
2222- 2222المخططات السنوية   

وزارة التربية الوطنية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

االبتدائي التعليم مديرية للتربية الوطنيةالمفتشية العامة 

 السنوية المخططات

المادة: اللّغة العربية
من التعليم االبتدائي األولىالسنة 

2222 سبتمبر

elbassair.net

http://elbassair.net/


  2222- 2222المخططات السنوية 

  
 وزارة التربية الوطنية                                          

 : مدخل
طار  ىل 0200/0202 دلرإس يةإلتحضري للس نة إيف إ  لرتبية إرة إوزملمنوحة هلم، تضع إلرتبية إملتعلمني ونوعية إلرفع من مس توى إبغرض  لبيدإغويجإء إللأدملتوإصلإلتحسني إ، وسعيا إ 

ملناجه ملقررة إة مهنجية ترتمج إأأد  تخملططاإهةه  وتعد   . تدإيئلتعلمي الاب إ ت يف مرحة املتعلإلس نوية لبناء ااتططإخمليئ، إالابتدلتعلمي إربني، أأساتةة ومتشيني ملرحة إمليدي أأ إلوطنية بني 

إلكتاءإ ت إملس هتدفة يف أأي مس توى من مس تواي ت إلتعل  بناء ن أنأهالتعلمية إلتميإملوإردإو غوجية إلبيدياملساع إوتقرتح  ، تاملتعلإيط ختط يئ يف سريورة تساعد عىل إالابتدملرحة لتعلمي 

دماج إلقمي وإلكتاءإ ت إملس تعرضة إملرصودة يف إملهناج.ملهنجيةإملعرفية و حمك يف جناعة خمتلف إلتعلام ت، إإلبيدإغويج. كام تعد أأدإة رئيسة للت  ، وحسن إ 

ن إخملطط إلس نوي لبناء إلتعلام ت خمطط أامل لربانمج درإيس مضن مرشوع تربوي، ي اءإ ت طالقا من إلكتنإ،  ت إلتعلميةملس توايإليامة ملس توى من إتاءة كلإىل حتقيق إ  تيض إ 

ومنه، فا ن إخملطط إلس نوي للتعلام ت وثيقة خاصة متكن إخلتامية للميادين، ويبىن عىل مجموعة من إملقاطع إلتعلمية إملتاكمة. فهة إلقاعدة إلأساس ية لتوزيع إملوإرد إملعرفية عىل إملقاطع. 

عدإده:إلأس تاذ من قرإءة إملهناج بيرس، وتوحض هل ما ينبغي تعلميه، وإل طار إذلي جيري في  ه إختيارإته إلبيدإغوجية. وقد روعي عند إ 

دماجية( بيلك منسجم ومنتظم؛سطة وض إملهناج بو إيف إلكتاءإ ت إملسطرة هيلكة تساعد عىل حتقيق   -  عيا ت )تعلمية، إ 

 حتديد إملوإرد إليت ختدم إلكتاءة؛ -

 . يتهس تقالل إملتعمل و إاتوقدر إلتعلموترية  حرتإمإ -

ىل أأن هل  إوجتدر  ظل إلتنظمي الاس تثنايئ ةه إخملططا ت تنأخة بعني الاعتبار إلتعلام ت إلأساس ية إليت مل يمت تناولها خالل إلس نشني إلأخريتني، أأو ما يعرف ابلتاقد إلتعلميي، يف أارة إ 

 للمتدرس، وإليت تعد  مكشس با ت قبلية للتعلام ت إجلديدة.

رساهئا إلصحيح وتمنية إلكتاءإ ت إملس هتدفة.نؤكد يف إلأخري أأن إلقرإءة إلوإعية لهةه إخملططا ت ودرإس هتا  درإك سريورهتا، سشساعد دون أك يف ترقية فعالية إلتعلام ت وإ   وإ 
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يف  سيطةبنصوصا مشكولة شكال تاّمـا، ويفهمها. وينتج  بسيطة يتواصل مشافهة يف وضعيات بسيطة بلسان عريّب.  ويفك الرموز ويقرأ قراءة سليمة نصوصا  الكفاءة الشاملة

 وضعيات تواصلية دالّة، ومشاريع هلا دالالت اجتماعية.

 الكفاءات الختامية الميادين

 ويتفاعل معها، بالرتكيز  علي النمط احلواري.   يف حدود مستواه الدراسي، وعمره الزمين والعقلي،يفهم خطابات منطوقة  فهم المنطوق

 ، اعتمادا على مكتسباته املدرسية، ووسائل االعالم واالتصال مستعمال بعض أفعال الكالم يف وضعيات تواصلية دالة.  حياور ويناقش يف موضوعات خمتلفة التعبري الشفوي

 شكال تاّمـا.إىل ثالثني كلمة مشكولة  يفك الرموز، ويقرأ نصوصا بسيطة بيسر، من خمتلف األمناط ويفهمها، بالرتكيز على النمط احلواري ، تتكّون من عشرة كلمات فهم املكتوب

 التعبري الكتايب
من خمتلف األمناط بالرتكيز على النمط احلواري، يف وضعيات  كلمة  02ال تزيد عن  كلمات و ينتج مجال ونصوصا بسيطة، مشكولة شكال تاما،  حروفا ويكتبيرسم 

 تواصلية دالّة، وينجز مشاريع بسيطة هلا دالالت اجتماعية.

 

 

 

 لغة عربية
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لختامية عبر السنواتجدول يبين تطور الكفاءات ا
50الّسنة 50الّسنة 50الّسنة 50الّسنة 50الّسنة امليادين 

طوق 
فهم املن

الخطاب املنطوق يفهم *

*يتفاعل معه

والعقلي عمر الزمنيمتالئم مع المستواه الدراس ي،  *من

*من مختلف األنماط

 ينالنمط *مرتكز على

التفسيري والحجاجي. 

 نمطال *مرتكز على

الوصفي.

 النمط *مرتكز على

السردي 

النمط  *مرتكز على

التوجيهي.

النمط  *مرتكز على

الحواري. 

شفوي 
التعبير ال

 يحاور ويناقش*

 يقدم توجيهات*

 يسرد قصصا*

يصف أشياء أو أحداثا*

 يعّبر عن رأيه*

ويوّضح وجهة نظره،  *

لها
ّ
ويعل

 يحاور ويناقش*

 ويقدم توجيهات*

ويسرد قصصا أو *

 حداثاا

ويصف أشياء*

يحاور ويناقش*

 ويقدم توجيهات*

يسرد قصصا أو أحداثا**

يحاور ويناقش *

يقّدم توجيهات*
يحاور ويناقش*

بلسان عربّي *

في موضوعات مختلفة *

اعتمادا على مكتسباته املدرسية، وسائل االعالم*

القول  مستعمال بعض أفعال*
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ب
فهم املكتو

،لةينصوص أص *
يفك الرموز، *يفك الرموز،*

يقرأ نصوصا بسيطة *يقرأ نصوصا قصيرة*

 سليمة مسترسلةقراءة *

معبرة وواعية 

 سليمة ومسترسلةقراءة *

ومعّبرة 

بيسر، *قراءة قراءة سليمة *قراءة سليمة ومسترسلة *

الفهــم *

 من مختلف األنماط

التركيز على النمطين *

جاجي،التفسيري والح

النمط التركيز على *

، الوصفي

التركيز على النمط *

السردي، 

التركيز على النمط *

التوجيهي، 

التركيز على النمط *

الحواري 

رين تتكّون من مائة وعش*

كلمة إلى مائة وثمانين كلمة 

تتكّون من تسعين    *

مائة وعشرين كلمة كلمة إلى

كلمة تتكّون من ستين *

تسعين كلمة  إلى

كلمة تتكّون من ثالثين *

ستين كلمة  إلى

من عشرة كلمات  تتكّون *

إلى ثالثين كلمة 

مشكولة شكال تاّمـا.*أغلبها مشكولة.*مشكولة جزئيا*

التعبير الكتابي

يكتب  و يرسم حروفا *

كلمات

طويلة  ينتج نصوصا*

 منسجمة

ينتج نصوصا طويلة *

نسبيا منسجمة

ينتج نصوصا متوسطة *

منسجمة ل الطو 

ينتج نصوصا قصيرة *

منسجمة

ينتج وجمال ونصوصا *

بسيطة

 05إلى  05تتكون من *005إلى كلمة  05تتكون من *

كلمة

 05إلى  05تتكون من * كلمة 05إلى  05تتكون من 

كلمة

كلمة 05ال تزيد عن *

مشكولة شكال تاما،*أغلبها مشكولة، *مشكـولة جزئيـا، *

،مختلف األنماط*من 

التركيز على النمطين  *

التفسيري والحجاجي

التركيز على النمط *

الوصفي 

النمط التركيز على *

 السردي

التركيز على النمط *

التوجيهي 

بالتركيز على النمط *

الحواري، 

وينجز مشاريع بسيطة. *مشاريع لها دالالت اجتماعية*، 
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سبو  في السنة األولى ابتدايياأل أنموذج مخطط لتناول ميادين اللغة خالل 
منهجية التناول الزمنالحصةامليدان

عرض الوضعية الجزئية األولى واالستجابة ملتطلباتها والتعليمات املرافقة لها .

شفوي 
طوق والتعبير ال

فهم املن

"

"50"

" فهم املنطوق "

 "تعبير شفوي "

د  00

فظي/ األدايي )ية : الت* عرض املنطوق مع مراعاة الجوانب اآل
ّ
حاء؛ اإليماء( .اإليفكري/ اللغوي/ الل

 * تجزئة النص املنطوق ثم أجرأة أحداثه .

* اكتشاف الجانب القيمي في املنطوق وممارسته.

د 00
والتعبير عن أحداثه  انطالقا من تعليمات محددة وسندات مختلفة تؤدي إلى:  -* التحاور حول النص املنطوق 

التعبير عن األحاسيس وإبداء املشاعر حول املوضو  عرض األفكار و  

"50"

"تعبير شفوي"
د 00

* ترتيب وتركيب أحداث النص شفويا والتركيز على استعمال الصيغ واألساليب في وضعيات تواصلية دالة.

األحداث.*  مسرحة 

"50"

"إنتاج شفوي "
مماثل انطالقا من سندات(. * التدريب على اإلنتاج الشفوي )إنتاج خطاب شفوي د 00

ب والتعبير الكتابي 
"فهم املكتو

"50"

"قراءة إجمالية
د 00

)متعلقة باملحور(التعبير. * استخراج الجمل من الرصيد اللغوي املكتسب في 

 * ممارسة مهارات الوعي الصوتي 

"50"

"محفوظات
وتحفيظ(. )تقديم*مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى  د 00

"50"

"قراءة وكتابة"
د05

 تجريد الحرف األول 

/ ممارسة مهارات الوعي الصوتياستخراج الجملة وتقطيعها واكتشاف الحرف وقراءته في وضعياته املختلفة 

 ...( منفردا مركبا وفي وضعيات مختلفةاملحاولة، بالعجينة، كراس األلواح* التدريب على كتابة الحرف على )

 القسم. * كتابة الحرف على كراس

* القراءة في الكتاب ) مع مراعاة مختلف املهارات القرائية( .

"50"

"تطبيقات"
د 00

 / ممارسة مهارات الوعي الصوتيتثبيت الحرف األول 

تعابير ،ألفاظ...إلخ صور، -من:  جمل انطالقاتثبيت الحرف في كلمات ثم في 
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 الناقص الحرف"كتابة" ب تكملة كلمة -

 بقية األصوات( )معكتابة الحرف -

"50" 

 "قراءة وكتابة"
 د05

 

 

 تجريد الحرف الثاني

 املختلفة. / ممارسة مهارات الوعي الصوتياستخراج الجملة وتقطيعها واكتشاف الحرف وقراءته في وضعياته 

 العجينة، كراس املحاولة.. ( منفردا مركبا وفي وضعيات مختلفة األلواح، )على * التدريب على كتابة الحرف

 القسم.* كتابة الحرف على كراس 

 مراعاة مختلف املهارات القرائية( . )مع* القراءة في الكتاب 

"50" 

 "تطبيقات"
 د 00

 / ممارسة مهارات الوعي الصوتيتثبيت الحرف الثاني

 ...الختعابير، ألفاظ صور، -من:  جمل انطالقاتثبيت الحرف في كلمات ثم في 

 لناقص"كتابة" بالصوت ا تكملة كلمة -

 بقية األصوات( )معكتابة الحرف -

"05" 

 "إدماج "
 د 00

 *قراءة في الكتاب 

 *ألعاب قرائية 

"00" 

 "محفوظات"
 ومسرحة( )استظهار *مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى  د 00

"00" 

 "إنتاج " 
 *التدريب على اإلنتاج الكتابي  د 00

 ي األسبو  األول من املقطع ف ةياالنطالقعرض الوضعية املشكلة يتم  مالحظات
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سابيع
األ

 

طع
املقا

حاور  
امل

 فهم املكتوب فهم املنطوق والتعبير الشفوي  

الصيغ  التعبير الكتابي

 األساليب
 املحفوظات القراءة و املطالعة الرصيد اللغوي  الصرف التراكيب

50 

 املقطع

50 

 العائلة

 و

 املدرسة

املقطع األول والذي ُيعمل فيه على تهيئة مختلف فئات املتعلمين عن طريق  ترةالف: تغطي هذه فترة التمهيديةال

اللغة الشفوية وإدراك العالقات بين األشكال والرموز واألصوات  املدرسية وتطوير املجانسة والتكييف مع البيئة 

   اللغوي.والصور وتصحيح النطق وتنمية الرصيد 

 وتوقيت الفترة التمهيدية من الّسنة األولى ابتدايي()أنظر الوثيقة املرافقة بعنوان برنامج 

 قسما

الخطوط واألشكال 

 املمّهدة للكتابـة

 

50 

50 

50 

½ 

 

50 

املقطع 

50 

 العائلة

 و

 املدرسة

*أين ، متى، 

كم، يا 

 النداء

*صباح ، 

 اآلن،  مساء

*عندي ،لي 

 *األلوان

 *الجملة االسمية

 البسيطة

 

ملتكلم ضمائر ا

 فيأنا، نحن 

املاض ي 

 املضار و 

، أفراد األسرة ) األب، األم :العائلة

 غرفة باب، ) املنزل:  اإلخوة.. (

، مقعد - مطبخ ،دار، سرير ،حمام

 غرفة النوم ،أدوات...(

 حصة، جرس، تلميذ، :املدرسة 

 قلم فناء، صف، درس، ،ةحقيب

 ،مكتبة، معلم  كراس، كتاب،

 ورقة، طاولة ...(

 في املدرسةأحمد 

 والباءحرفا امليم 

 مدرستي 

الحروف منفردة؛ الحرف 

 في مختلف الوضعيات

الحركات القصيرة 

 والطويلة

 أنشطة كتابية متنوعة 

50 
في ساحة املدرسة 

 ، الالمالحرفان الراء

50 
أدواتي املدرسية 

 حرفا التاء والدال

 ع( للمقط )إدماج ، تقويم ، ،ومعالجة 1/2

 

 املخطط الّسنوي لبناء التعلمات لغة عربية
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50 

املقطع 

50 

الحي 

 والقرية

 * ، ماذا

 * نعم  

*اليوم ، 

 غدا، أمس

*القليل،  

 الكثير

 الفعلية الجملة *

 من املكونة البسيطة

 وفاعل فعل

ضمائر 

املخاطب: 

نتم أأنت، أنت 

املاض ي و في 

 املضار 

 بناية، الشار ) الحي والقرية:

 ، رصيف، طريق...( املهن )شرطي

املزرعة)  .(سائق،.. تاجر،  طبيب،

فالح، حقل، بستان، خم، محراث، 

 فواكه...(

 في القرية 

 العين والهاء حرفا

رفيقي 

 األرنب

الحروف منفردة؛ الحرف 

 في مختلف الوضعيات

الحركات القصيرة 

 والطويلة

 أنشطة كتابية متنوعة

05 
 مدينتنا 

 حرفا الجيم  والحاء

00 
 في الحقل 

 حرفا السين والشين 

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،ومعالجة 0/0

00 

املقطع 

50 

الرياضة 

 والتسلية

أين ، متى ، 

 ال ، ما ، لم

 أمام ،وراء

هذا ،هذه ، 

 هؤالء

 الصفة *مطابقة

العدد و  في لالسم

 التذكير والتأنيث

 الفعل *مطابقة

 التذكير للفاعل في

 والتأنيث

*ضمائر 

الغائب: هو 

 في ،هي، هم

املاض ي و 

 ضار امل

الرياضة والتسلية: أنوا  

الرياضة)كرة القدم ، السلة 

...(رحالت، فضاءات اللعب ، 

 املعارض ..(

 

في معرض الكتاب 

 الصاد والضاد ا حرف

لعبة 

 الغميضة

الحروف منفردة؛ الحرف 

 في مختلف الوضعيات

الحركات القصيرة 

 والطويلة

 أنشطة كتابية متنوعة

00 
مباراة في كرة القدم 

 حرفا القاف والكاف

00 
أنوا  الرياضة 

 حرفا الظاء والطاء

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،ومعالجة 0/0

00 

املقطع 

50 

البيئة 

 والطبيعية

 أين ، متى، 

يمين ، بين، 

 يسار

ما أفعل، 

األلوان هنا 

 ، هناك

الجملة االسمية  *

 مع الظرف

الجملة الفعلية مع  *

 الظرف 

 

 *األمر

لضمائر *ا

 املنفصلة مع 

النهي بـ: ال 

 +فعل مضار  

البيئة والطبيعة: 

 ...( ،نخلة الحديقة)حديقة، شجرة

 أسد، بطة، )أرنب، الحيوانات

 ...( حمامة بقرة،

 موارد  البحر، الواحة ...

    بالدنا جميلة 

 حرفا الثاء و الذال

أنا أحب 

 الشجرة

الحروف منفردة؛ الحرف 

 في مختلف الوضعيات

كات القصيرة الحر 

 والطويلة

 أنشطة كتابية متنوعة

00 
    جولة ممتعة 

 حرفا النون والزاي

00 
في حديقة املنزل 

 حرفا الغين والخاء

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،ومعالجة 0/0

00 
املقطع 

50 

التغذية 

 والصحة

ملاذا ، كم ، 

 كيف

سمية *الجملة اال 

 املنفية بـ: ليس

*الضمائر 

املنفصلة مع 

الجسم الصحة والتغذية: 

 )الحواس الخمس...( الطعام )

 الفحص الطبيي

حرفا الفاء 

نظافة 

 نبدااأل 

الحروف منفردة؛ الحرف 

 في مختلف الوضعيات
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فوق ، 

 تحت

 و، ثم ، أو

 ربما

الجملة االسمية * 

املنسوخة بـ :كان 

 ،صار

:النفي بـــ:)لم و 

 لن( + املضار  

 تفاح، برتقال، إفطار، خبز،

 طعام...( النظافة ...

الحركات القصيرة  والثاء)م(

 والطويلة

 05 أنشطة كتابية متنوعة
الغذاء الصحي 

 حرفا الواو والياء

00 
أحافظ على أسناني 

د
ّ

 الهمزة / الش

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،ومعالجة 0/0

 )تقويم فصلي( + )تقويم تشخيص ي ومعالجة( 00

00 

املقطع 

50 

 التواصل

 من ، ما

 قبل ، وبعد

الترادف 

 والتضاد

 لـ ، ألن

*الجملة الفعلية 

ال، لم، لن املنفية: 

 مع املضار 

*الجملة الفعلية 

بـ: ما  مع املنفية 

 املاض ي

املضار  مع : 

 السين وسوف

 

 التواصل: اإلعالم االتصال

 ) تلفزة، راديو ، انترنت ...( 

 

 ما أعجب الحاسوب 

 
 
 ـ : القمريةال

 

 حاسوبي

 كلمـات مألوفـة .

أل التعريف )الشمسية، .

 والقمرية (.

 والحروف املنونة

 00 أنشطة كتابية متنوعة

عودة أبي من 

 الّسفر

 الـ : الشمسية

00 
 من أنا ؟

 التنوين

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،ومعالجة 0/0

00 

املقطع 

50 

املوروث 

 الحضاري 

ي ، التي الذ

 ، الذين

يا، أيها ، 

 أيتها

*جمع املذكر واملؤنث 

 الساملان

 *العطف 

 

*الضمائر 

املتصلة: الياء، 

الكاف، الهاء، 

 كم ، التاء، نا

 املالبس)ثوب،املوروث الثقافي: 

عباءة...(  سروال، حجاب، حذاء،

 األعياد و املناسبات...

 أول يوم في رمضان 

 عالمات الوقف

 العيد

ة من أربع إلى * ينتج كتاب

 ست جمل  

استعمال عالمات -

الوقف: النقطة، 

ة، 
ّ
الفاصلة  املط

 التعّجب، االستفهام

00 
 عيد األضحى 

 التعجب واالستفهام 

00 
 عيد االستقالل 

 مراجعة الحروف 

 ( للمقطع ومعالجة ،تقويم إدماج،) 0/0
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تحصيليتقويم 00

سيرورة المقطع -10
م واملواقف، والكفاءات العرضية( تنتهي بعرض أربع مهمات تتحول كل املشكلة االنطالقية )الوضعية األم(: وهي وضعية هلا القدرة على استدعاء كل املوارد السالفة الذكر )املوارد املعرفية املنهجية، القي الوضعية

منها إىل وضعية جزئية يف كل أسبوع.
 عن املهمات املراد حتقيقها خالل كل األسبوع.الوضعيات اجلزئية: ........املعربة

منهجية تناول المقطع في أسابيع التعلم -10
ميدانا فهم المنطوق والتعبير الشفوي:  -أ
( من اعداد االستاذ.)النمط املرتبط بالّسنة  عليه زئية األوىل: متنوع األمناط يغلب: نص مرتبط بالوضعية اجلميدان فهم المنطوق
يظهر التعبري الشفوي يف املقطع بثالثة أوجه:ويميدان التعبير الشف :

 .الوجه األول: له عالقة وطيدة بفهم املنطوق حبيث ينجز املتعلم جمموعة من املهمات احملددة بدقة
  من انتاج املتعلم  الوجه الثاين: له عالقة بدراسة الرتاكيب واألساليب املرتبطة باملقطع
 .الوجه الثالث: له عالقة بالتدريب على اإلنتاج الشفوي وهي من أهم احملطات اليت جيب أن توىل أمهية بالغة
ميدانا فهم المكتوب والتعبير الكتابي: )مع تحديد أزمنة االنجاز(  -ب
 رت األنشطة حبيث جيد املتصفح حتديد لعدد احلصص ولكيفيات التنفيذ، وألزمنة التقدمي. دفتغالل حمتويات الكتاب املدرسي و يف هذه احملطة ننتقل إىل اس
.مرحلة التدريب على اإلنتاج الكتايب

حسب طبيعة الزمن المتاح  مقطع تعلميالتقويم نهاية كل حصص لإلدماج و يتم تحديد منهجية تناول المقطع في االسبوع الرابع: 
افقة توجيهات من الوثيقة المر 

 . ميكن التصرف يف توزيع الرصيد اللغوي والصيغ والرتاكيب النحوية والصرفية املقررة وفق خصوصية النصوص دون اإلخالل باهليكل العام
  ّمقطع . رة يف كلّ جيب أن يشكل النص القاعدي سندا إلنتاج املنطوق وتضمينه الرصيد اللغوي والصيغ والرتاكيب النحوية والصرفية املقر
  ّار:)عفوا. ..(التهنئة: )مبارك، ...( تناول  ألفاظ وعبارات: التحّية )السالم، صباح اخلري، مساء  اخلري( الرتحيب: )مرحبا...( الشكر واالستحسان: )شكرا، أحسنت...( االعتذ يتم

 اجلـواب:) نعم، ال ...(  مع مجيع احملاور
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 املوارد املنهجية مليادين اللغة العربية
يدان فهم املنطوق ملاملنهجية املوارد 

 والتعبير الشفوي 
 يدان التعبير الكتابيملاملوارد املنهجية  يدان فهم املكتوبملاملوارد املنهجية 

 الوجاهة
 االستهالل 

 الوجاهة
 االستهالل

 الوجاهة
 االستهالل

 احرتام حجم املنتج سالمة وضعية اجلسم سالمة وضعية اجلسم
 وسيلة العرض املناسبة لصوت املناسب للموقف.ا مستوى الصوت مستوى

 البناء

 عرض الفكرة

 أداء املعىن ومتثيله

 خمارجها من للحروف الصحيح النطق

 البناء

 استخدام مجل تامة املعىن
 توظيف الرتاكيب والصيغ قراءة وحدات لغوية كاملة استخدام مجل تامة املعىن
 توظيف األساليب املناسبة واملدودحلركات التمييز بني ا توظيف الرتاكيب والصيغ
 الّتمثل الصحيح للمعىن واإلشباعمراعاة الشد والتنوين  الّتمثل الصحيح للمعىن

 وألــــــ القمريةالشمسية  ــــالتميز بني أل املنهجي احرتام اجلانب

 انسجام

 املنهجي احرتام اجلانب

 انسجام
 عدم التناقض

 دراسة املبىن
 توظيف عالمات الرتقيم على شخصيات النصالتعرف 

 استغالل السندات التوضيحية حتديد الروابط بني النص والسند استغالل السندات التوضيحية
 تالؤم األفكار مع املوضوع اإلجابة عن أسئلة حول املعىن تالؤم األفكار مع املوضوع

 التميز
 القراءة اإليقاعية التميز اقرتاح حل

 التميز
 اقرتاح حل

 إبداء رأي  إبداء رأي
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ة والعبادات واملعامالت، واستظهار احملفوظ من يتواصل املتعّلم يف حميطه بوعي، من خالل ممارسة أمناط من الّسلوكات األولية، املستمدة من التعاليم اإلسالمية، يف العقيدة اإلسالميالكفـــاءة الشامـــلة: 

 واحلديث النبوي الشريف، بكيفية صحيحة.القرآن الكرمي 
 الكفاءات الختامية الميدان

 هوالحديث النبوي الشريف ويوظفيستظهر المتعلم في وضعيات التواصل المناسبة ما حفظ من القرآن الكريم  والحديث النبوي الشريف القرآن الكريم

  تعال  ويحمد  في وضعيات مناسبةنطقا صحيحا ويعّدد أركان اإلسالم في مواقف التعبير عن اإليمان، ويسمي اهلل النطق بالشهادتين العقيدة اإلسالمية والعبادات فيأولية  مبادئ
 يمارس الطهارة الحسية ، من خالل نظافة جسمه و مكان تواجد  ، و يسّمي الصلوات  الخمس

 سبة في وضعيات التواصل مع المحيط البيئي واالجتماعي يمارس المتعلم اآلداب واألخالق االسالمية المكت األخالق واآلداب اإلسالمية
 

 
 

 

 

 

 

 

 ادة التربية اإلسالميةم
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 رقم األسبوع   الموارد المقترحة في الكتاب   توجيهات من الوثيقة المرفقة       الحجم الساعي 

 ساعة 81

 

 يخصص من الوقت اإلجمالي ما يناسب لتحفيظ السور، واستظهارها.

 تعلمية مع المتعلمين باستراتيجية قائمة عل  نشاط الحفظ: يتم تناولها في الوضعيات ال

والتلقين والتفسير والشرح، وهو األداء المركز عل  دور األستاذ أكثر من دور المتعلم، 

بوية نصوص توقيفية مقدسة، حيث التي هي سور وآيات وأحاديث ن ألن النصوص الشرعية

بالقرآن أو الحديث، من المصحف والحفظ الخاصة   مد فيها استخدام آليات القراءةيع

في التفسير والشرح،    المدرسي، أو كتاب المتعلم، أو المسجل، مع إشراك المتعلم

 ومراعاة مستوا  اإلدراكي.

  .8 تقومي تشخيصي
 ديّ أطيع وال

ألول
ع ا

ملقط
ا

 

0.  
  .3 8سورة الفاحتة 

  .4 أستأذن
  .5 أحب عائليت

  .6 بسم اهلل
  .7 احلمد هلل

  .1 سورة الناس
  .9 احلديث الشريف(الصدق )

  .82 أتعاون مع غريي 
  .88 سورة اإلخالص

 (للفصل  بيداغوجي مرافق  ) التقويم 
80.  

  أطهر جسمي

طع 
املق ثاين

ال
 

83.  
 
 

  .84 أطهر مكاين 
  .85 آية االستئذان

 ربية اإلسالميةاملخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة الت
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 سا83
 د32و

 (5)الوثيقة المرافقة ص  

دقيقة، أحدهما لالكتشاف والتعرف، والثانية للتلقين  55كل منهما في حصتين ذات تقدم  

 والحفظ واالستظهار

 

وضعيات تعلمية مختارة، يمارس المتعلم الطهارة ممارسة صحيحة، ويسمي في  -
 الصلوات الخمس. 

 يعتمد في الوضعيات عل  أسلوب المعاينة والممارسة الواقعية -
والممارسة مع إمكانية الربط في وضعية واحدة بين اآليات المعاينة اعتماد أسلوب 

 واألنماط السلوكية

  .86 إبعاد األذى عن الطريق
  .87 أرفق باحليوان
  .81 سورة الفلق

  .89 تعلم اإلدماج
  .02  أطهر ثويب

  .08  فصليتقويم  
 
 
 
 
 
 

 سا 85

 آداب النوم

ث 
الثال

طع 
املق

 

00.  
  .03 لتحيةاآية 

  .04 الشهادتان
  .05 آداب التحية

  .06 مسالصلوات اخل
  .07 آداب األكل
  .01 سورة الكوثر
  .09 سورة النصر

  .32 تعلم اإلدماج
  .38 سنويتحصيلي تقويم 
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ل أو حتديد بري مناسب لوصف تنقّ ا( واجلمع ويستعمل خواصا هندسية ومصطلحات وتع822حيل مشكالت بتجنيد معارفه حول األعداد )األعداد الطبيعية األصغر من  الكفاءة الشاملة:
 شيء أو وصف أو متثيل أو نقل شكل.موقع 

 الكفاءة اخلتامية امليدان

والطرح  )قراءة وكتابة، مقارنة وترتيب، العالقات بينها واستعمال املعلومات املوجودة يف كتابتها(، وعملييت اجلمع 822حيل مشكالت بتجنيد معارفه املتعلقة باألعداد الطبيعية األصغر من  األعداد واحلساب
 واحلساب بنوعيه )آيل ومتمعن فيه(.

 ول ية يستخرجها من صور أو جداد دمشكالت بسيطة باستعمال معلومات عحيل  تنظيم معطيات
 ل أو تعيني موقع شيء يف الفضاء القريب وبوصف أو متثيل أو نقل شكل باستعمال مصطلحات مناسبة وتعبري سليم.حيل مشكالت متعلقة باالستقامية وبوصف تنقّ  الفضاء واهلندسة
 .حيل مشكالت متعلقة مبقارنة أطوال )بوضعها جنبا جلنب( أو باستعمال وحدة غري اصطالحية وباستعمال الروزنامة لتعليم أحداث أو حساب مدد املقادير والقياس

 الرياضياتمادة 
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الحجم 
الساعي

توجيهات من المنهاج والوثيقة 
 المرافقة

سيرورة المقطع  الموارد المقترحة في الكتاب  رقم األسبوع

ساعة  45
+

ساعات  7
د 85و

)للمعاجلة (

تقومي تشخيصي 0.
 :المكتسبات الضرورية

 .82يعّد إىل -
 يربط العدد باملعدود.-
رسم خطوطا عشوائية وخطوطا -

 منتظمة.
 حلرص على انتقاء وضعيات االنطالق ا

أو بنائها حبيث تسمح عند حتليلها مبعرفة 
عدد وطبيعة الوضعيات التعلمية االبتدائية 

وكذا املوارد املطلوب ترسيخها ومن مث 
 جتنيدها يف وضعيات إدماج.

  عند بناء أو اختيار الوضعيات ينبغي
مراعاة سن التلميذ واالرتكاز على 

واستغالل موارد ضمن مكتسباهتم القبلية 
املنهاج مع احلرص على أن يكون سياقها 

 من واقع التلميذ واحرتام قيم اجملتمع

واستعمال هذ   00يحل مشكالت بسيطة تتعلق بعدِّ كميات أصغر من  مستوى الكفاءة:
 .األعداد لتعيين رتبة أو إجراء عملية جمع أو الطرح، يتموقع في الفضاء ويقارن أطواال

 11انطالقية يتطلب حلها جتنيد عملية اجلمع على أعداد طبيعية أصغر من طرح وضعية  .0
 مرتبطة بسياقات من احلياة اليومية للتلميذ.

 تناول وضعيات تعلمية أولية )بسيطة( تتعلق باملوارد  .0
تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظيف عملييت اجلمع والطرح على األعداد األصغر من  .3

 حلياة اليومية.يف سياقات من ا 82
 حل الوضعية االنطالقية. .5
 تناول وضعيات تقوميية تتعلق حبل مشكالت مجعية يف سياقات متنوعة. .5
 معاجلة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوبات املسجلة أثناء تناول املقطع .6

(8) 5إىل  8األعداد من  -

ألول
ع ا

ملقط
ا

(8تعيني موقع يف الفضاء ) -  .0
(0) 5إىل  8ن األعداد م -
(8) 9إىل  6األعداد من  -

(0) 9إىل  6األعداد من  -  .3
9إىل  8األعداد من  -
(0تعيني موقع يف الفضاء ) -

تشكيل كميات -.5
2العدد  -
عد كميات صغرية -

5.
82العدد  -
استعمال العدد لتذّكر كمية -

تعمال العدد اتعيني رتبةاس -.6
استخراج معلومات-
(3تعيني موقع يف الفضاء ) - 7.

املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة الرياضيات
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82متتالية األعداد إىل  -
(8مقارنة أطوال )-
(0مقارنة أطوال ) -

(8املسالك ) -.8
(8وضعيات مجع أو طرح ) -
الرمزان +  و  = -

+و    –الرمزان  -.9
الكتابات املختلفة لعدد -
دعم  - 8احلصيلة  - 8أجّند معاريف  -

-ومعاجلة حمتملة 01.

د32وسا00
+ 

ساعات  4
 ونصف

) للمعاجلة (

:المكتسبات الضرورية
 .82يعّد إىل -
 يربط العدد باملعدود.-
رسم خطوطا عشوائية وخطوطا -

 منتظمة.
 يرسم باتباع نموذج.-
 ة.ترتيب عناصر وفق خاصي-
 املعلم يف حصة الرياضيات على  يعمل

تدريب التالميذ على استعمال تراكيب 
لغوية سليمة شفهيا أو كتابيا مع احلرص 
على تكييف اللغة املستعملة مع الوضعية 

 حمل الدرس
توخي الدقة يف استعمال املصطلحات 

 واحلرص على ارتباطها املتني باملفهوم
-  

بالتعيين الشفهي والكتابي )بالحروف واألرقام(  يحل مشكالت تتعلق مستوى الكفاءة:
ويستعمل مرصوفة لتحديد مواقع ويستخرج معلومات من جدول  51لألعداد األصغر من 

 أو مخطط لإلجابة عن أسئلة 
طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها جتنيد عملييت اجلمع والطرح على أعداد طبيعية أصغر من  .0

ت بيانية أو خمططات أو جداول ويف سياق مرتبط مطروحة يف شكل جداول أو متثيال 40
 باحلياة اليومية للتلميذ.

 تناول وضعيات تعلمية أولية )بسيطة( تتعلق باملوارد التالية: .0
 مقارنة أطوال باستعمال وحدة غري معتمدة

 تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق مبقارنة االطوال  .3
 يبها وحصرها.مقارنتها، ترت 42وكتابة األعداد األصغر من 

 حل الوضعية االنطالقية. .5
يف  42تناول وضعيات تقوميية تتعلق بقراءة، كتابة، مقارنة، حصر وترتيب األعداد أقل من  .5

 سياقات متنوعة مرتبطة مبوارد املقطع.
 معاجلة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوبات املسجلة أثناء تناول املقطع

(3مقارنة أطوال ) -

 الثّـــ
طع

املق
اين

ـــــــــ

(0املسالك ) -.00
(8) 89األعداد إىل  -
قراءة جدول -

(0) 89األعداد إىل  -  .00
(3) 89األعداد إىل  -
8التعليم على مرصوفة  -

82ضعف عدد أصغر من  -  .03
02نصف عدد أصغر من  -
إمتام جدول -

0وفة التنقل على مرص -  .05
(8) 39األعداد إىل  -

دعم و  - 0احلصيلة  - 0أجّند معاريف  05.
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 معاجلة حمتملة
 

 ساعات 81
+ 

 ساعات 3
 ) للمعاجلة (

 

 :المكتسبات الضرورية 
 .82يعّد إىل -
 يربط العدد باملعدود.-
رسم خطوطا عشوائية وخطوطا -

 منتظمة.
 يرسم باتباع نموذج.-
 خمتلفة.يشكل أشياء باستعمال مواد -
 ترتيب عناصر وفق خاصية.-
 أدوات الربط املنطقية املالئمة  استعمال

)أكرب من"، "أصغر من".أقل من 
 ،...( بشكل منسجم وعقالين42

 51يحل مشكالت جمعية وطرحية باستعمال األعداد األصغر من مستوى الكفاءة: 
من جدول  ويتعرف استقامية أشياء وعل  مجسمات ويوظف مكتسباته النتقاء معطيات

 وتحديد أوقات
طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها جتنيد عمليات اجلمع والطرح والضرب على أعداد طبيعية  .0

مطروحة يف شكل جداول أو متثيالت بيانية أو خمططات أو جداول ويف سياق  42أصغر من 
 مرتبط باحلياة اليومية للتلميذ.

 رد تناول وضعيات تعلمية أولية )بسيطة( تتعلق باملوا .0
ووضعيات  42تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق مبقارنة وحصر االعداد األصغر من  .3

 مجعية و/أو طرحية بسيطة.
 حل الوضعية االنطالقية. .5
تناول وضعيات تقوميية تتعلق حبل مشكالت مجعية وطرحية يف سياقات متنوعة مرتبطة مبوارد  .5

 املقطع.
 املسجلة أثناء تناول املقطع  معاجلة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوبات .6

 التجميع واالستبدال -

لث
ـــــــــــا

 الثّـ
طع

املق
 

 املرور إىل العشرة -  .06
 (0) 39األعداد إىل  -
 8إضافة أو طرح أعداد صغرية  -

 تعليم أوقات يف اليوم -  .07
 االستقامية -
 (3) 39األعداد إىل  -

 ومات يف جدولكتابة معل  -  .08
 0وضعيات مجع أو طرح  -

  -  3احلصيلة  -  3أجّند معاريف 
  .09 الرياضيات يف حياتنا اليومية 

ساعة  00
 ونصف

+ 
ساعات و  3

 د 45
 ) للمعاجلة (

 :المكتسبات الضرورية 
 .82يعّد إىل -
 يربط العدد باملعدود.-
رسم خطوطا عشوائية وخطوطا -

 منتظمة.
 ذج.يرسم باتباع نمو-
 ترتيب عناصر وفق خاصية.-
 يشكل أشياء باستعمال مواد خمتلفة.-
 تلوين حيز حمدود دون اخلروج عنه.-
  إعطاء أمهية لتحويل املعارف )ربط

االستبدال والتجميع والتفكيك لألعداد األصغر من مستوى الكفاءة: يحل مشكالت 
، ويتعّرف عل  مجسمات مألوفة وعل  استقامية نقط ويحدد أوقات باستعمال 71

 الساعة.
طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها جتنيد عمليات اجلمع والطرح والضرب والقسمة على  .0

نية أو خمططات أو مطروحة يف شكل جداول أو متثيالت بيا 72أعداد طبيعية أصغر من 
 جداول ومرتبط بقياس مدد من احلياة اليومية للتلميذ.

 تناول وضعيات تعلمية أولية )بسيطة( تتعلق باملوارد  .0
يف سياقات  69تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظيف الكتابات اجلمعية لألعداد اىل  .3

 مرتبطة بقياس مدد.
 حل الوضعية االنطالقية. .5

 رسم خطوط مستقيمة -

ع الــ
ملقط

ا
رّابع  

ــــــــــ
 

 (8) 69األعداد إىل  -  .01
 تعليم أحداث -

  .00 الثاني حصيلي التالتقويم ا
 (0) 69األعداد إىل  -

 (3) 69األعداد إىل  -  .00
 التعرف على جمسمات مألوفة -
 0إضافة أو طرح أعداد صغرية   -

03.  
 8قراءة الساعة  -
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املعارف بوضعيات تسمح بتوظيفها ليس 
داخل املدرسة فحسب، بل وخارجها  

 كذلك(.
 العمل على تنمية عادات سلوكية محيدة 

يف سياقات متنوعة مرتبطة  69ية تتعلق بالكتابات اجلمعية لألعداد اىل تناول وضعيات تقومي .5
 مبوارد املقطع.

معاجلة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوبات املسجلة أثناء تناول املقطع خصوصا ما تعلق 
 بالعمليات األربعة أو انتقاء معطيات أو إنشاء شكل هندسي مألوف.

 8ساب بتمعن احل -

  -  4احلصيلة  -  4أجّند معاريف 
  .05 الرياضيات يف حياتنا اليومية 

ساعة  38
 ونصف

 + 
ساعات و  5

 د 85
 ) للمعاجلة (

  سهر على أن يكون اخلطاب املستعمل
يف الرياضيات ذا طبيعة حجاجية أو تربيرية 

مع احلرص على ترابط األفكار 
 وانسجامها.

 الشخصية  االهتمام بالسريورات
 للمتعلمني يف نشاط حل مشكل.
ضرورة التمييز بني التطبيق وإعادة 

االستثمار من جهة واإلدماج من جهة 
 أخرى

 011مستوى الكفاءة: يحل مشكالت جمعية وطرحية باستعمال األعداد األصغر من 
ويتعرف عل  مجسمات وأشكال مستوية مألوفة ويقرأ الساعة ويستعمل جداول لحل 

 مشكالت
ح وضعية انطالقية يتطلب حلها جتنيد عمليات اجلمع والطرح على أعداد طبيعية أصغر طر  .8

  822من 
 

 تناول وضعيات تعلمية أولية )بسيطة( تتعلق باملوارد. .0
 

يف  99تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظيف الكتابات اجلمعية لألعداد اىل  .3
 سياقات مرتبطة بقياس مدد.

 
 ة.حل الوضعية االنطالقي .4
يف سياقات متنوعة  99تناول وضعيات تقوميية تتعلق بالكتابات اجلمعية لألعداد إىل  .5

 مرتبطة مبوارد املقطع.
 
 معاجلة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوبات املسجلة أثناء .6

 املكعب والبالطة القائمة -

مس
ـــــــــــا

 اخل
طع

املق
 

 متّمم عدد إىل العشرة املوالية -  .05

 0حلساب بتمعن ا -

 استعمال جدول حلل مشكل -
 3احلساب بتمعن  -  .06

 التعرف على أشكال مستوية -
 0قراءة الساعة  -

 8احلاسبة  -  .07
 الرسم على مرصوفة -
 (8) 99األعداد إىل  -

 وصف شكل بسيط أو مركب -  .08
 (0) 99األعداد إىل  -
 اجلمع دون احتفاظ -

 حصر عدد -  .09
 (0احلاسبة ) -
 822متتالية األعداد األصغر من  -

  -  5احلصيلة  -  5أجّند معاريف   .31
 دعم و إدماج  -الرياضيات يف حياتنا اليومية 

  .30 التحصليتقويم ال
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 الكفاءة الشاملة: على صّحتــــــــــه وحميطــــــــــــه القــــــــريــــب. يتصـــــّرف بشكــــــل سليـــــــــم للحفــــــــاظ

 الميدان الكفاءة اخلتامية

 اإلنسان و الصحة حيافـظ على صحة جسمه  وينظم وترية حياته بتجنيد مـوارده املتعّلقـة باملظاهر الكبـرى للحياة
 اإلنسان والمحيط جنيد موارده املتعّلقة باملفهوم األّويل لتنوّع العامل احلّي ..يتدّخل إجيابيا للمحافظة على  حميطه القريب، بت

 المعَلَمة في الفضاء والزمن ة وتسلسل األحداث يف الزمنزمنيّ اليومي بتجنيد موارده حول املّدة نشاطـه الت يضبط أوقـا
جنيد موارده املتعّلقة ببعض خصائص األجسام املاّدية ، يتعامل بشكل سليم وحـذر مع بعـض األدوات واملواّد من حميطه ألقريب بت

 الماّدة وعالم األشياء ووظائف بعــض أدوات االستعمال اليومي

 والتكنولوجيةادة التربية العلمية م

 

 املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة التربية العلمية التكنولوجية  
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توجيهات من الوثيقة  احلجم الساعي 
 املرافقة

 رقم األسبوع الموارد المقترحة في الكتاب    سريورة املقطع

 
 

 ساعة  81

ركة التمييز بني احل
والتنقل الذي ينتج 

من مجلة من 
احلركات املنسقة 
ويؤدي إىل تغيري 

 املكان.
 

 طرح وضعية انطالقية تندرج يف إطار االهتمام باحملافظة على صحة اجلسم. -
 تناول وضعيات تعلمية تتعلق باملوارد اآلتية:                                                         -0

 * احلواس.
 وضعية تعلم إدماج جزئي تتعلق حباسة اللمس ودورها يف استكشاف احمليط 

 *احلركة.
 *التغذية.

 *مظاهر التنفس.
 *مظاهر نشاط القلب.

 وضعية لتعلم إدماج موارد الكفاءة تندرج ضمن تطبيق القواعد الصحية. -3
مظاهر حل الوضعية االنطالقية يستوجب جتنيد وإدماج املوارد املتعلقة بتحديد  - 4

 احلياة وتبين القواعد الصحية. 
تناول وضعية تقوميية من نفس عائلة الوضعية االنطالقية اليت تندرج يف تطبيق  - 5

 القواعد الصحية املتعلقة بتنظيم وترية احلياة والتغذية الصحية.
 املعاجلة البيداغوجية احملتملة. -6

  .8 تقومي تشخيصي
 (8احلواس ) -

ألول
ع ا

ملقط
ا

 

0.  
  .3 (0احلواس ) -

  .4 أنا أحترك و أتنقل -
  .5 كيف أحترك -

  .6 أحترك وأحافظ على صحيت -
  .7 أصنف أغذييت -
  .1 أغذييت متنوعة -
  .9 أغذييت صحية -

  .82 (0( )8أنا أتنفس )
  .88 2قليب ينبض  -8قليب ينبض  -

  .80 8احلصيلة  -8أجّند معاريف  -

ساعة  27
 ونصف

 طرح وضعية انطالقية يف إطار احملافظة على احمليط. - 8 
 تناول وضعيات تعلمية تتعلق بـــــاملوارد اآلتية: -0

 * احليوانات يف أوساطها. 
 * النباتات يف أوساطها.

لتعلم إدماج موارد الكفاءة، تندرج ضمن التصرف السليم إزاء تنوع  وضعية - 3
 أوساط احلياة. 

 8حيوانات تعيش معنا  -

ثاين
ع ال

ملقط
ا

 

83.  

 0حيوانات تعيش معنا 
84.  

 8نباتات تعيش معنا 
85.  
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نطالقية بتجنيد وإدماج املوارد اخلاصة باملستوى األويل للتنوع حل الوضعية اال - 4
 العامل احليواين والنبايت واحملافظة عليه.

اليت تستدعي جتنيد  تناول وضعية تقوميية من نفس عائلة وضعية االنطالق - 5
 وإدماج املوارد املتعلقة باملستوى األويل للتنوع العامل احلي واحملافظة عليه. 

 جلة البيداغوجية احملتملاملعا - 6

0نباتات تعيش معنا  -
86. 

3حصيلة  - 3أجّند معاريف  -
87. 

ساعة  27
ونصف 

ميكن استغالل 
مكتسبات املتعلم باحرتام 

أوقات الوجبات الغذائية

وضعية انطالقية تتعلق بتقدير وتنظيم وقته اليومي ﴿العمل، الراحة طرح  - 8
واللعب﴾، واملواظبة على احرتام الوقت بإجناز املهام يف وقتها احملدد

تناول وضعيات تعلمية تتعلق باملوارد اآلتية  - 0
 *املدة الزمنية.

*متوقع األحداث يف الزمن. 
* تنظيم الزمن.

رد الكفاءة واليت تندرج ضمن تقدير املدة الزمنية وتنظيموضعية لتعلم إدماج موا -3
األوقات اليومية واحلث على االبتعاد عن السلوكات السلبية يف استغالل الوقت. 

دماج املوارد اليت تدخل يف احرتام الوقت حل الوضعية االنطالقية بتجنيد وإ - 4
 وحسن استغالله.    

تناول وضعية تقوميية من نفس عائلة الوضعية االنطالقية واليت تستدعي  - 5
جتنيد وإدماج املوارد املتعلقة بتبين السلوكات اإلجيابية إزاء استغالله. 

 املعاجلة البيداغوجية احملتملة.       - 6

املدة الزمنية -

لث
 الثا

طع
املق

81. 

متوضع األحداث يف الزمن -
89. 

 تنظيم الوقت -
02. 

تحصيليتقويم  08. 

4حصيلة  4-أجّند معاريف 
00. 

ساعة  83
ونصف

عدم التطرق إىل أسباب 
طفو األجسام فوق املاء، 
نكتفي فقط بالرتكيز على 
أن بعض األجسام تطفو 
وأخرى ال تطفو ، على 
أساس أهنا خاصية تعود 

طرح وضعية انطالقية تندرج يف إطار التحسيس خبطورة بعض املواد املستعملة   -
يوميا. 

مية تتعلق باملوارد اآلتية:تناول وضعيات تعل -0
 *األجسام الصلبة والسائلة. 

وضعية تعلم إدماج جزئي متعلقة ب خاصييت االنصهار والتجمد وطفو  -
األجسام

8أجسام متنوعة يف حميطي  -

رابع
ع ال

ملقط
ا

03. 

0أجسام متنوعة يف حميطي  - 04.  

الثلج يتحول إىل ماء 05. 

لكتابة والرسمأدوات ا 06. 
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للسائل .
ــ نستعمل يف هذا 

التحول مصطلح 
االنصهار وليس الذوبان 

، الن الذوبان هو احنالل 
يف املاء .

*أدوات الكتابة والرسم.
* مواد التنظيف والتطهري.

وضعية لتعلم إدماج موارد الكفاءة يف إطار تطبيق قواعد االمن يف استعمال  - 3
 ملواد القريبة من حميطه.األدوات وا

حل الوضعية االنطالقية بتجنيد وإدماج املوارد ذات العالقة بتطبيق قواعد األمن  - 4
 والتحلي بالسلوكات الصحيحة إزاء استعمال األدوات واملواد القريبة من حميطه.

تناول وضعية تقوميية من نفس عائلة الوضعية االنطالقية تتطلب جتنيد وإدماج -5
د املتعلقة بتحديد جماالت استعمال املواد القريبة من حميطه وإبراز خطورة بعضها. املوار 

املعاجلة البيداغوجية احملتملة - 6 

أدوايت ترتك أثرا 07. 

8مواد النظافة و التطهري  - 01.  

0مواد النظافة و التطهري  - 09.  

4حصيلة -4أجّند معاريف  - 32.  

تحصيليتقويم 
38. 
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 حمسوسة أمثلة انطالقا من الوطنية، والرموز ين   واآلخر للذات احرتامه عن يكون املتعلم قادرا على التعبري االبتدائي التعليم   من األوىل السنة هناية   يف
 واملدرسي. األسري حميطه من

الكفاءة الشاملة

الكفاءة الختامية الميدان
يبدي سلوكا اجيابيا يف حميطه من خالل التعرف على قواعد التواصل و ربط العالقة مع اآلخرين. الحياة الجماعية

.هويته الشخصية   على عناصر التعّر ف ين  بعد اآلخر مع اجيايببشكل  يت واصل الحياة المدنية
ينطلق من أمثلة حمسوسة يف حميطه األسري واملدرسي للتعبري عن سلوك اجيايب جتاه الرموز الوطنية.  الحياة الديمقراطية والمؤسسات

مات
ّ
عل

ّ
ط الّسنوي لبناء الت

ّ
ملادة التربية املدنية  املخط
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احلجم الساعي  سريورة املقطع  رقم األسبوع  هيكلة تعلمات

سا9

: تتمحور حول احرتام املتعلم لقواعد التواصل يف حميطه من خالل ابداء إىل وضعية االنطالق -
سلوكات إجيابية جتاه الذات و اآلخر. 

: وضعيات جزئية لتعلم الموارد -
نشاطات وأداءات: 

.         وضعية تدفع املتعلم إىل ربط العالقة مع اآلخرين من خالل التواصل -
وضعية جتعل املتعلم حيرتم املعلم والزمالء و الكبار و يطيع والديه.          -
: وضعية ختص استخالص آداب التحية بعد التعرف على خمتلف ألفاظها و وضعية إدماج الموارد -

عالقات اجتماعية مع اآلخرين يف حميطه.          يربط
: جتنيد املوارد املكتسبة و املدجمة  حول التمييز بني أنواع التحية. وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة -
ى املتعلم بعد اإلدماج  و التقومي أو : ختص الصعوبات و النقائص املالحظة لدالمعالجة المحتملة -

خالل سريورة املقطع مثل الصعوبة يف اختيار العبارات املناسبة للتحية.

تقومي تشخيصي 28

التحية  و ردها

ألول
ع ا

ملقط
ا

وع 
ألسب

ن ا
م

20 
وع 

ألسب
ىل ا

إ
80

بطاقيت املدرسية

أحرتم الكبري

فرتة اإلدماج و التقومي و املعاجلة

د45سا و6

: وضعية تدور حول إثبات املتعلم هلويته من خالل التواصل اإلجيايب مع اآلخرينوضعية االنطالق -
: وضعيات جزئية لتعلم الموارد -

:         نشاطات أو أداءات
اللقب .....(.  –وضعية متكن املتعلم من حتديد عناصر اهلوية الشخصية ) االسم  -
وضعية  تدفع املتعلم إلجناز بطاقة مدرسية.          -
وضعية  جتعل املتعلم يعرف بنفسه و يقدم اآلخرين.  -

أعطف على الصغار

ثاين
ع ال

ملقط
ا

وع 
ألسب

ن ا
م

83 
وع 

ألسب
ىل ا

إ
علم وطين08

فرتة اإلدماج و التقومي  و املعاجلة

ط الّسنوي ل
ّ
ماتاملخط

ّ
عل

ّ
ملادة التربية املدنية  بناء الت
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 وزارة التربية الوطنية                                          

: وضعية ختص التعرف على العناصر املكونة للهوية الشخصية منجزا البطاقة وضعية إدماج الموارد -
                                                                                            املدرسية.              

 -جتنيد املوارد املكتسبة واملدجمة حول التمييز بني ذاته واآلخر.  وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة: -
دماج والتقومي أو خالل : ختص الصعوبات والنقائص املالحظة لدى املتعلم بعد اإلالمعالجة المحتملة

 سريورة املقطع مثل: عدم القدرة على كتابة اسنه ولقبه جلهله باحلروف.

  فصليتقويم 

سا 7
 ونصف

ور حول السلوك اإلجيايب للمتعلم اجتاه الرموز الوطنية.                : وضعية تتمحوضعية االنطالق -
:                                                                              وضعيات جزئية لتعلم الموارد -

                                        :                                                                نشاطات أو أداءات
وضعية جتعل املتعلم حيفظ النشيد الوطين. )املقطع األول(.                                                     -
وضعية متكن املتعلم من التعرف على العلم الوطين بألوانه ورمسه.                                            -
االستعداد....(.                           –اإلنشاد  –ضعية تدفع املتعلم إىل احرتام العلم الوطين )الوقوف و  -
: وضعية ختص حفظ املقطع األول من النشيد الوطين والتعبري عن سلوكه وضعية إدماج الموارد -

                                                    السوي أثناء حتية العلم.                                             
: جتنيد املوارد املكتسبة واملدجمة حول تقدمي عمل فردي أو مجاعي وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة-

له صلة بالرموز الوطنية.                                                                                     
: ختص الصعوبات والنقائص املالحظة لدى املتعلم بعد اإلدماج والتقومي أو عالجة المحتملةالم-5

 خالل سريورة املقطع مثل: إظهار سلوكات غري سوية أثناء حتية العلم.

 العملة الوطنية

لث
 الثا

طع
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إ
38 

 وثائق هوييت

 أتعرف على النشيد الوطين

 ة اإلدماج و التقومي  و املعاجلةفرت 

 تحصيليتقويم 
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