــر إىل طنجـة
الحــصة :األولـ ــى
الخطوات
عرض النص

مصووارة المووم
ان ال ف ن لللسوان فوط م وان علوى الشواطئ لود
عسووسدا مإلممووا للووى ص و إة عال و  .ووان لسظووإان للووى
ان لوإب الصو إة
هم لص اد ن ا سمال .
الص ادل
خ التفو ال فو للوى صودلقم لوال :
ص اد سمك
ا ظإ للى هذأل الص إة ل ما ع م بموارد عمو ق  .ضوحك
وف بودع
اآلخإ رد لائ  :ل سما موارد عحودب ع توإ
ملساء ؟ سم الص اد الش خ ممما فابتسم لال :
تعل ا م سو حما ا ملوس فالعواصوف الإموال لو
تووإت م بمووا مئوواع ا عوووام  .صووم ال ف و ن لووا فووط
ك عن هذا الص اد صارة الموم أ إا .
سإهما :
األسئلة

 .1ما ضد :
 عمالق :
 سرمها :
.2

شرح

المــدة 54 :دقيقة

الرقــم:

األهـــداف

نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

00

أكتب قطعة الشكل على السبورة مصحوبة بالتمارين بشكل واضح و جلي :
سفووإ للى طسلو
عردع عن عسافإ للى طسل ط عستإلح
خ ل الع ل
م عساء الدراس ففضول عن عسوتق الق وار  .لموا
يدع ا زدحام دلدا فظسسو
تويم للى المح
ع ط ل علدر على عن عسحع تذ إتط  .ل و العوامل
بذلوا يمدا إا م عي عن تسوتظم الصوفو
بالمح
اللم م حلز التوذا إ
ع أإ ا م الش اب ك فتم
م ان سوإ ري عظ موا ع وا عسوتق الق وار فوط
.
اتلاأل المدلس التط عح ما .
األسئلة
.1



شرح

المــدة 54 :دقيقة

األساس المعرفي و أنشطة التقويم



أجيب

 إىل ماذا كان ينظر الطفالن ؟
 مباذا شبه أحد الطفلني الصخرة ؟
 ما الذي جعل سطح الصخرة أملسا ؟
يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

األسبـوع :التاسع و العشرون

أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

عرض النص

بسم هللا الرحمن الرحيم

أشرح :

عناء :
أستقل :

 .2أجيب
 كيف وجد الكاتب حمطة القطار ؟
 ماذا ظن الكاتب بسبب هذا االزدحام ؟
 كيف واجه العاملون باحملطة مشكل االزدحام ؟
يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الش ـ ــكل

األسبـوع :الثــالثون

الموضوع................…… :

الحــصة :األولـ ــى

الخطوات

الرقــم:

األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :

شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

المكـون :الش ـ ــكل
الموضوع :عــودة مسـافـر
الحــصة :األولـ ــى
الخطوات
عرض النص

…………………………..
م ف ما م المسافإل .
مس
مس س تلك السف س
الإلاح العات
عن تقا م ا موام المت طم
فمط لم تست
المسافإ ن عن عم لمم فط السلاة  .فتعال
 .حتى
عصواتمم  :فمذا لسادي  :لسإف ع فسا بالدعاء للى هللا تعالى
ط سلو م الغإق ، .لك لص ح  :لقتإب عحد م م
ل ان السف س لمدئ م ر ة الإ اب لائ :
الحاف
ت افوا فالماء لم لص للى داخ السف س  .بعد مدة هدعع
ئا لم
أن
بدعع ال مأ س تعود للى الإ اب
العاصف
لق .

األسئلة
.1



نقل النص
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شرح

المــدة 54 :دقيقة

أشرح :

احلافة :
روع :

 .2أجيب
 ما الذي أصاب السفينة ؟
 ماذا كان يفعل قبطان السفينة ؟
 مىت اطمأن الركاب ؟
يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

األسبـوع :الواحد و الثالثون
الرقــم:

األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

عرض النص

بسم هللا الرحمن الرحيم

نقل النص
شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :
عووودة مسوافوإ
ها هط ال ائإة لد صل للوى الم وار لموا ت لوغ التاسوع
ص احا  .زل مسما "لع د" لد غمإأل وق إ ل وط للتقوط
ا صوودلاء  .ف ووإ ع ل مووإة ل أخووذ سوو ارة عيووإة
با هوو
فالمسوواف ب و الم ووار المدلس و ل س و بقل ل و  .اسووتق
لموا يالو بوم ع وإ الشووارة الميدلو للوى
س ارة ا يإة
ال و لووال فووط فسووم  :ووم تغ ووإع المدلسو ؟ ! فلووم ل و
سع د لتول عن تتحول المدلس ه وذا  .لقود ا و المسوا
مت اعدة تتس يس اتما لألطفوال الوذي للع وون ال وإة لو
لمدي ا ل بعد عن لو ك غإ ب الشمس  .عما اآلن فقد تحول
طء .

األسئلة

 .1ما ضد :
 األصدقاء :
 متباعدة :
.2

شرح

المــدة 54 :دقيقة

أجيب

 مىت وصلت الطائرة إىل املطار ؟
 مباذا أحس سعيد و هو ينزل من الطائرة ؟
 كيف كانت املدينة قبل أن يسافر سعيد ؟
يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الش ـ ــكل
الموضوع:

األسبـوع :الثاين و الثالثون

………..................

الحــصة :األنشطــة الداعمــة

الخطوات

الرقــم:

األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :
……………………………
عاة
سم
م ان
ا تشإع ع ع الشمس فط
عن عرف رعسط م
صغ إ مسما صوتا لقول  :ل عست
دة ال إد  .فأسإة للوى مصودر الصووع ل،ا هوو لوإ
بإعما صغ إا لحا ل عن ل وإز رعسوم وط لتمتو بوالسور
الح وواة  .فقووال لووم  :ل،ن عمسحووك الوود ء  .فلمووا عحووس
ال إعم بالد ء لال للشعاة  :تذهع لتإسو مزلودا
م مساعدتك ف حسول رعالتوك ع موو عتفوتح زهوإة
يم ل .
األسئلة
.1



شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

الخطوات
توزيع األوراق

اإلجناز

ضع عنوانا مناسبا للنص :

 .3أجيب
 ماذا مسع الشعاع الصغري ؟
 مم كان الربعم يشكو ؟
 ماذا طلب الربعم من الشعاع الصغري ؟
يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

تصحيح
مجاعي

المــدة 54 :دقيقة

………..................

الحــصة :ت ـقـومي كت ــايب

أشرح :

مصدر :
أمنحك :

.2

نقل النص

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم



شرح

المــدة 54 :دقيقة

المكـون :الش ـ ــكل
الموضوع:

األسبـوع :الثالث و الثالثون
الرقــم:
األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

عرض النص

بسم هللا الرحمن الرحيم

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أوزع أوراق التحرير على املتعلمني .
أقرأ التمارين واحدا واحدا و أوضح املطلوب من كل سؤال .
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك (  52دقيقة ).
أجتول خالل الصفوف أثناء اإلجناز قصد التنبيه على جودة اخلط و سالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .
أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها خار الفصل .
يصحح املتعلمون اإلجناز مجاعيا على السبورة أو شفويا حسب ما يسمح به
الغالف الزمين .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الش ـ ــكل
الموضوع:

األسبـوع :األول

………..................

الحــصة :أنشطة التقومي التشخيصي

الخطوات

الرقــم:

األهـــداف
أن يضبط املتعلمون النص بالشكل التام و جييبون عن األسئلة املرافقة.

عرض النص

شكل النص
تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

20

أكتب قطعة الشكل على السبورة بشكل واضح و جلي :
……………………………
ع ل الصو ف لوم تعود بع ودة مسوذ اآلن تلوول فوط
فسط عف ار عدة لما لح بعد مإ لو و عت و
فسط ع ا عيوب الشاطئ وط عتمتو بمسظوإأل ع
عرتاد الل عحا ل عن عص للى لمتم  .ع لو بم لو
ضوواح لعوود ط بمووا عبووط  .ل و لسمحووط عثإهووا م و
فسط بسإع  .فلتسعد علام الع ل على الود ام
السإ ر .
ا طفال بال مل
لتشم
األسئلة
.1



أشرح :

حيـن :
أرتاد :

.2
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شرح

بسم هللا الرحمن الرحيم

ضع عنوانا مناسبا للنص :

 .3أجيب
 ماذا جيول يف نفس الكاتب ؟
 أين حيب الكاتب أن يقضي عطلته ؟
 ماذا متىن الكاتب لألطفال يف عطلتهم ؟
يتتبع املتعلمون معي مفردات النص و أومئ إىل بعض معاين املفردات الغامضة .
يقرأ املتعلمون األسئلة و يتبينون املطلوب إجنازه .
ينقل املتعلمون النص على دفاترهم بعد حثهم على جودة اخلط  ،و التذكري ببعض
ضوابطه و االهتمام بالنظافة و اجللسة الصحية السليمة .
يضبط املتعلمون النص بالشكل على دفاترهم .
ينجزون التمارين املرافقة لقطعة الشكل .
يتناوب املتعلمون على شكل النص على السبورة  ،و تصحح األخطاء مجاعيا .
تصحح التمارين مجاعيا و بشكل تشاركي .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

المكـون :الش ـ ــكل
الموضوع:

األسبـوع :الرابع و الثالثون

………..................

الحــصة :إجراءات آخر السنة الدراسية
الخطوات

األهـــداف

المــدة 54 :دقيقة

الرقــم:
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