
 

 المخطط السنوي

 المجال : اللغة العربية

 كفاية المجال : يتواصل المتعلم باستعمال اللغة العربية مشافهة و كتابة

رما السلوكات التواصليةاآلخرين منجزا أعماال لغوية محت/ التواصل الشفوي :يحاور : يوظف التواصل للعيش مع اآلخرين و العمل معهمالحوار المنظم:  ادوالمــــــــــــ اتكفايــــــــــــ  

ينتج كتابيا نصوصا سردية متنوعة/ اإلنتاج الكتابي :يقرأ نصوصا سردية متنوعة موظفا قدراته في بناء المعنىالقـــــراءة :                                         
 الوحدة المدار األنشطة مكون الكفاية األهداف المميزة األداء المنتظر

 الحوار  المنظم ٭ يتقبّــل اآلخر اآلخرين. ٭يقبل رأي اآلخرين. ٭ يقبل العمل مع اآلخرين. ٭ يلتزم بما تم االتفاق عليه.٭ ينصت إلى 

 العيش معا

 و المواطنة  : تثمين قواعد الحياة في المجتمع

 المحيط

 الصحة و الرفاه  واالستهالك: الوعي بالمحيط

 والسلوك الحذر( ) نمط الحياة النشيطة 
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 ٭يتواصل المتعلم شفويا مستعمال النداء من أجل اإلخبار و تعيين الذوات 

 و المكان.

 

 ٭ ينصت باهتمام لخطاب اآلخرين.٭ يبني معنى للخطاب.

 ٭ ينادي من أجل اإلخبار. ٭ ينادي لطلب القيام بعمل.

 ٭ يطلب تعيين الذوات و يعيّنها.٭ يطلب تعيين المكان و يعيّنه.

 فعل على وجه العرض و الحث والتحضيض.٭ يطلب القيام بال

 ٭ يطلب القيام بالفعل على وجه االلتماس.

 ٭ يعبر باستعمال عبارات تسمح بربط عالقات اجتماعية 

 ٭ يتقبّل خطابا 

 ٭ ينتج خطابا
 التواصل الشفوي

 ٭يقرأ المتعلم جمال قراءة شاملة و يعبر عن فهمه لمضمونها

سند بصري .٭ يعبر عن فهمه لمضمون جملة . ٭ يعيد تنظيم مفردات مكونة  ٭ يكّون نصا أو جملة انطالقا من

 لجملة / نص .

 ٭ يصوغ نصا / جملة .٭ يرسم خطوطا أو أشكاال .

 ٭ يلقي نصا شعريا إلقاء يدل على الفهم.

٭ يقرأ نصا سرديا يحصل له من خالل بنيته الكلية معنى 

 إجمالي

 ٭ يتصرف في النص تصرفا يدل على الفهم 

 القراءة

 * ينتج نصا فصيرا بترتيب جمل بسيطة
 * يرتب جمال بسيطة يّكون بها نصا .

 * يتصرف في النص بإعادة تنظيم جديد لعناصره
 اإلنتاج الكتابي يعيد كتابة نص

 

٭ يتواصل المتعلم شفويا منتجا مقطعا من نص سردي يعبر فيه عن مقام 

 يةمستعمال عبارات تسمح بربط عالقات اجتماع

 و معبرا عن موقفه الوجداني إزاء األشياء

 واإلحداث مستنكرا و متعجبا . 

٭ يطلب تعيين المكان و يعيّنه .٭ يطلب تعيين السبب .٭ يطلب تعداد األشياء أو األحداث و يعيّنها .٭ ينادي لطلب 

ن موقفه الوجداني إزاء القيام بعمل . ٭ يعبر عن موقفه الوجداني إزاء األشياء و اإلحداث مستنكرا .٭ يعبر ع

 األشياء

 و األحداث متعجبا .٭ يعبر باستعمال عبارات تسمح بربط عالقات اجتماعية     

 ٭ يعبر عن االنقضاء أو االستمرار .٭ يطلب تعيين الصفة و يعيّنها .

 ٭ ينتج خطاب
 

 التواصل الشفوي

 المحيط

 و االستهالك  الوعي بالمحيط

 لنشيطةالصحة و الرفاه  نمط الحياة ا

 و السلوك الحذرة
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 ٭ يقرأ نصا قراءة صحيحة مسترسلة و منغّمة باعتبار عالمات التنقيط .

 ٭ يقرأ الجملة قراءة مسترسلة منغمة باعتبار عالمات التنقيط .

 ٭ يكتب المقطع منفردا و داخل المفردة .

 ٭ يلقي نصا شعريا إلقاء يدل على الفهم.

 باإلبدال  / الحذف / التعويض . ٭ يعيد كتابة النص بالزيادة / 

٭ يقرأ نصا سرديا يحصل له من خالل بنيته الكلية معنى 

 إجمالي

 ٭ يتصرف في النص تصرفا يدل على الفهم

 القراءة

 

ينتج المتعلم نصا سرديا بتنظيم جديد لعناصره دون إخالل بالمعنى  *

 األصلي

 مغاير و ذلك بـ :* يتصرف في النص دون إخالل بالمعنى للحصول على شكل 

 تنظيم جديد لعناصره  إضافة عناصر جديدة .

 

 * يعيد كتابة نص
 اإلنتاج الكتابي

 
 * ينصت إلى اآلخر * يقبل رأي اآلخر * يتبادل المعلومات * يناقش اآلخر 

 * يقيّم عمله 

 * يتقبل اآلخر

 * يتفاعل مع اآلخر

 * يتجاوز ذاته

 الحوار المنظم

 
 ات.٭ يناقش اآلخر .٭ يشارك في التخطيط لعمل .٭ يتبادل المعلوم

 ٭ ينجز عمال مع اآلخر .
 الحوار المنظم ٭ يتفاعل مع اآلخر

 العيش معا

 والمواطنة : ثقافــــة الّسلــــــــــم
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٭يتواصل المتعلم شفويا طالبا القيام بالعمل على وجه العرض و تعيين 

زمان و يعيّنهما و طالبا تعيـــــــين السبب االبتداء و االنتهاء في الفضاء و ال

و تعداد األشياء أو األحداث و يعينهما و معبرا عن موقفه الوجداني إزاء 

 األشياء متعجبا موظفا البنى اللغوية المكتسبة .

 ٭ يطلب القيام بعمل على وجه العرض 

 ٭ يطلب تعيين االبتداء و االنتهاء في الفضاء و يعيّنهما

 ن السبب / الغاية و يعيّنها .٭ يطلب تعيي

 ٭ يطلب تعداد األشياء أو األحداث و يعيّنها .

 ٭ يطلب تعيين االبتداء و االنتهاء في الزمان و يعيّنهما

 ٭ يعبر عن موقفه الوجداني إزاء األشياء    و األحداث .

 ٭ يطلب المستحيل أو ما يعسر نيله .

 

 ٭ ينتج خطابا
 التواصل الشفوي

علم نصا قصيرا تتضمن مفرداته مقاطع منفتحة قصيرة و طويلة ٭يقرأ المت

للحروف ) د / ل / ن ( قراءة صحيحة مسترسلة و يجيب عن سؤال يتعلق 

 بفهم النص .

 ٭ يقرأ الجملة قراءة سليمة مسترسلة منغمة //باعتبار عالمات التنقيط .

اإلبدال / بالزيادة /  الحذف//٭ يلقي نصا شعريا ٭ يقرأ المقطع منفردا و داخل المفردة .//٭ يعيد كتابة الجملة ب

 إلقاء يدل على الفهم// يكتب المقطع منفردا و داخل المفردة

 

 

 ٭ يتصرف في النص تصرفا يدل على الفهم 

 القراءة

يعيد المتعلم كتابة نص بإضافة بعض  العناصر دون إخالل بالمعنى   *

 للحصول على شكل مغاير

إضافة  و ذلك بـحذف بعض  عناصره  إخالل بالمعنى للحصول على شكل مغاير* يتصرف في النص دون 

 عناصر جديدة . تعويض عنصر من عناصره

 يعيد

 كتابة نص

 

 اإلنتاج الكتابي

 

 ٭يتواصل المتعلم معبرا  

 عن االستمرار و موظفا األمر

 ) في الحاضر أو في المستقبل ( ويعيّنه  يطلب تعيين الحدث غير المنقضي *

 يطلب تعيين الحدث المنقضي ويعيّنه ٭يأمر*

 ٭يعبّر عن االنقضاء  و االستمرار

 ٭يطلب تعيين الحدث والزمان ويعيّنه

 ٭يعبّر عن موقفه الوجداني إزاء األشياء

 أو األحداث متعجبا 

 ٭يطلب تعيين السبب و الغاية ويعّينهما

 ٭يطلب تعداد األشياء أو األحداث وبعدّدها

 الصحة و الرفاه  نمط الحياة النشيطة واصل الشفويالت ٭ ينتج خطابا

 و السلوك الحذر

 واالستهالك الوعي بالمحيط المحيط
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٭يقرأ المتعلم نصاّ قصيرا تتضمن بعض مفرداته مقاطع منفتحة و منغلقة 

 ف( قراءة صحيحة مسترسلة و منعمة-ك-للحروف)س

 

 لتنقيط٭يقرأ الجملة قراءة مسترسلة منغمة باعتبار عالمات ا

 ٭يكتب المقطع منفردا أو داخل المفردة 

 ٭ يتصرف في النص تصرفا يدل على الفهم

 

 

 القراءة

 



 

 ٭يقرأ المقطع منفردا وداخل مفردة

 بالحذف -بالتعويض  –بالزيادة  –يعيد كتابة الجملة باإلبدال  

 ٭ يلقي نصا شعريا إلقاء يدل على الفهم

ل بالمعنى للحصول على شكل ٭يتصّرف المتعلم في النص دون اإلخال

 مغاير وذلك بتعويض بعض عناصره

٭يتصرف في النّص دون إخالل بالمعنى للحصول على شكل مغاير وذلك بحذف بعض عناصره أو تعويض 

 عنصر من عناصره 
 الكتابي اإلنتاج يعيد كتابة نص

 

 * يتواصل المتعلم شفويا طالبا القيام بالفعل على وجه االلتماس و طالبا

 تعيين الحدث المنقضي

 و يعينه 

 ٭ يطلب تعين المكان و يعينه

 ٭يطلب تعيين الحدث المنقضي و يعينه

 ٭يأمر

 ٭يطلب القيام بالفعل على وجه االلتماس

 ٭يطلب تعيين كيفية وقوع الحدث ويعيّنها

 * يطلب المستحيل أو ما يعسر نيله

 * يعبر باستعمال عبارات تسمح بربط عالقات اجتماعية

 نتج خطابا٭ ي

 
 التواصل الشفوي

 ثقافة السلم العيش معا والمواطنة :

 

 واالستهالك: الوعي بالمحيط المحيط
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٭يقرأ المتعلم نصاّ قصيرا  تتضمن بعض مفرداته مقاطع منفتحة و منغلقة 

 خ( قراءة صحيحة مسترسلة -ت-ق-للحروف  )

 و منغمة ويجيب عن سؤال يتعلق بمكّونات السرد

 

 قطع منفردا وداخل مفردة٭ يقرأ الم

 ٭  يكتب المقطع منفردا و داخل المفردة .

 ٭ يقرأ الجملة قراءة مسترسلة منغمة باعتبار عالمات التنقيط

 ٭ يلقي نصا شعريا إلقاء يدل على الفهم .

 ٭ يعيد كتابة الجملة باإلبدال / بالزيادة / بالتعويض / بالحذف

 * يقرأ نصا قراءة صحيحة مسترسلة منعمة

 يتصرف في النص تصرفا يدل على الفهم ٭

 

ل البنية السردية إلى مكّوناتها و يتبيّن دالالت كّل  ّّ يحّل

 منها

 القراءة

 

 

 

 

 

 ٭ينتج المتعلم نصاّ بترتيب جمل بسيطة

 

 ٭ينتج نصاّ بترتيب جمل بسيطة
 اإلنتاج الكتابي ينتج نصاّ سرديا

 

على وجه االلتماس و طالبا  * يتواصل المتعلم شفويا طالبا القيام بالفعل

 تعيين الحدث المنقضي

 و يعينه 

 ٭ يطلب تعين المكان و يعينه٭يطلب تعيين الحدث المنقضي و يعينه٭يأمر

 ٭يطلب القيام بالفعل على وجه االلتماس

 ٭يطلب تعيين كيفية وقوع الحدث ويعيّنها

 * يطلب المستحيل أو ما يعسر نيله

 ربط عالقات اجتماعية* يعبر باستعمال عبارات تسمح ب

 ٭ ينتج خطابا

 
 التواصل الشفوي

٭ يتواصل المتعلم شفويا طالبا المقارنة ويقارن للتعبير عن التماثل و طالبا 

 تعداد األشياء واألحداث

 و يعينها  

 ٭ يطلب تعيين المكان و يعينه

 ٭ يطلب تعيين الحدث المنقضي  و يعينه 

 ٭ يطلب تعيين الذوات و يعينها 

 ٭ يطلب القيام بالفعل على وجه العرض والحث        والتحضيض  

 ٭ يعبر عن موقفه الوجداني إزاء األشياء    واألحداث متعجبا 

 * يطلب تعداد األشياء و األحداث و يعينها

 التشبيه –المماثلة  –* يطلب المقارنة و يقارن للتعبير عن المفاضلة 

 * يطلب تعيين السبب و يعينه

 خطابا٭ ينتج 

 

 

 التواصل الشفوي

و السلوك  الصحة و الرفاه  نمط الحياة النشيطة

 الحذر

 واالستهالك الوعي بالمحيط المحيط
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 ٭ يقرأ نصا تتضمن بعض مفرداته المقاطع

 ) أ . ط . ر . آ (  قراءة مسترسلة منغمة  

 ٭ يقرأ المقطع منفردا و داخل المفردة 

 ردة ٭ يكتب المقطع  منفردا و داخل المف

 ٭ يقرأ نصا قراءة مسترسلة منغمة باعتبار         عالمات التنقيط .

 ٭ يلقي نصا شعريا إلقاء يدل على الفهم . 

 ٭ يعيد كتابة الجملة باإلبدال / بالزيادة / بالحذف     بالتعويض

 ٭ يحدد أحداث النص و شخصياته و األزمة   واألمكنة 

 ٭ يتصرف في النص تصرفا يدل على الفهم

٭يحلل البنية السردية إلى مكوناتها و يتبين دالالت كل 

 منها

 

 القراءة

 

 

 

 

 * إعداد مجلة حائطية حول  
 * يناقش اآلخر

 * يشارك في التخطيط لعمل

 

 *يتفاعل مع اآلخر 

 الحوار

 المنظم

 واالستهالك الوعي بالمحيط المحيط

 ثقافة السلم العيش معا والمواطنة :
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 شفويا طالبا التقدير و يقدر* يتواصل المتعلم 

 وطالبا تعيين المكان

 و يعينه

يعبر عن  * يطلب تعيين المكان و يعيينه   * يطلب تعيين السبب / الغاية و يعيينهما  ينادي من أجل اإلخبار * 

  *يطلب التقدير و يقدّر  *  يطلب تعيين كيفية وقوع الحدث و يعيينها يأمر    * االنقضاء و االستمرار

 

 ينتج خطابا *

 

 

 التواصل الشفوي

 

* يقرأ المتعلم نصاّ سرديا قراءة مسترسلة ومنغّمة تتضمن بعض مفرداته 

 المقاطع :

 ) و / ج / ش (

 و يجيب عن سؤال حول مكونات السرد

 ٭ يقرأ المقطع منفردا و داخل المفردة 

 ٭ يكتب المقطع  منفردا و داخل المفردة

 على الفهم ٭ يقرأ نصا صحيحة قراءة مسترسلة و منغمة        * يلقي نصا شعريا إلقاء يدل 

 ٭ يحدد أحداث النص و شخصياته و األزمنة واألمكنة  

  ٭ يعيد كتابة النص باإلبدال/ بالزيادة / بالحذف /  بالتعويض

 

 ٭ يتصرف في النص تصرفا يدل على الفهم .

 ٭ يحلل البنية السردية إلى مكوناتها و يتبين دالالت كل

 منها

 

 القراءة

 اإلنتاج الكتابي يغني نصا سرديا * يغني المتعلم نصا سرديا بقول فأكثر * يغني المتعلم نصا سرديا بقول 

 * يتواصل المتعلم شفويا طالبا المستحيل أو ما يعسر نيله

 و طالبا تعيين السبب أو الغاية و يعيينهما

 الحوار المنظم * يتقبل اآلخر*يتفاعل مع اآلخر المعلومات* ينصت إلى اآلخر*  يقبل رأي اآلخر* يتبادل 

 8 و الرفاه الصحة

 * يطلب تعيين السبب / الغاية ويعيينهما  

 * يطلب المستحيل و ما يعسر نيله .

 * يطلب تعيين الحدث غير المنقضي )في الحاضر أو المستقبل( و يعيينه .

 * يطلب تعيين الحدث في الزمان و يعيينه  

 طلب تعيين كيفية وقوع الحدث و يعيينها*  ي

  *  يطلب القيام بالفعل على وجه العرض والحث و التحضيض  

 التواصل الشفوي * ينتج خطابا

 * يقرأ المتعلم نصاّ قصيرا تتضمن بعض مفرداته الحروف :

 ) ع / خ /  ض / ص ( قراءة صحيحة مسترسلة ومنغمة

االستدالل بالقرينة المدعمة  و يجيب عن سؤال حول مكونات السرد مع

 ٭ يقرأ المقطع منفردا و داخل المفردة 

 ٭ يكتب المقطع  منفردا و داخل المفردة

 * يلقي نصا شعريا إلقاء يدل على الفهم 

 في النص تصرفا يدل على الفهم . ٭ يتصرف

٭ يحلل البنية السردية إلى مكوناتها و يتبين دالالت كل 

 منها

 القراءة



 

 ٭ يقرأ نصا قراءة صحيحة مسترسلة و منغمة         لإلجابة . 

 ٭ يحدد أحداث النص و شخصياته و األزمنة   واألمكنة  

 

 * يغني المتعلم نصا سرديا 

 بحوار يشتمل على خطابين واضعا عالمات التنقيط الخاصة بالحوا
 الكتابي جاإلنتا سرديا ينتج نصا  * يغني المتعلم نصا سرديا بحوار

اصل المتعلم شفويا موظفا النداء لطلب القيام بعمل و طالبا كيفية * يتو

 وقوع الحدث و يعيينه. 

 و طالبا المقارنة و يقارن للتعبير عن المفاضلة

 الحوار المنظم *يتفاعل مع اآلخر ٭يتجاوز ذاته * يناقش اآلخر*  يعدل فكرة اآلخر * يقبل النقد* يقيم عمله

 السلم ثقافة العيش معا والمواطنة :
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 * يطلب المقارنة و يقارن للتعبير عن المفاضلة/ التماثل / التشبيه.   

 *  يطلب تعيين كيفية وقوع الحدث و يعيينها

 * ينادي لطلب القيام بعمل

 * يعبر عن موقفه الوجداني إزاء األشياء أو األحداث مستنكرا 

   * يأمر .

 * ينتج خطابا
 التواصل الشفوي

 

 قرأ المتعلم نصاّ تتضمن بعض مفرداته الحروف :* ي

 )ظ / ي / هـ ( قراءة صحيحة مسترسلة ومنغمة

و يجيب عن سؤالين يتعلقان  بمكونات السرد مع االستدالل بالقرينة 

 المدعمة لإلجابة . 

 ٭ يقرأ المقطع منفردا و داخل المفردة 

 ٭ يكتب المقطع  منفردا و داخل المفردة

 إلقاء يدل على الفهم  * يلقي نصا شعريا

 ٭ يقرأ نصا قراءة صحيحة مسترسلة و منغمة        

 ٭ يحدد أحداث النص و شخصياته و األزمنة   واألمكنة  

 * يعيد كتابة النص باإلبدال / بالزيادة / بالحذف   بالتعويض  

 ٭ يتصرف في النص تصرفا يدل على الفهم .

تبين دالالت كل ٭ يحلل البنية السردية إلى مكوناتها و ي

 منها

 

 القراءة

 * ينتج المتعلم وضع بداية الئمة للنص السردي المقترح 

 الحوار المنظم *يتفاعل مع اآلخر ٭يتجاوز ذاته * يناقش اآلخر *  يعدل فكرة اآلخر * يقبل النقد * يقيم عمله

 بياإلنتاج الكتا ينتج نصا سرديا * ينتج المتعلم نصا يتألف من جمل بسيطة

 الحوار المنظم *يتقبل اآلخر * ينصت إلى اآلخر

 واالستهالك المحيط
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 * يتواصل المتعلم شفويا موظفا األمر و النهي .

 وطالبا تعيين السبب  

 و يعيينه. 

 * يطلب تعيين السبب و الغاية ويعيينهما * يأمر* ينهى 

 الحدث و يعيينها * يطلب تعيين الذوات و يعيينها*  يطلب تعيين كيفية وقوع

 * يعبر عن موقفه الوجداني إزاء األشياء أو األحداث متعجبا . 

 

 * ينتج خطابا
 التواصل الشفوي

 * يقرأ المتعلم نصاّ تتضمن بعض مفرداته الحروف :

 )غ / ث / ذ( قراءة صحيحة مسترسلة ومنغمة

عمة و يجيب عن سؤال يتعلق  بمكونات السرد مع االستدالل بالقرينة المد

 لإلجابة . 

 ٭ يقرأ المقطع منفردا و داخل المفردة 

 ٭ يكتب المقطع  منفردا و داخل المفردة

 * يلقي نصا شعريا إلقاء يدل على الفهم 

 ٭ يقرأ نصا شعريا قراءة تدل على الفهم 

 ءة صحيحة مسترسلة و منغمة*  يقرأ نصا قرا

 يحدد أحداث النص و شخصياته و األزمنة   واألمكنة   *

 * يعيد كتابة النص باإلبدال / بالزيادة / بالحذف   بالتعويض 

 ٭ يتصرف في النص تصرفا يدل على الفهم .

٭ يحلل البنية السردية إلى مكوناتها و يتبين دالالت كل 

 منها

 

 القراءة

* ينتج المتعلم مقطعا من نص ) مع وضع نهاية سياق التحول ( يعبر فيه 

 عن مقام تواصل

 

 اإلنتاج الكتابي * ينتج نصا سرديا المتعلم نصا يتألف من جمل بسيطة* ينتج  

 الحوار المنظم *يتقبل اآلخر * ينصت إلى اآلخر

 الحوار المنظم * يتفاعل مع اآلخر * يناقش اآلخر* يعيد فكرة اآلخر

 11 ثقافة السلم العيش معا والمواطنة :

 نهي .* يتواصل المتعلم شفويا موظفا األمر و ال

 وطالبا تعيين السبب  

 و يعيينه. 

 * يعبر عن موقفه الوجداني إزاء خطاب اآلخر                متعجبا   

 *  يعبر عن موقفه الوجداني إزاء خطاب اآلخر     متحسسا 

 * يعبر عن موقفه الوجداني إزاء خطاب اآلخر          مستنكرا

 لمبالغة / الخطأ (* يناقش فكرة اآلخر) يبدي مواطن النقص / ا

 * يعدل فكرته ) يستدرك / يعرض عن رأي / يدقق...(

 التواصل الشفوي * يقيّـــم خطابا

 * يقرأ المتعلم نصاّ تتضمن بعض مفرداته الحروف :

 )غ / ث / ذ( قراءة صحيحة مسترسلة ومنغمة

و يجيب عن سؤال يتعلق  بمكونات السرد مع االستدالل بالقرينة المدعمة 

 ابة . لإلج

 ٭ يقرأ المقطع منفردا و داخل المفردة ٭ يكتب المقطع  منفردا و داخل المفردة

 * يلقي نصا شعريا إلقاء يدل على الفهم ٭ يقرأ نصا شعريا قراءة تدل على الفهم 

* يعيد  *  يقرأ نصا قراءة صحيحة مسترسلة و منغمة ٭ يحدد أحداث النص و شخصياته و األزمنة   واألمكنة  

 بة النص باإلبدال / بالزيادة / بالحذف   بالتعويض كتا

 رف في النص تصرفا يدل على الفهم ٭ يتص

٭ يحلل البنية السردية إلى مكوناتها و يتبين دالالت كل 

 منها

 القراءة

* ينتج المتعلم مقطعا من نص ) مع وضع نهاية سياق التحول ( يعبر فيه 

 عن مقام تواصل .
 اإلنتاج الكتابي ينتج نصا سرديا تألف من جمل بسيطة* ينتج المتعلم نصا ي

 


