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  د90

اللغوي / الفكري : مع مراعاة اجلوانب التالية )النص يف دليل األستاذ( عرض املنطوق -

 ).اإلحياء واإلمياء(اللمحي / اللفظي / 

 .جتزئة النص املنطوق مث أجرأة أحداثه -

  .اكتشاف اجلانب القيمي يف املنطوق وممارسته -

/  /  

والتعبري عن أحداثه انطالقا من تعليمات حمددة  –التحاور حول النص املنطوق  -

عرض األفكار والتعبري عن األحاسيس وإبداء املشاعر : وسندات خمتلفة تؤدي إىل

  . حول املوضوع

 مشهدلاستغالاليمكن 

للتعبير ) أالحظ وأعبر(

  التلقائي

/  

  د45  ��
	ر ��وي  02

شفويا والرتكيز على استعمال الصيغ واألساليب يف ترتيب وتركيب أحداث النص  -

 .وضعيات تواصلية دالة

  . مسرحة األحداث -

    أستعمل

  /  أالحظ وأعبر   .)إنتاج خطاب شفوي مماثل انطالقا من سندات(التدريب على اإلنتاج الشفوي  -  د45  إ���ج ��وي  03
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��م ا����و
  

04  �	����  د45   راءة إ

 .اجلمل من الرصيد اللغوي املكتسب يف التعبرياستخراج  -

 .قراءة اجلمل املكتوبة مث تثبيتها باملشاهد -

 .تشويش وترتيب للجمل مث الكلمات: (تدريبات قرائية مثل -

 .إعادة تقدمي اجلمل ناقصة إلمتامها بكلمات من رصيد معروض عليه -

لمات امللونة قراءة الك –تغيري بعض الكلمات يف اجلمل : (تدريبات قرائية مثل -

  ).إخل...يف اجلملة » املشكلة للرصيد«

  /  أبني وأقرأ
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د45  �#�وظ�ت  05   /  أنشد  .)تقدمي وحتفيظ(شعرية مناسبة للمحتوى  مقطوعة - 

06  �
  د90   راءة و���

جتريد احلرف األول باستخراج اجلملة وتقطيعها واكتشاف احلرف وقراءته يف وضعياته  -

 .املختلفة

منفردا مركبا ...) على األلواح ، العجينة ، كراس احملاولة (التدريب على كتابة احلرف  -

 .ويف وضعيات خمتلفة

 .كتابة احلرف على كراس القسم -

  ). مع مراعاة خمتلف املهارات القرائية(القراءة يف الكتاب  -

 أكتشف -

أتعرف على  -

 رسم الحرف

أقرأ الكلمات  -

التي فيها 

  الحرف 

  

  د45  �ط
	$�ت  07

 .تثبيت احلرف األول -

 .إخل... صور ، تعابري  ألفاظ : تثبيت احلرف يف كلمات مث يف مجل انطالقا من -

 .بالصوت الناقص» كتابة«تكملة كلمة  -

  ).مع بقية األصوات(كتابة احلرف  -

  أثيت -  أقرأ وأثبت -

08  �
  د90   راءة و���

باستخراج اجلملة وتقطيعها واكتشاف احلرف وقراءته يف وضعياته  جتريد احلرف الثاين -

 .املختلفة

منفردا مركبا ...) على األلواح ، العجينة ، كراس احملاولة (التدريب على كتابة احلرف  -

 .ويف وضعيات خمتلفة

 .كتابة احلرف على كراس القسم -

  ).مع مراعاة خمتلف املهارات القرائية(القراءة يف الكتاب  -

 أكتشف -

أتعرف على  -

 رسم الحرف

أقرأ الكلمات  -

التي فيها 

  الحرف 
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د45  �ط
	$�ت  09    

 .تثبيت احلرف الثاين -

 .إخل... صور ، تعابري  ألفاظ : تثبيت احلرف يف كلمات مث يف مجل انطالقا من -

 .بالصوت الناقص» كتابة«تكملة كلمة  -

  ).مع بقية األصوات(كتابة احلرف  -

  أثبت -  أقرأ وأثبت -

  د45  إد��ج  10
 .قراءة يف الكتاب -

  .ألعاب قرائية -
    

د45  �#�وظ�ت  11   /  أنشد  .)استظهار ومسرحة(رية مناسبة للمحتوى شع مقطوعة - 

  أنتج  /  .التدريب على اإلنتاج الكتايب -  د45  إ���ج  12

ظ�-�  

ينظم الوقت يف األسبوع الرابع املخصص لإلدماج والتقومي بشكل مرن، إذ تتغري  -

احلصص وفق متطلبات األنشطة املدرجة، وحبسب األهداف املتوخاة  سريورات

وحاجات املتعلمني، مع التأكيد على ضرورة ختصيص حصتني للمعاجلة خارجة عن 

  . حصة املعاجلة الرمسية

/  /  

 


