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 وزارة التربية الوطنية                                          

 مدخل: 
طار إلتحضري للس نة إدلرإس ية  دإء إلبيدإغويج بغرض إلرفع من مس توى إملتعلمني ونوعية إلرتبية إملمنوحة هلم، تضع وزإرة إلرتبية 2222/2222يف إ  ىل إلتحسني إملتوإصلللأ ، وسعيا إ 

.  وتعّد هذه إخملططات أأدإة مهنجية ترتمج إملناجه ملقررة إلوطنية بني أأيدي إملربني، أأساتذة ومفتشني ملرحةل إلتعلمي الابتدإيئ، إخملططااتلس نوية لبناء إلتعلامت يف مرحةل إلتعلمي الابتدإيئ

اءإت إملس هتدفة يف أأي مس توى من مس توايت إلفعل ملرحةل لتعلمي الابتدإيئ يف سريورة تساعد عىل ختطيط إلتعلامت، وتقرتح إملساعيالبيدإغوجية وإملوإردإلتعلمية إلتمين شأأهنا بناء إلكف

دماج إلقمي وإلكفاءإت إملس تعرضة إملرصودة يف إملهناج.إلبيدإغويج. كام تعد أأدإة رئيسة ل   لتحمك يف جناعة خمتلف إلتعلامت، إملعرفية وإملهنجية، وحسن إ 

ىل حتقيق إلكفاءة إلشامةل ملس توى من إملس توايت إ ن إخملطط إلس نوي لبناء إلتعلامت خمطط شامل لربانمج درإيس مضن مرشوع تربوي، يفيض إ  كفاءإت لتعلمية، إنطالقا من إلإ 

ومنه، فا ن إخملطط إلس نوي للتعلامت وثيقة خاصة متكن إخلتامية للميادين، ويبىن عىل مجموعة من إملقاطع إلتعلمية إملتاكمةل. 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   فيه إختيارإته إلبيدإغوجية. وقد روعي عند إ 

دماجية( بشلك منسجم ومنتظم؛  -  هيلكة تساعد عىل حتقيق إلكفاءإت إملسطرة يف إملهناج بوإسطة وضعيات )تعلمية، إ 

 حتديد إملوإرد إليت ختدم إلكفاءة؛ -

 إحرتإم وترية إلتعلموقدرإاتملتعمل وإس تقالليته.  -

ىل أأن ظل إلتنظمي الاس تثنايئ  هذه إخملططات تأأخذ بعني الاعتبار إلتعلامت إلأساس ية إليت مل يمت تناولها خالل إلس نتني إلأخريتني، أأو ما يعرف ابلفاقد إلتعلميي، يف وجتدر إل شارة إ 

 للمتدرس، وإليت تعّد مكتس بات قبلية للتعلامت إجلديدة.

رساهئا إلصحيح وتمنية إلكفاءإت إملس هتدفة.نؤكد يف إلأخري أأن إلقرإءة إلوإعية لهذه إخملططات ودرإس هت درإك سريورهتا، ستساعد دون شك يف ترقية فعالية إلتعلامت وإ   ا وإ 
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 الكفاءة

 للمرحلة  الشاملة

ولة، ويفهمها. وينتج في نهاية السنة الثالثة: يتواصل مشافهة في وضعيات متنوعة بلسان عربي. ويقـرأ قراءة سليمة ومسترسلة نصوصا أصلية، أغلبها مشك

 نصوصا متوسطة الطول في وضعيات تواصلية دالـة. ومشاريع لها دالالت اجتماعية.

 لكفاءات الختامية  ا امليادين 
 النمط السردي بالرتكيز عليويتفاعل معها،  يف حدود مستواه الدراسي، وعمره الزمين والعقلي،يفهم خطابات  فهم املنطوق 

 أحداثا بلسان عريّب يف موضوعات خمتلفة اعتمادا على مكتسباته املدرسية ووسائل االعالم واالتصال يف وضعيات تواصلية دالة   قصصا أوور ويناقش ويقدم توجيهات ويسرد حيا التعبير الشفوي 
 تسعني كلمة أغلبها مشكولة. ستني كلمة إىلدي، تتكّون من يقرأ نصوصا أصلية، قراءة سليمة ومسرتسلة من خمتلف األمناط ويفهمها، بالرتكيز على النمط السر  فهم املكتوب 

 التعبير الكتابي 
يف وضعيات تواصلية دالـة، ومشاريع هلا  النمط السرديكلمة أغلبها مشكولة، من خمتلف األمناط بالرتكيز على   04إىل  04ينتج كتابة نصوصا متوسطة الطول منسجمة تتكون من 

 دالالت اجتماعية
 

 

 

 

 

 لغة عربية
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   يبين تطور الكفاءات الختامية عبر السنواتجدول 
 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

 حجاجي.  التفسيري وال

 النمط *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*

 جيهاتويقدم تو *

ويسرد قصصا أو *

 احداثا

 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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فه
ب

م املكتو
 

 لة،ينصوص 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 

النمطين  التركيز على*

 التفسيري والحجاجي،

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 الطول 

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 *

 ا،مشكولة شكال تام* 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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 ابتدائي ةثالثاألسبوع في السنة الميادين اللغة خالل أنموذج مخطط لتناول 
 

 منهجية التناول  الزمن الحصة امليدان

طوق والتعبير 
فهم املن

شفوي 
ال

 فهم املنطوق   0 -0 

 شفوي "التعبير + ال 

 * مسرحة األحداث.مرحلة العرض / األجرأة / اكتشاف الجوانب القيمية *  د 00

 د 00
استعمال الصيغ واألساليب في وضعيات ع "املنطوق" انطالقا من الواقع املعيش و مشافهة عن موضو التعبير 

   تواصلية دالة.

  التدريب على النتاج الشفوي. *  د 00 شفوي النتاج ال  -0

ب والتعبير الكتابي 
فهم املكتو

 

  و إنجاز  تطبيقات  حول املعنى  النّص، *قراءة  د00 القراءة )أداء وفهم( -0

 لقراءة و الظاهرة التركيبيةا 0-0

 + تمارين كتابية 
 والتدريب على الظاهرة التركيبية ضمنيا  و إنجاز تطبيقات شفوية وكتابية. النّص، *قراءة د05

 المالئيةأو القراءة و الظاهرة الصرفية  7-0

 + تمارين كتابية 
 يا  و إنجاز تطبيقات شفوية وكتابية.المالئية ضمنأو والتدريب على الظاهرة الصرفية  النّص، *قراءة د05

 (و مسرحة*مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى ) تقديم  د 00 حفوااتامل -0

 القراءة  05-00

 + تمارين كتابية
 . واملطالعة و إنجاز تطبيقات شفوية وكتابية النّص، *قراءة د05

 د 00 الكتابي نتاجال  -00
( املتعلقة بأساليب التدريب على االنتاج  50ر املذكرة املنهجّية رقم ) أنظ .*التدريب على النتاج الكتابي

 0500الكتابي الصادرة عن املفتشية العامة للبيداغوجيا سنة 

 مالحظات 
على سبيل االحتياط ، يبقى التعامل مع  الزمن املخصص له وفق  لإلدماجنصف أسبوع ½ ( : تّم االعتماد على) مالحظة

داول.سيرورة السنة الّدرا
ّ
 سية. بحيث يمكن االعتماد على أسبوع كامل أو بالت
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سابيع
األ

 

طع
املقا

حاور  
امل

 التعبير الكتابي فهم املكتوب فهم املنطوق والتعبير الشفهي 

 الرصيد اللغوي  األساليب
القراءة 

 واملطالعة
 املحفواات

التراكيب 

 النحوية

الصيغ 

 الصرفية

الظواهر 

 المالئية
 شروعاملو  الكتابة

قة    يخصص األسبوع األول من الّسنة الّدراسّية لتثبيت املكتسبات 50
ّ
 بــــ:املتعل

 .الجمل النشائية وخاّصة األمر والنهي 

 .ضمائر املخاطب وأساليب النفي والغراء والتحذير 

 ... أفعال اللزام ونحوها : يتوجب، يلزم، يقتض ي، يجب عليك 

 . جمل القصيرة واضحة الداللة 

50 

طع 
املق

50
سانية 

القيم االن
 

ألفاظ التقدير جزء، كل ، 

 ، بعض جميع ،نصف ،ربع

 االستدراك لكن

حروف الربط و، ف، ثم، 

 ، أم أو

الرصيد الخاص 

 بآداب األكل

 والقيم 

الرصيد الخاص 

 الحشرات ب

 األخوان *

 الوعد *

النملة *

 والفراشة 

نشيد األبوة 

 والطفولة 

 اآلداب 

 االسم 

 الفعل 

 ف الحر 

 

املذكر *

 واملؤنث 

 

من عالمات *

 الوقف 

التاء *

في املربوطة 

 االسم املفرد

ترتيب أحداث 

 فقرة 

كتابة 

 قصة
50 

50 

 ومعالجة( للمقطع )إدماج، تقويم، 0/0

50 

طع 
املق

50
 

الحياة االجتماعية
مؤشرات زمنية: بعدما، ملا،  

عندما الظروف الدالة على 

بجانب، وراء، أمام،  :املكان

 ، بجوارعلى يمين ،على يسار

 هنا ،هناك، قرب، تحت 

تي ، 
ّ
األسماء املوصولة : ال

الرصيد الخاص 

باألعياد وبأفراد 

العائلة عند 

التصاهر وحلي 

الرصيد الخاص 

األعراس ب

 العيد *

 ختان زهير *

شهر التاجر وال*

 الفضيل 

 رمضان 

الفتاة 

 الجزائرية  

املفرد وجمع *

 املذكر السالم 

 السين وسوف + 

--------------- 

املفرد وجمع *

 املؤنث السالم 

 

اسم *

 الفاعل *

التاء *

املفتوحة في 

 األسماء

التصّرف في 

أحداث نص 

من حيث 

 ترتيبها، 

إنجاز 

بطاقة 

 وةدع

50 

57 

 لغة عربيةاملخطط الّسنوي لبناء التعلمات 
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ذين
ّ
ذي ،  ال

ّ
 ال

حروف االستقبال : سين ، 

 سوف

 ----------------- وبالصفات 

املفرد وجمع *

 التكسير

 ومعالجة( للمقطع )إدماج، تقويم، 0/0

50 

طع 
املق

50
الهوية الوطنية  

 

 سوى، غير،  ،االستثناء بــ: إال

ــــ  التعليل : ألن ، لـ

اروف الزمان : غدا ، صباحا 

 ، مساء....

 في يوم من األيام

  ، في يوم، في أحد األيام

 شرقا، غربا،االتجاهات :

 شماال، جنوبا

الرصيد الخاص 

باملهن الرصيد 

 الخاص بالبطولة

الرصيد بالرموز 

 الوطنية

 خدمة األرض*

 ياسف عمر *

من أجلك يا *

 جزائر  

نشيد 

 الوطن 

   العلم 

الفعل *

 املاض ي 

الفعل *

 املضارع 

 الفعل األمر

 

اسم *

 املفعول  

 

التنوين *

 بالفتح 

التنوين *

بالضم 

 والكسر 

إغناء نص 

مات بعال 

 الترقيم

والّربط 

 املناسبة

إنجاز 

بطاقة 

السيرة 

اتية
ّ
 الذ

05 

00 

 ومعالجة( للمقطع )إدماج، تقويم، 0/0

 معالجة(تقويم فصلي + ) 00

00 

طع 
املق

50
 

طبيعة والبيئة 
ال

 

اليوم ، األسبوع  الساعة ،

 السنةالفصل ،  الشهر ، 

الضمائر املتصلة : التاء، 

لواو ، الياء ، الكاف الهاء ، ا

 كما ، هما 

تان
ّ
لذان ،الل

ّ
 ال

 ما إن، حتى

 النداء : يا، أيها ، ايتها ...

الرصيد الخاص  

باألصوات في 

 الطبيعة 

الرصيد الخاص 

 أسماء الطيور ب

الرصيد الخاص 

أسماء الحيوانات ب

 البحرية  

طاحونة س ي 

 لونيس 

الفصول 

 األربعة 

 سرطان البحر 

  

  الطبيعة

نشيد 

 الشجرة  

الجملة *

 الفعلية 

الجملة *

 االسمية 

جمل اسمية *

 أخرى  

ضمائر *

 املتكلم

ضمائر *

 املخاطب 

 

التاء *

املفتوحة في 

 األفعال 

انتاج نص  

مغنى سردي 

 بحوار، 

 كتابة 

 الفتات 

لحماية 

 البيئة

00 

00 

 ومعالجة( للمقطع )إدماج، تقويم، 0/0

 

ة حصلاو ة ضيار لا 50ع طقملا 07
 

إعطاء انتاج نهاية األسماء *ضمائر * املفرد واملثنى * الفاكهاني  كرة القدم*الرصيد الخاص الحتمال )قد يفعل  ربما 
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 يفعل(  00

فعل ماض+ حتى + فعل 

 ماض صيغة التمني ليت

ضمائر الغائب املتحكمة في 

انسجام النص : هو ، هي ، 

 هما ، هم .هن. 

باأللعاب الرياضية 

الرصيد الخاص 

 بالطب وبالتغذية

 مرض نزيم *

 يدالغذاء املف*

 كان وأخواتها * كرة القدم  

دالالت كان *

)كان وأخواتها 

، صار ، أصبح 

 ، ال (

املوصولة بالم  الغائب  

ذي ـ 
ّ
واحدة )ال

ذين (
ّ
تي ـ ال

ّ
 ال

األسماء *

املوصولة 

بالمين ) 

تان 
ّ
ذان ـ الل

ّ
الل

واتي (
ّ
 ـ الل

 لنص سردي 

صير ق

مستعينا بما 

 ورد في املقّدمة

 تعليمات

91 

 ومعالجة( للمقطع )إدماج، تقويم، 0/0

05 

طع 
املق

50
الحياة الثقافية 

 

االستمرار في املاض ي )كان 

 يفعل( 

 أفعال الشروع 

)أخذ، بدأ، شرع ( ألفاظ 

 التدرج شيئا فشيئا

 الواحد تلو اآلخر

لخاص الرصيد ا

 باآلالت املوسيقية 

 املسرح والسيرك 

الرصيد الخاص 

 بالتراث

كم أحب  *

 املوسيقى !

 املسرح *

منطقة *

 األوراس  

 املسرح 

 النحت  

الجملة *

الفعلية 

 +حروف الجر

الجملة *

الفعلية 

 +الحال

 االستثناء *

 

 املوصولة 

املفرد املثنى 

 الجمع

أسماء *

 الشارة 

مفرد ،مثنى 

 و جمع

األلف *

اللينة في 

 األسماء 

انتاج صلب 

موضوع لنص 

مستعينا سردي 

بما ورد في 

املقّدمة، 

 والخاتمة

إنجاز 

ملصقة 

 اشهارية

00 

00 

 ومعالجة( للمقطع )إدماج، تقويم، 0/0

 )تقويم فصلي ومعالجة( 00

00 

طع 
املق

57
 

عالم 

االبتكار 

 والبداع

فعل مضارع + يوميا / 

 عياأسبو 

فعل ماض ي + حتى + فعل 

 ماض ي

التعبير عن الرفض ، عدم 

املوافقة عن موقف، عدم 

 االقتناع،  

الرصيد الخاص 

 باالتصال والسفر 

الرصيد الخاص 

 االختراعات ب

 بساط الريح *

 

 البوصلة  *

 الحاسب 

 القاطرة 

الجملة 

الفعلية + 

 الظرف

 الجملة املنفية 

 

التحويل 

من املاض ي 

إلى املضارع 

ع ضمائر م

 الغائب

الهمزة في أول 

 الكلمة 

الهمزة 

املتطرفة بعد 

 حرف ممدود 

انتاج بداية  

 لنص سردي 

مستعينا 

 باملعطى املقّدم

كتابة 

قصة 

 اختراع

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

07 
طع 

املق
50

 

ت 
ال

سفار والرح
عالم األ

 
 ، من لو ـ لوال 

 ب : صيغة ماأفعله .التعج

 

الرصيد الخاص 

عوب  
ّ

 بالّدول والش

مع سائق أجرة *

 أيرلندي

   "أوكوث"*

 جدي بحار

 سندباد

الجملة *

 االستفهامية  

الجملة * 

 التعجبية 

التحويل *

من املاض ي 

إلى املضارع 

مع ضمائر 

املتكلم 

وضمائر 

 املخاطب 

الهمزة *

املتوسطة 

 على االلف 

 

انتاج نص 

 سردي متكامال 

عالمات موافا 

الترقيم 

واألدوات 

 املناسبة 

كتابة 

 أسطورة

00 

00 

 ومعالجة( للمقطع )إدماج، تقويم، 0/0

 التحصيليالتقويم  00

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

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

 منهجية تناول المقطع في أسابيع التعلم  -10
 م المنطوق والتعبير الشفوي: ميدانا فه -أ
 النمط املرتبط بالّسنة من اعداد االستاذ.عليه : نص مرتبط بالوضعية اجلزئية األوىل: متنوع األمناط يغلب ميدان فهم المنطوق  
 يظهر التعبري الشفوي يف املقطع بثالثة أوجه:ميدان التعبير الشفوي : 

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

 إلدماج والتقومي  عن طريق وضعيات مركبة، تكون قادرة على حتديد مستوى اكتساب الكفاءة املرصودة.ا يكونمنهجية تناول المقطع في االسبوع الرابع:  -40
 توجيهات من المنهاج و الوثيقة المرافقة :

: مبارك ،... يتم  ري /ألفاظ اجملاملة: أهال وسهال، هنيئا، معذرة. الرتحيب: مرحبا، ....الشكر واالستحسان: شكرا، أحسنت /.االعتذار: عفوا،. ...التهنئةأفعال القول: التحية: السالم، صباح اخلري، مساء ، اخل .0
 تناوهلا يف مجيع املقاطع .

 يتم تناول التضاد والرتادف يف كل النصوص ضمن التطبيقات اخلاصة بالفهم والتوظيف  .0
 وص من خالل تطبيقات متعّلقة بالفهم وأخرى بالتوظيف وثالثة بالقيم؛ حتليل النص .3
 وجوب احرتام حجم النّص مع مراعاة التدرّج خالل السنة يف هذا احلجم، ليصل يف الفصل الثالث إىل حّده األقصى؛ .4
 احرتام طبيعة النصوص املقررة مع تقدمي نّص واحد يف األسبوع؛ .5
 طع الواحد، وبني املقاطع وذلك بتجسيد عالقة التكامل فيما بينهما؛جتّنب الفصل بني النصوص يف املق .6
 العرضية املستهدفة حسب كل ميدان؛ بناء النصوص املنطوقة من طرف األستاذ اعتمادا على النص القاعدي )نص القراءة(، مع ضبط املوارد املعرفية واملنهجية والقيم والكفاءات .7
 يف الّسنة الثالثة املدرجة يف الكتاب، وهي موارد للتعبري الكتايب )يتّم تدريب التلميذ على استعماهلا كتابيا دون التطرق للقاعدة(؛ الظواهر النحوية والصرفية واإلمالئية .8
 ة خالل املقطع؛تناولإدراج نّص خالل األسبوع الرابع للمطالعة يف الّسنة الثالثة و، يتضمن املوارد املكتسبة )املعرفية، املنهجية، والقيم والكفاءات( امل .9

   جيب التفاوض مع التالميذ للتحقيق املشاريع املربجمة وتنجز خارج التوقيت الرمسي وهي قيمة مضافة. .01
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 املوارد املنهجية مليادين اللغة العربية
يدان فهم املنطوق ملاملوارد املنهجية 

 والتعبير الشفوي 
 يدان التعبير الكتابيملهجية املوارد املن يدان فهم املكتوبملاملوارد املنهجية 

 الوجاهة
 االستهالل 

 الوجاهة
 االستهالل

 الوجاهة
 االستهالل

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

 البناء

 عرض الفكرة

 أداء املعىن ومتثيله

 خمارجها من للحروف يحالصح النطق

 البناء

 استخدام مجل تامة املعىن
 توظيف الرتاكيب والصيغ قراءة وحدات لغوية كاملة استخدام مجل تامة املعىن
 توظيف األساليب املناسبة واملدودالتمييز بني احلركات  توظيف الرتاكيب والصيغ
 الّتمثل الصحيح للمعىن اعواإلشبمراعاة 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 التعرف على شخصيات النص

 استغالل السندات التوضيحية لسندحتديد الروابط بني النص وا 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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 الكفاءة

 للمرحلة  الشاملة
 ما حفظ من القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف استظهارا سليما ، و يسلك سلوكات اجتماعية مهذبة متفاعال مع محيطه .يستظهر المتعلم 

 الكفاءات الختامية   الميدان
والحديث النبوي  القرآن الكريم

 الشريف
 ت التعّلم واألداء.حيسن املتعّلم استظهار ما حفـظ من القـرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف يف وضعيا

في العقيدة اإلسالمية  األولية  مبادئ
 والعبادات

ت تعّلمية، ويبدي أثرها يف يعّدد املتعّلم أركان اإلميان وقواعد اإلسالم، ويْعِرف بعض أركان اإلميان )اهلل، املالئكة(، ويذكر بعض أمساء اهلل احلسىن يف وضعيا
 املتعلقة بالوضوء والّصالة وكيفية أدائهما، ويوظفهـا يف وضعيات املمارسة. التواصل مع حميطه، وحيسـن تناول املعـارف

 م بسلوكه اليومي مجلة املعارف والقيم املكتسبة، وميارسها يف حميطه د املتعلّ جيسّ  األخالق واآلداب اإلسالمية

، ويسرتشد باملواعظ األخالقية من سلوكه ومناقبه؛ ويتعّرف على قّصيت آدم ونوح عليهما يعرف املتعّلم حمطّات من سرية النيّب صّلى اهلل عليه وسلم وأخالقه السيرة النبوية
 السالم.

 

 

 

 ادة التربية السالميةم
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الحجم 
 الساعي 

 الموارد المقترحة في الكتاب    توجيهات من الوثيقة املرفقة      
رقم 

 األسبوع

 ساعة 00
 
 

 
 
 
 
 

 .واستظهارها خيصص من الوقت اإلمجايل ما يناسب لتحفيظ السور،
يــتم تناوهلــا يف الوضــعيات التعلميــة مــع املتعلمــني باســرتاتيجية قائمــة علــى نشــاط احلفــظ  -

والتلقــــني والتفســــري والشــــرح، وهــــو األداء املركــــز علــــى دور األســــتاذ أكثــــر مــــن دور املــــتعلم، ألن 
النصوص الشرعية اليت هي سور وآيات وأحاديث نبويـة نصـوص توقيفيـة مقدسـة، حيـث يعتمـد 
فيهــا اســتخدام آليــات القــراءة واحلفــظ اخلاصــة بــالقرآن أو احلــديث، مــن مصــحف وزارة الشــ ون 
الدينية واألوقاف، أو كتاب املتعلم، أو املسجل، مع إشراك املتعلم يف التفسري والشـرح، ومراعـاة 

 مستواه اإلدراكي

  .1 تقويم تشخيصي
 أركان اإلسالم وأركان اإلميان

ول
 األ

طع
لمق

ا
 

2.  
  .0 اإلميان باملالئكة     -ن باهللاإلميا

  .0 فضل تعلم القرآن وتعليمه
  .5 سورة التكاثر

  .0 النداء للصالة واإلقامة
  .7 اإلحسان للوالدين

  .8 طفولة النيب )صلى اهلل عليه وسلم(
  .9 الوضوء
  .14 التبذير 

  .11 سورة اهلمزة  
  .12 0 فصليتقويم 

  .10 الصحبة احلسنة
  .10 لوات اخلمس أدمج تعلمايتالص

 املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة التربية السالمية
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 د31ساعة 06

 العرض المالئم ألركان العقيدة؛ *        
 مطابقة العرض لحديث جبريل عليه السالم؛ *
 صّحة ذكر أسماء اهلل الحسنى المستهدفة؛ *

 * الممارسة الّصحيحة.
 

 التحّكم يف املعارف املتعلقة بالعبادات؛إبراز 
 التحّكم يف ممارسة الشعائر؛ *
 مالءمة املمارسة للوضعيات؛ *

 .* موضوعية التقومي لألداء
 العرض املالئم للنصوص الشرعية ذات الصلة؛

 حسن عرض الّسلوكات وحتديد آثارها؛ *
 * سلوكات تدّل على فهم مضامني الّنصوص الشرعية ذات الصلة

  العرض السليم لألحداث؛
  ترتيب األحداث؛ *

 * استنباط العبر والدروس.

 اديات سورة الع

اني
 الث

طع
لمق

ا
 

15.  
  .10 شباب النيبّ 

  .17 األخّوة يف اإلسالم
  .18 مكانة املسجد وآدابه

  .19 صالة اجلمعة
  .24 سورة القارعة 

  .21 0فصلي تقويم 
  .22 أبونا آدم ـ عليه السالم ـ

  .20 سورة الزلزلة
  .20 أحافظ على بيئيت

  .25 أدمج تعلمايت البيّنةسورة 

 ساعات 9
 

 رة القدرسو 

لث
الثا

طع 
لمق

ا
 

20.  
  .27 من أمساء اهلل احلسىن

  .28 من أدعية امل من
  .29 صالة العيد

  .04 نوح عليه السالم
  .01 تحصيليتقويم  -  أدمج تعلماتي
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 الكفاءة
 الشاملة للمرحلة 

مع والطرح والضرب والتناسبية، ووحدات قياس الطول والكتلة، (، واجل000 100حيّل مشكالت بتجنيد معارفه حول األعداد )الطبيعية األصغر من 
 هندسية ومصطلحات مناسبة، وتعبري سليم لوصف تنّقل أو حتديد موقع شيء، ومقارنة األطوال، واالستقامية، والتعامد والتناظر اويستعمل خواصّ 

 الكفاءات الختامية   الميدان

 املتعّلقة باألعداد الطبيعية األصغـر من حيّل مشكالت بتجنيد معارفه األعداد واحلساب
 حلساب بنوعيه )اآليل واملتمّعـن فيه(.)قـراءة وكتابـة، مقارنة وترتيبا والعالقـات بينها، واستعمـال املعلومـات املوجـودة يف كتابتهـا(، وعمليات اجلمع والطرح والضرب وا 144 444 

 دية منّظمة يف قـوائم أو جـداول أو خمططات أو صور وينظم معطيات يف جدول.حيّل مشكالت باستعمال معلومات عد تنظيم معطيات

لتناظر احملوري باستعمال مصطلحات حيل مشكالت متعلقة بوصف تنقل أو حتديد موقع شيء يف الفضاء أو على خمطط أو نقل شكل أو مقارنة أطوال أو االستقامية، أو التعامد أو ا الفضاء واهلندسة
  سليم.مناسبة وتعبري

رام ومضاعفاته، اللرت وأجزائه، يوم، شهر، حيّل مشكالت متعلقة مبقارنة وقياس مقادير )أطوال، كتل، سعات، مدد( باستعمال األدوات والوحدات املناسبة )أجزاء ومضاعفات املرت، الغ املقادير والقياس
 (.sوminو hسنة، 

 

 

 

 

 الرياضياتمادة 
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الحجم 

 الساعي

ة توجيهات من المنهاج والوثيق

 المرافقة
 الموارد المقترحة في الكتاب    سيرورة المقطع 

رقم 

 األسبوع

63 

 ساعات 

  .1 تقويم تشخيصي

  تختار وضعيات تعلمية تبرز

االستعماالت المختلفة لألعداد 

وتوضح مختلف  0111األصغر من 

وظائفها: األعداد للعّد والترقيم 

وللتعبير عن أسعار أو أطوال أو كتل 

 رجات الحرارة.أو السعات أو د

  يمكن أن تعالج الوضعيات التعلمية

الخاصة بالتمثيالت بيانات 

والمخطّطات، درجات الحرارة أو 

كميات األمطار المتساقطة أو جداول 

 إحصائية.

  في ترتيب األعداد تختار وضعيات

التنقل على شريط عددي بالتقدم أو 

التأخر: مثل الوقوف على الخانة 

ت ثم التقدم خانا 51والتأخر بـ  051

خانات ويطلب تعيين خانة  011بـ 

 .الوقوف النهائية

في نقل أشكال على مرصوفة، تقترح 

وضعيات تعلمية في سياقات مختلفة 

وبالتنسيق مع مواد أخرى )تربية 

: يحل مشكالت باستعمال األعداد األصغر من مستوى الكفاءة

تمثيالت بيانية و استعمال عمليتي الجمع والطرح وقراءة  0111

ومخططات والتنقل على مرصوفة وكذا مقارنة أطوال وكتل 

 وسعات

طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد عمليتي الجمع  .1

مطروحة في شكل  0111والطرح على أعداد طبيعية أصغر من 

 جداول أو تمثيالت بيانية

 تناول وضعيات تعلمية أولية )بسيطة( تتعلق بالموارد .2

تعلم اإلدماج تتعلق بتوظيف عمليتي الجمع  تناول وضعيات .2

في سياقات مرتبطة  0111والطرح على األعداد األصغر من 

 بتمثيالت بيانية أو مخططات أو جداول.

 حل الوضعية االنطالقية. .4

تناول وضعيات تقويمية تتعلق بحل مشكالت جمعية وطرحية  .5

ات تتعلق بالتجميع بالعشرات والمئات واستعمال مرصوفة في سياق

 متنوعة.

تناول وضعيات تقويمية تتعلق بحل مشكالت ترتيب األعداد  .6

 والجمع باالحتفاظ واستعمال تمثيالت بيانية أو مخططات.

معالجة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوبات المسجلة أثناء 

تناول المقطع خصوصا ما تعلق بالجمع باالحتفاظ أو بقراءة 

 تمثيالت بيانية أو مخططات

 99إلى  1د من األعدا

ول
أل
 ا
ع
ط

مق
ال

 

 (0الجمع والطرح )  .2

 مقارنة أطوال

 التنقل على مرصوفة

 (0) 999إلى  1األعداد من   .3

 (0الجمع والطرح )

 (0التجميع بالعشرات والمئات )

4.  

 (6الجمع والطرح )

 نقل شكل على مرصوفة

يلة * أجنُّد معارفي  * الحص

 المعالجة

 (0) 999إلى  1األعداد من 

 تمثيالت بيانية ومخططات  .5

 مقارنة سعات

 الجمع باالحتفاظ

 (6) 999إلى  1األعداد من   .6

 0111العدد 

 االستقاميّة

 منتصف قطعة مستقيم
7.  

 (0التجميع بالعشرات والمئات )

 الطرح دون احتفاظ

 املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة الرياضيات
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أجنُّد معارفي * الحصيلة  *  بدنية...(

 المعالجة
8.  

63 

 ساعات 

  تختار وضعيات تعلمية تبرز

االستعماالت المختلفة لألعداد 

وتوضح  01111األصغر من 

مختلف وظائفها: األعداد للعّد 

والترقيم وللتعبير عن أسعار أو 

 أطوال أو درجات الحرارة أو كتل.

  في ترتيب األعداد تختار وضعيات

قل على شريط عددي بالتقدم أو التن

 التأخر.

  للتحقّق من أّن لقطعتي مستقيم نفس

الطول، يمكن استعمال المدور أو 

وسيلة أخرى )الورق الشفاف، 

القياس، المدور(، لكن يعتبر المدور 

األداة المفضلة )ألنها أكثر دقّة( 

 لمقارنة أو نقل أطوال.

  يتم التعّرف على الزاوية القائمة في

ن محيط التلميذ كركن أشكال م

حجرة مثال ويمكن تجسيدها بالطّي 

 أو بقالب.

  الغرض من رسم الزاوية القائمة

هو رسمها عند نقل أشكال تتضمن 

 زوايا قائمة وليس بمعزلها

: يحل مشكالت باستعمال األعداد األصغر من مستوى الكفاءة

وعمليتي الجمع والطرح وبتوظيف مكتسباته في الهندسة 01111

ف على التوازي والتعامد والتحقق من وجود محور تناظر للتعر

 شكل وإنشاؤه وكذا استعمال وحدات القياس الطول والكتلة.

           ------------------------------- 

طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد عمليتي الجمع  .1

مطروحة في شكل  01111والطرح على أعداد طبيعية أصغر من 

تمثيالت بيانية أو مخططات أو جداول وفي سياق مرتبط جداول أو 

 بالحياة اليومية للتلميذ.

 تناول وضعيات تعلمية أولية )بسيطة( تتعلق بالموارد .2

تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظيف عمليتي الجمع  .2

في سياقات مرتبطة  01111والطرح على األعداد األصغر من 

 ططات أو جداول.بقياس أطوال وكتل معروضة في مخ

 حل الوضعية االنطالقية. .4

تناول وضعيات تقويمية تتعلق بحل مشكالت جمعية وطرحية  .5

واستعمال  01111تتعلق بقراءة وكتابة األعداد باألصغر من 

 العالقات الحسابية بينها في سياقات متنوعة منها قياس الكتل.

 تناول وضعيات تقويمية تتعلق بتعيين وإنشاء محور تناظر شكل 

هندسي وأخرى تتعلق بترتيب األعداد وبعملية الطرح باإلضافة 

 في سياقات متنوعة منها استعمال وحدات الطول. 

معالجة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوبات المسجلة أثناء 

تناول المقطع خصوصا ما تعلق بالجمع باالحتفاظ أو الطرح 

 باإلعارة أو بقراءة تمثيالت بيانية أو مخططات.

 نهجية حّل مشكالتم

ي
ان

ـــ
ـــ

ـــ
ّـــ

لث
 ا
ع
ط

مق
ال

 

 قياس أطوال  .9

 (0عالقات حسابيّة بين األعداد )

 مشكالت جمعية وطرحية

 مقارنة كتل  .10

 الزوايا القائمة

 قياس كتل

11.  
 (0) 999 9إلى  1األعداد من 

مستقيمات متوازية ومستقيمات 

 متعامدة

 (0) 999 9إلى  1األعداد من 

 التقويم الفصلي األّول  .12

 

أجنُّد معارفي * الحصيلة  * 

 المعالجة
13.  

 (6) 999 9إلى  1األعداد من 

14.  
 999 9متتالية األعداد إلى 

 محور تناظر شكل

 اإلنشاء بالتناظر+ 

 وحدات قياس الطول

 (0األعداد ) عالقات حسابية بين  .15

 الجمع والطرح

 الطرح باإلضافة

16.  
 (0الضرب )

أجنُّد معارفي  * الحصيلة  * 

 المعالجة  
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 الحساب يتمّعن

07 

 ساعات 

  تختار وضعيات تعلمية تبرز

االستعماالت المختلفة لألعداد 

وتوضح  011111األصغر من 

مختلف وظائفها: األعداد للعّد 

ترقيم وللتعبير عن أسعار أو كتل وال

 أو سعات أو درجات الحرارة.

   في حل مشكالت جمعية أو

من الواقع  وضعياتضربية تقترح 

ومن محيط التلميذ يتطلب حلها 

استعمال إجراءات شخصية أو حّل 

 مشكالت من الشكل:

a+b= ?     و   a+ ?=b   

   ?+a=b   وa x b = ?  

 عند وصف المجسمات نعتمد على 

وضعيات تعلمية تدرج علب، 

كرات، أسطوانات مقدمة في نماذج 

 من الخشب أو من البالستيك.

  في تناول إنشاء تصميم لمجسم

نعتمد أنشطة تبرز منشور مجسم بعد 

نشر كل من المكعب ومتوازي 

 المستطيالت.

إّن استعمال التصميم يخّص  -

المكعب ومتوازي المستطيالت فقط 

ألخرى أما بالنسبة للمجسمات ا

فتنجز مثيالتها بمواد وأدوات 

 وتقنيات أخرى )عجين، طين...(.

: يحل مشكالت باستعمال األعداد األصغر من مستوى الكفاءة

وعمليات الجمع والطرح والضرب وانتقاء معطيات  011111

مفيدة وبتوظيف مكتسباته في الهندسة لوصف مجسم أو إنجاز مثيل 

 له، واستعمال وحدات الكتل والسعة

     ------------------------------------ 

  طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد عمليات الجمع

 011111والطرح والضرب على أعداد طبيعية أصغر من 

مطروحة في شكل جداول أو تمثيالت بيانية أو مخططات أو 

 جداول وفي سياق مرتبط بالحياة اليومية للتلميذ

 ية )بسيطة( تتعلق بالموارد تناول تناول وضعيات تعلمية أول

وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظيف عمليات الجمع والطرح 

في سياقات مرتبطة  01111والضرب على األعداد األصغر من 

 بقياس سعات معروضة في مخططات أو جداول.

 حل الوضعية االنطالقية. .1

تناول وضعيات تقويمية تتعلق بحل مشكالت جمعية وطرحية  .2

ل جداول الضرب في سياقات مختلفة منها استعمال وحدات واستعما

 الكتلة.

  تناول وضعيات تقويمية تتعلق بوصف المجسمات وإنشاء دائرة

وبحل مشكالت جمعية وضربية واستعمال جداول الضرب في 

 سياقات متنوعة منها استعمال وحدات السعة.

 معالجة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوبات المسجلة أثناء

تناول المقطع خصوصا ما تعلق بالجمع أو الطرح أو الضرب أو 

 انتقاء معطيات أو إنشاء تصميم.

 (0حّل مشكالت )

 

ث
ال
ـــ

ـــ
ـــ

ّـــ
لث

 ا
ع
ط

مق
ال

 

 

 (0جداول الضرب )  .17

 وحدات قياس الكتل

 (0جداول الضرب )

 (0الضرب )  .18

 0111، 011، 01الضرب في 

 المجّسمات

19.  
 الضرب وخاصية التوزيع

أجنُّد معارفي * الحصيلة * 

 المعالجة

 مشكالت جمعيّة وضربيّة

 قياس سعات

20.  
 000 10العدد 

المكعب ومتوازي المستطيالت 

(0) 

المكعب ومتوازي المستطيالت 

(0) 
 (0) 999 99األعداد إلى   .21

 (0) 999 99األعداد إلى 

 الّدائـرة

22.  

 (0حّل مشكالت )

 التقويم الفصلي 

أجنُّد معارفي * الحصيلة  * 

المعالجة + منهجية حّل 

 مشكالت 
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 سا 01

  د61و

  تختار وضعيات تعلمية تبرز

االستعماالت المختلفة لألعداد 

وتوضح  011111األصغر من 

مختلف وظائفها: األعداد للعّد 

يم وللتعبير عن أسعار أو والترق

أطوال أو درجات الحرارة أو كتل أو 

 تواريخ أو مدد.

  في مقاربة مفهوم القسمة نقترح

وضعيات التوزيع المتساوي والتقسيم 

وتعيين حصص أو تعيين عدد أشياء 

 .موضوعة على شكل مستطيل

 :أي مشكالت من الشكل

a x b = ?   , a x ? = b   , ? x a 

= b 

 لج الوضعيات التعلمية يمكن أن تعا

الخاصة بالتمثيالت بيانات 

والمخطّطات، درجات الحرارة أو 

كميات األمطار المتساقطة أو جداول 

 إحصائية.

  في حل المشكالت تقترح وضعيات

نصوصها تتضمن معلومات زائدة 

وغير ضرورية وعلى التلميذ اختيار 

المعلومات الالزمة لحل المشكلة. وقد 

ت الضرورية تكون هذه المعلوما

غير واردة صراحة في الوضعية 

 المقترحة.

 :يحل مشكالت باستعمال األعداد األصغر من       مستوى الكفاءة

وعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة ويبلغ حله  011111

ويوظف مكتسباته في الهندسة لوصف شكل هندسي مألوف ورسمه 

 باليد الحرة أو بأدوات هندسية. وكدا استعمال وحدات قياس المدد

طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد عمليات الجمع  .1

من والطرح والضرب والقسمة على أعداد طبيعية أصغر 

مطروحة في شكل جداول أو تمثيالت بيانية أو  011111

 مخططات أو جداول ومرتبط بقياس مدد من الحياة اليومية للتلميذ.

 تناول وضعيات تعلمية أولية )بسيطة( تتعلق بالموارد  .2

تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظيف عمليات الجمع  .2

ي سياقات ف 01111والطرح والضرب على األعداد األصغر من 

 مرتبطة بقياس مدد.

 حل الوضعية االنطالقية. .4

تناول وضعيات تقويمية تتعلق بتسمية وتمييز األشكال الهندسية  .5

المألوفة وبحل مشكالت جمعية وطرحية في سياقات متنوعة 

 مرتبطة بموارد المقطع منها استعمال الساعة والدقيقة.

 المألوفة  تناول وضعيات تقويمية تتعلق بإنشاء أشكال هندسية

انطالقا من برنامج إنشاء وأخرى تتعلق بحل مشكالت تجند فيها 

العمليات األربع في سياقات متنوعة مرتبطة بموارد المقطع منها 

 تبليغ الحل كتابيا وشفاهيا وتبريره.

معالجة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوبات المسجلة أثناء 

ربعة أو انتقاء تناول المقطع خصوصا ما تعلق بالعمليات األ

 معطيات أو إنشاء شكل هندسي مألوف.

 (6) 999 99األعداد إلى 

ع 
اب
لر

 ا
ع
ط

مق
ال

 

 999 99متتالية األعداد إلى   .23

 (0قياس ُمدد )

 (6منهجيّة حّل مشكالت )

 (6عالقات حسابيّة بين األعداد )  .24

 األشكال المستوية والمضلعات

، 01عفات الضرب في مضا

011 
 +(2) (0الحاسبة )  .25

 (6حّل مشكالت )

 (0األشكال المألوفة )

 (0األشكال المألوفة )  .26

 (6الضرب )

 تنظيم وإنجاز حساب

27.  

 (0األشكال المرّكبة )

 (0قياس ُمدد )

أجنُّد معارفي  * الحصيلة  * 

 المعالجة

 لتجميـعالقسمة: ا

 القسمة: التوزيــع  .28

 (0حّل مشكالت )

 (0األشكال المرّكبة )

 (6األشكال المرّكبة )  .29

 مشكالت حسابيّة

 مسائل متنّوعة

 القسمة: التجميـع  .30
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كما تقترح وضعيات تساعد التلميذ 

على طرح أسئلة من مثل ماذا طلب 

مني؟ ما هي المعلومات التي 

استعملها في الحل؟  ما هي العملية 

المناسبة؟ ماذا أكتب في الحل؟ إّن 

مثل هذه األسئلة ضرورية لدى 

 التلميذ لتطوير فهمه للعالقات

الموجودة بين العناصر المكونة لنص 

المعطيات(. كما  -مشكلة )المطلوب 

أنها ضرورية الكتساب كفاءات حل 

المشكالت وعي وضع فرضيات 

وتجريبها، إعداد حل وعرضه 

وتبليغه، التأكد من صحة حل وتقبل 

 حلول أخرى مقترحة

أجنُّد معارفي  * الحصيلة  * 

 المعالجة     

 التحصيليالتقويم  

 31.  
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 الكفاءة
 يحسن التصرف أمام مشكالت شخصية و جماعية تتعلق بالصحة و التغذية. الشاملة للمرحلة 

 الكفاءات الختامية   الميدان

 ن حيافظ على صحته ويهتم بصحة غريه باحرتام قواعد التغذية الصحية بتجنيد موارده حول بعض مظاهر الوظائف احليوية عند االنسا اإلنسان و الصحة
 حيافظ على حميطه بتجنيد موارده حول املظاهر الكربى للحياة عند الكائنات احلية وخماطر التلوث  اإلنسان والمحيط

 يتموقع يف الزمن بتجنيد موارده املتعلقة مبفهوم املعلمة على حمور الزمن ، واستخدام الرزنامة  المعَلَمة في الفضاء والزمن

 لماّدة وعالم األشياءا
املادة شكالت من احلياة اليومية تتطلب التعامل مع املادة وحتوالهتا ، واستخدام أدوات تكنواوجية ، وأدوات القياس بتجنيد موارده حول خصائص حيل م

 ومبادئ القياس 
 
 
 

 والتكنولوجيةادة التربية العلمية م
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احلجم 
 الساعي

 الموارد المقترحة في الكتاب    سريورة املقطع توجيهات من الوثيقة املرافقة
رقم  

 عاألسبو 

 سا 9

 بالنسبة ألخطار سوء التغذية تكون األمثلة حمددة  
البدانة: تنتج عن اإلفراط يف تناول األغذية  -

 املصنوعة من السكر.
من اجل التحقق من تالزم عدد دقات القلب وعدد 
النبضات جيب االستماع إىل دقات القلب يف مدة 

 ثانية. 24معينة ومن األفضل أن تكون 
د الـنبضـات يف نفس املدة جس النبض وحيسب عـد

 ثانية. 24الزمنية أي 
 ولدراسة تغري نشاط القلب بتغري اجملهود العضلي  - 

 املبذول خنتار وضعيتني :
املشي واجلري ويكون ذلك يف نفس املدة  -

الزمنية السالفة الذكر، وبعد انتهاء النشاط 
 مباشرة.

ذية التوعية بالتغ طرح وضعية انطالقية تندرج يف إطار- 1
 الصحية والعواقب النامجة عن سوء التغذية.

تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق باملوارد اآلتية:    - 2
 * التغذية والصحة الغذائية. * دوران الدم.      

وضعية لتعلم إدماج موارد الكفاءة ضمن قواعد  - 0
 التغذية وعالقتها بالدوران.                                      

حل الوضعية االنطالقية يستوجب جتنيد وإدماج  - 0
حتديد عواقب  –املوارد اليت مت إرساؤها: تصنيف األغذية 

 تبين السلوكات الصحية يف التغذية. –سوء التغذية 
تناول وضعيات تقوميية تتعّلق باألعراض الصحية  - 5

 املرتبطة بسوء التغذية.
 معاجلة بيداغوجية احملتملة. - 0

  .1 شخيصيتقومي ت

 التغذية و الصحة الغذائية : أغذييت متنوعة

ألول
ع ا

ملقط
ا

 
حة

لص
  وا

سان
اإلن

 :
 

2.  

  .0 التغذية و الصحة الغذائية : سوء التغذية

  .0 نشاط القلب و دوران الدم : النبض و دقات القلب

نشاط القلب و دوران الدم : تكيف نشاط القلب مع 

 اجلهد العضلي

5.  

  .0 1إدماج 

 سا21
من أجل مقارنة منطني من التنقل ميكن اختيار  -

 القفز، واجلري.
نركّز يف مقارنة نظام األسنان على منو األنياب  -

تندرج يف إطار التحسيس  طرح وضعية انطالقية 1.
 هبشاشة احمليط وضرورة احملافظة عليه.

تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بـــــاملوارد اآلتية:*  -2

 التنقل عند احليوان :  أمناط التنقل

ين: 
 الثا

طع
املق

يط
واحمل

ان 
إلنس

ا
 

7.  

  .8 التنقل عند احليوان : سطح ارتكاز احليوان على األرض

 املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة التربية العلمية التكنولوجية  
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وضمور القواطع عند آكالت اللحوم، والعكس 
 بالنسبة آلكالت العشب.

عند اجناز التجربة يلفت انتباه التالميذ إىل أنه عندما 
يعين تعريضه يعرض النبات األخضر للضوء ذلك ال 

 ألشعة الشمس.
مسبق  لتجربة إنبات  درنة  للمعلم حتضريميكن  -

بطاطا حلوة بوضعها  يف املاء  نظرا لسرعة احلصول 
 على النتائج. 

مسبق  لتجربة إنبات  درنة  للمعلم حتضريميكن  -
بطاطا حلوة بوضعها  يف املاء  نظرا لسرعة احلصول 

 على النتائج. 
يسمح بزيادة عدد الكائنات التأكيد على أن التكاثر 

 احلية واستمرارية النوع

 التنقل، التغذية والتنفس عند احليوانات 
 * التغذية عند النباتات اخلضراء.

 * التكاثر عند النباتات ذات األزهار.
 * املاء يف احلياة اليومية وخماطر النفايات.

وضعية لتعلم إدماج موارد الكفاءة ضمن مظاهر  - 0
 احلياة عند الكائنات احلية وخماطر النفايات.                                       

حل الوضعية االنطالقية يستوجب جتنيد وإدماج - 0
 وارد اليت بتجنيد وإدماج املوارد اليت مّت إرساؤها: امل
كيفية    -خصائص احلياة عند الكائنات احلية  -

تبين سلوكات إجيابية  –استهالك املاء للمحافظة عليه 
 للتعامل مع النفايات .

تناول وضعيات تقوميية تتعّلق مبخاطر تلوث البيئة -5
 وتأثريها على الكائنات احلية.

 لبيداغوجية احملتملة.                                        املعاجلة ا-0

  .9 التغذية عند احليوان: األنظمة الغذائية

  .14 ام األسنان عند احليوانالتغذية عند احليوان : نظ

  .11 التنفس عند احليوان :  أمناط التنفس عند احليوان

  .12 أول فصليتقويم 

التغذية عند النبات األخضر : احلاجيات الغذائية للنبات 

 األخضر

10.  

 التكاثر عند النباتات ذات األزهار: التكاثر بواسطة البذور
10.  

 
 
15 
  سا

الحتياجات اليومية للماء الرتكيز على تقدير ا -
لكل فرد من العائلة، وعلى أمهية هذه الثروة وضرورة 

 احملافظة عليها.
اإلشارة إىل أن ماء احلنفية )صاحل للشرب( ألنه  -

مطهر، ولكن ماء البئر أو السد أو البحر، جيب أن 
 يطهر قبل االستهالك املنزيل.

تتم معاينة النفايات اليت خيلفها التالميذ يف 
قسم بعد مدة من العمل، ليتعرفوا على كميتها، ال

تركيبتها ومصدرها وعالقتها بنشاطهم داخل القسم 

 التكاثر عند النباتات ذات األزهار: أمناط أخرى للتكاثر

بع 
تا

- 
ين :

 الثا
طع

املق
 

يط
واحمل

ان 
إلنس

ا
 

15.  

  .10 ة: ماء احلنفيةاملاء يف احلياة اليومي

  .17 املاء يف احلياة اليومية: املاء هو احلياة

  نفايات يف كل مكان : مصادر النفايات
 نفايات يف كل مكان : شكرا أحباب النظافة

18.  

  .19 2إدماج 
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  .24 دوران األرض حول نفسها : )يتعاملون مع النفايات حبذر والغسل بعد مالمسته(.

  .21 0 فصليتقويم 

  .22 دوران األرض حول نفسها :

  .20  زناماتالرزنامات: الر 

  .20 0إدماج  الرزنامات: الرزنامات امليالدية و اهلجرية

سا 14
 د04

إعطاء أمهية الكتشاف أداة قياس درجة احلرارة 
 )احملرار(.

تدريب التالميذ على كيفية استعمال احملرار  -
 والتعرف على خمتلف مكوناته.

التنبيه إىل استخدام البطارية فقط دون املصادر 
 ا من خطورة.األخرى ملا فيه

 
يوجه اهتمام التالميذ إىل موازين أخرى تستخدم  -

يف جماالت أخرى ومنها امليزان الرقمي وااللكرتوين 
 لقياس كتلهم )تعيني أوزاهنم( يف نشاط مكمل

ـ طرح وضعية انطالقية تندرج يف إطار التعامل اليومي - 
 مع املادة واستعمال األدوات التكنولوجية. 

 ت تعلمية جزئية تتعلق باملوارد اآلتية: ـ تناول وضعيا 2
 -اشتعال مصباح كهربائي  -خواص اهلواء  -ــ جتّمد املاء 

 امليزان واستعماالته.
وضعية لتعلم إدماج موارد الكفاءة ضمن حتوالت  - 0 

 املادة واستخدام األدوات التكنولوجية.     
ـ حل الوضعية االنطالقية يستوجب بتجنيد وإدماج  0
 رد اليت مّت إرساؤها: املوا
 –التعامل مع املادة وحتوالهتا  –توظيف أدوات تقنية  -

 ممارسات جتريبية على خواص اهلواء.
ـ تناول وضعيات تقوميية تتعلق بالبعد النفعي لألدوات  5

 التكنولوجية ملختلف جماالت احلياة اليومية.
 ـ املعاجلة البيداغوجية احملتملة 0

 فاق اهلواء: استخدام احملراراستخدام احملرار و إص

ع :
الراب

طع 
املق

 
شياء

 األ
عامل

 و 
ادة

امل
 

 

25.  

  .20 استخدام احملرار و إصفاق اهلواء: درجة حرارة جتمد املاء

  .27 استخدام احملرار و إصفاق اهلواء: نقل اهلواء من إناء

  .28 مصباح اجليب و الدارة الكهربائية : مصباح اجليب

  .29 لدارة الكهربائية : دارة كهربائية بسيطةمصباح اجليب و ا

  .04 امليزان و استعماالته : عملية الوزن و قياس الكتلة

 + 0إدماج 

 تحصيليتقويم  

01.  
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 الكفاءة
 الشاملة للمرحلة 

 خالل من واآلخرين، الذات جتاه إجيايب سلوك عن التعبري على قادرا املتعّلم يف هناية السنة الثالثة من التعليم االبتدائي يكون
 حميطٌه يف العاّمة القواعد واحرتام وتقبل اآلخر، التعايش

 الكفاءات الختامية   الميادين
 يعرب عن سلوك إجايب اجتاه الذات واآلخرين من خالل احرتامه للقواعد الصحية والقواعد العامة يف حميطه  احلياة اجلماعية  
 قادرا على االنطالق من أمثلة واقعية للتعبري عن تقبله للتعايش مع اآلخرين باحرتامه للتنوع اجلنسي والثقايف يكون املتعلم احلياة املدنية  

 يتصرف يف حياته اليومية تصرفات تنم عن احرتام الغري والقدرة على حتمل مس ولية أفعاله  احلياة الدميقراطية وامل سسات
 

 

 

 

 

 

   دة التربية املدنية ما
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ات من توجيه       الحجم الساعي 
 الوثيقة المرفقة

 رقم األسبوع  الموارد المقترحة في الكتاب    سيرورة المقطع

  .1 تقومي تشخيصي حصة12

سا 9
 د05و

يتم تناول 
الوضعيات املشكلة 
التعلمية  من طرف 
املتعلمني من خالل 

استثمار تصوراهتم حول 
 موارد   احلياة اجلماعية

 

اعد الصحية والقواعد : تتمحور حول احرتام القو وضعية االنطالق
                                       العامة يف حميطه حىت ترتجم إىل سلوكات إجيابية جتاه الذات و اآلخر.                                                             

                                                   وضعيات جزئية لتعلم الموارد :                                            
:                                                                                                                   نشاطات أو أداءات

                                       وضعية تسمح للمتعلم باستنتاج القواعد الصحية من التصرفات اليومية.         -
وضعية  حتفز املتعلم على تنظيف القسم أو املدرسة.                                                                    -  
وضعية  تدفع املتعلم إىل استنتاج خماطر االستعمال اخلاطئ لآلالت  -

رفات اليومية.                                                                                                          الكهربائية املنزلية انطالقا من التص
: وضعية ختص استخالص بعض القواعد الصحية وضعية إدماج الموارد

يف التغذية و يطبقها مع ربطها بالنظافة ليحافظ على صحته و صحة 
                   إعداد قائمة إجراءات للوقاية من األخطار.                                                                                    اآلخرين وصوال به إىل

جتنيد املوارد املكتسبة و املدجمة حول  وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة:
طا صحيحا مقدما بذلك سلوكاته االجيابية يف التغذية مع ربط العناصر رب

اقرتاحات للوقاية من األخطار.                                               
: ختص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم المعالجة المحتملة

 حية يف التغذيةالقواعد الص

ل: 
ألو

ع ا
ملقط

ا
 

عية 
جلما

اة ا
احلي

 

2.  

  .3 القواعد الصحية يف التغذية

  .4 آداب األكل

  .5 صحيت يف غذائي

  .6 صحيت يف غذائي

  .7 صحيت يف نظافيت

  .8 صحيت يف نظافيت

  .9 خطر األغذية السكرية و الدمسة

  .10 خطر األغذية السكرية و الدمسة

  .11 افظ على سالميتأح 

مات
ّ
عل

ّ
ط الّسنوي لبناء الت

ّ
   ملادة التربية املدنية  املخط
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بعد اإلدماج  و التقومي أو خالل سريورة املقطع، مثل الصعوبة يف اختيار و 
 ضبط أوقات األكل.

  .12 1إدماج 

  .13 0 فصليتقويم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سا 8

 د25و

يتم تناول 
الوضعيات املشكلة 
التعلمية  من طرف 
املتعلمني من خالل 

استثمار تصوراهتم حول 
 موارد   احلياة املدنية

: تتمحور حول احرتام التنوع اجلنسي و الثقايف قصد وضعية االنطالق
 ايش معه.             تقبل اآلخر و التع

وضعيات جزئية لتعلم الموارد :                                                                                              
            نشاطات أو أداءات:                                                                                               

وضعية تدفع املتعلم للتمييز بني اللغة و العادات يف مناطق خمتلفة من 
                                 اجلزائر انطالقا من صور وسندات.                                                                                               

من تربير موقفه من التفرقة بني اجلنسني.                                                              وضعية متكن املتعلم -
وضعية  حتفز املتعلم لتقبل اآلخر من خالل اعداد عروض تربز الوحدة  -

 يف اجملتمع.                         
لثقايف : وضعية ختص استخالص مفهوم التنوع اوضعية إدماج الموارد 

انطالقا من سندات و يتقبل التنوع اجلنسي  و يربر تعامله مع اآلخر 
بشكل أقوى.                                                                              

: جتنيد املوارد املكتسبة و املدجمة حول وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة
   أمكنتها.                                                                                                                     الربط بني العادات و التقاليد و 

: ختص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم المعالجة المحتملة
ف بعد اإلدماج  و التقومي أو خالل سريورة املقطع، مثل الصعوبة يف تصني

 املوروث الثقايف حسب املناطق.

 التنوع الثقايف يف وطين

 : 
ثاين

ع ال
ملقط

ا
 

دنية
ة امل

حليا
ا

 

14.  

  .15 التنوع الثقايف يف وطين

  .16 العادات و التقاليد يف وطين

  .17 العادات و التقاليد يف وطين

  .18 لغيت العربية و لغيت األمازيغية

  .19 لغيت العربية و لغيت األمازيغية

  .20 ال أميز بني الذكور و اإلناث

  .21 0 فصليتقويم 

  .22 ال أميز بني الذكور و اإلناث

  .23 أتعايش مع اآلخر و أتقبله

 2إدماج  أتعايش مع اآلخر و أتقبله
24.  

 
 

يتم تناول 
الوضعيات املشكلة 

: تتمحور حول القدرة على حتمل مس ولية أفعاله وضعية االنطالق
 احلياة يف القسم                                 من خالل تصرفاته اليومية اليت تنم عن احرتام الغري.                                                                            

املقطع 
الثالث :  احلياة 

25.  
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سا 5

 د25و

التعلمية  من طرف 
املتعلمني من خالل 

 استثمار تصوراهتم حول
موارد    احلياة الدميقراطية 

 وامل سسات

ضعيات جزئية لتعلم الموارد :                                                                                     و 
:                                                                                                           نشاطات أو أداءات

إىل املشاركة يف احلوار مع زمالئه.                                                          وضعية تدفع املتعلم -
وضعية  انتخاب مندوب القسم .                                                                                          -
                                                                       وضعية  متكنه من إعداد النظام الداخلي للقسم .  -

: وضعية ختص التعرف على آداب التعايش مع الغري وضعية إدماج الموارد
                       مثال يف القسم و البيت متبعا يف ذلك سلوكا دميقراطيا.                                                                      

جتنيد املوارد املكتسبة و املدجمة حول  وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة:
                   التمكن من الربط بني احلياة املدرسية و احلياة خارجها مثل آداب الكالم.                                                         

الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم  : ختصالمعالجة المحتملة
بعد اإلدماج  و التقومي أو خالل سريورة املقطع، مثل عدم انضباطه يف 

 القسم
 

الدميقراطية  آداب الكالم
 وامل سسات

26.  

 أتفاوض مع زمالئي
27.  

 انتخاب مندوب القسم
28.  

 وب القسمانتخاب مند
29.  

  .30 0إدماج  مس ولييت يف القسم

  .31 تحصيليتقويم 
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 الكفاءة

 يكون املتعلم قادرا على التموقع يف الّزمن من خالل ترتيب األحداث التارخيية على خط زمين تبعا لتعاقبها قصد فهم التسلسل التارخيي الشاملة للمرحلة 

 الكفاءات الختامية   الميادين 
 يتمرس على بناء مفاهيم ختص الزمن، احلدث، السلم الزمين ، اآلثار ومصادر املعلومة التارخيية  أدوات ومفاهيم املادة

 يتعرف على آثار اإلنسان القدمي يف مشال افريقيا تعزيزا لبعدي األصالة واالنتماء الوطين  التاريخ العام
 ستخالص معلومات ختص جانبا من تارخيه احملليينطلق من املصادر التارخيية ال التاريخ الوطين

 

 ادة التاريخم
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توجيهات من  هيكلة تعلمات المقطع الموارد المقترحة في الكتاب    رقم األسبوع
 الوثيقة المرفقة

الحجم 
 الساعي 

 :  تتمحور حول بناء مفاهيم ختّص الزمن) حدث، سّلم زمين(وضعية االنطالق - تقومي تشخيصي 41
 لتعلم املوارد:        وضعيات جزئية -2
 :وضعية تسمح   للمتعلم بتسمية أحداث معيشة ومألوفة.نشاطات أو أداءات  
 وضعية  متكن املتعلم من رسم خط الزمن كسّلم لتحديد الفرتات املتعاقبة. -
 وضعية  جتعل  املتعلم يرتب األحداث على سّلم زمين حسب األولوية بالنسبة إليه. -
 : يتمكن من حتديد األحداث املألوفة مث ترتيبها على سّلم زمين. دوضعية إدماج الموار  -3 

: جتنيد املوارد املكتسبة و املدجمة إلبراز قدرة املتعّلم على رسم سّلم وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة -4
 زمين واستعماله لرتتيب أحداثا ذاتية مألوفة. 

الت والّنقائص املالحظة لدى املتعّلم بعد اإلدماج  و : اقرتاح أنشطة ملعاجلة االختالالمعالجة المحتملة -5
 التقومي أو خالل السريورة التعليمية التعلمية للمقطع مثل صعوبة ترتيب أحداث على السّلم الزمين.

يستعمل مفردات 
ومفاهيم املادة ويستغل 

مصادر املعلومة 
التارخيية لشرح جوانب 

من تاريخ منطقته 
 ووطنه.

سا  0
 د05و

42 

املق
طع 

1 
 :

أدوات ومفاهيم املادة
 

 

 التسلسل التارخيي

 اخلط الزمين 40

 أحداث مألوفة 40

 1 وتقومي  إدماج 48

12 
 

 0رقم  فصليتقويم 
 :  تتمحور حول التعرف على آثار اإلنسان القدمي يف مشال إفريقيا.وضعية االنطالق -
 وضعيات جزئية لتعلم الموارد :        -0
 وضعية متكن  املتعلم من كيفية حتديد املراحل التارخيية للفرتة حمّل الدراسة .  شاطات أو أداءات:ن  

 وضعية  تسمح للمتعلم بالتعرف على تنوع اآلثار القدمية  -
 وضعية تدفع املتعلم لالستدالل على قدم اإلنسان باآلثار. -

يضع األحداث 
اهلامة يف إطارها الزمين 
ويربز دور الشخصيات 

 تبطة هبا ويعلق عليهااملر 
 05سا  0

 د
 القدمية أنواع اآلثار 10

 لمادة التربية التاريخ المخّطط الّسنوي لبناء الّتعّلمات
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طع 
املق

عام 2
خ ال

تاري
ال

 

 مراحل التاريخ القدمي
ر القدمية واالستدالل هبا على قدم وأصالة : زيارة ميدانية للتعّرف على اآلثاوضعية إدماج الموارد -3 

 إنسان مشال إفريقيا. 
: جتنيد املوارد املكتسبة و املدجمة لتمكن املتعّلم من رسم خط وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة -4

 زمين وتسمية أحداث وترتيبها، مع تصنيف اآلثار والربط بينها للداللة على قدم إنسان مشال إفريقيا. 
: اقرتاح أنشطة ملعاجلة االختالالت والنقائص املالحظة لدى املتعلم بعد اإلدماج  ة المحتملةالمعالج -5

 و التقومي أو خالل السريورة التعليمية التعلمية للمقطع مثل صعوبة الربط بني اآلثار والفرتة الزمنية املناسبة هلا.

 قدم تعمري مشال إفريقيا 18

24 
تقويم  -  0إدماج 

 فصلي

22 

طع 
املق

طين 0
 الو

ريخ
التا

 

مصادر املعلومة 
 التارخيية

 حول استخالص معلومات انطالقا من مصادر التاريخ احمللي.  : تدور الوضعيةوضعية االنطالق  -
 وضعيات جزئية لتعلم الموارد:   -0
 نشاطات وأداءات: -
 وضعية  تعلمية جزئية تتعلق باختيار مصدر من مصادر املعلومة التارخيية. -
 وضعية ختص املعلومة التارخيية ) موضوع احلدث، زمنه ومكانه(. -
 تاريخ منطقته يف شكل قصة. وضعية حتفز املتعلم على عرض -

: وضعية تدفع املتعلم إىل تشخيص املعلومة التارخيية من السندات قصد وضعية إدماج الموارد -3
 التمكن من عرض جانب من تاريخ منطقته بناء على املصدر املختار.

ط بني : جتنيد املوارد املكتسبة و املدجمة يتمحور حول الربوضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة   -4
 املعلومة التارخيية مبصدرها والربط بني السبب والنتيجة. 

تتعلق بكل ما يظهر كصعوبة  أو نقص  لدى املتعلم خالل سريورة املقطع أو  المعالجة المحتملة: -5
 بعد إدماج  املوارد و تقومي الكفاءة .

يربط الصلة 
مباضي شعبه من خالل 

اكتساب مفاهيم 
قاعدية متكنه من 

لى أهم التعرف ع
أحداث وأبطال تاريخ 

 اجلزائر.
سا   0
 د05و

 املعلومة التارخيية 20

 تاريخ منطقيت 20

   0تقومي و إدماج  28

 تحصيليتقويم  04
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 الكفاءة

 الشاملة للمرحلة 
له الجغرافي القريب بشكل مناسب، قصد التموقـع وفق معالم مكانية، التصّرف في مجافي نهاية السنة الثالثة من التعليم االبتدائي، يكون المتعّلم قادرا على 

 .وربط العالقة بين نشاط اإلنسان وبيئته
 الكفاءات الختامية   الميادين 

 خيتار املسار املناسب للتوجه والتنقل بعد الكشف عن معامل مكانية يف حميطه القريب  أدوات و مفاهيم املادة
 لعمل املنتج بعد أن مييز بني ما هو طبيعي وبشري يف املشهد الريفي واحلضري يقدر ا السكان والتنمية
 يقرتح حال ملشكل بيئي حملي على اخليار بعد الكشف عن العالقة بني نشاط اإلنسان وحميطه القريب السكان  والبيئة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مادة الجغرافيا 
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يهات من الوثيقة توج سيرورة المقطع  الموارد المقترحة في الكتاب    رقم األسبوع
 المرفقة 

 الحجم الساعي

تتمحور حول التوجه و التنقل من خالل إدراك معامل مكانية  وضعية االنطالق: تقومي تشخيصي 41
 وفق مسارات، مسافات ، متوقع ، رسم و ختطيط

 :       وضعيات جزئية لتعلم الموارد
 نشاطات أو أداءات:  

 -شارع -ناء على معامل مكانية قريبة ) حي وضعية تسمح للمتعلم بتحديد موقع ما ب -
 مدرسة (

 وضعية متكن من اجناز رسم ختطيطي للتموقع واالنتقال. -
 وضعية تثري التساؤل حول تربير اختيار مسار التنقل من نقطة إىل أخرى. -

 استخالص دور املسار يف حتديد املعامل املكانية. وضعية إدماج الموارد:
: يتمحور حول جتنيد املوارد املكتسبة و اءةوضعية )وضعيات( تقويم الكف

املدجمة حول اختيار املسار املناسب عند االقدام على التنقل أو التوجه من مكان إىل 
 آخر معتمدا على أدوات املادة.

: تتعلق بكل ما يشكل عائقا أو نقصا بعد اإلدماج و التقومي المعالجة المحتملة
ة التموقع ، وصعوبة اجناز رسم ختطيطي ملسار أو أثناء سريورة املقطع مثل :  صعوب

 ما......

خيتار املسار املناسب 
يف التوجه والتنقل 

 باستخدام معامل جغرافية.

 د 25سا 5

40 

 : 1املقطع 
أدوات و مفاهيم 

 املادة

 املعامل املكانية

 الرسم التخطيطي 45

 اختيار املسار 47

 1إدماج  49

 1تقومي  11

 0رقم  فصليتقويم  12

 لمادة الجغرافيا  المخّطط الّسنوي لبناء الّتعّلمات
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 2املقطع 
 السكان والتنمية

تتمحور حول عملية اإلنتاج املتعلقة بنشاط اإلنسان يف  وضعية االنطالق: . مظاهر السطح و املناخ
 الريف واملدينة وعالقتهما  مبظاهر السطح.

 وضعيات جزئية لتعلم الموارد :
 و املناخ. وضعية ختص مظاهر السطح  نشاطات أو أداءات:

وضعية  تثري التساؤل حول نشاط اإلنسان يف البيئة احلضرية و املدنية خالل فصول  -
 السنة

 للعمل.وضعية متكن من التعرف على قيمة العمل بذكر فوائد متعددة  -
 ربط العالقة بني نشاط اإلنسان و اإلنتاج مع حميطه. وضعية إدماج الموارد:

حور حول جتنيد املوارد املكتسبة و املدجمة يتم وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة:
 املناخ( -حول نشاط اإلنسان و عالقته باحمليط )مظاهر السطح 

: تتعلق بكل ما يشكل عائقا أو نقصا بعد اإلدماج و التقومي المعالجة المحتملة
 أو أثناء سريورة املقطع مثل :الصعوبة يف التسمية احلقيقية للتضاريس

يتخذ اجراءات وقائية 
وحيافظ على البيئة بعد ربط 
العالقة بني اإلنسان وبيئته  

 تأثريا و تأثرا

 د05سا 0

 العالقة بني نشاط اإلنسان و البيئة 15
 العمل اإلنتاج و فوائده 17
 2إدماج  19
 2تقومي  21
 0رقم  فصليتقويم  22
20 

 0املقطع 
 السكان  والبيئة

 عناصر البيئة احمللية
 العالقة بني نشاط اإلنسان و البيئة 25
 اقرتاح حلول ملشكل بيئي حملي 27
   0 وتقومي إدماج 29
  تحصيليتقويم  01
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