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 وزارة التربية الوطنية                                          

 مدخل: 
طار إلتحضري للس نة إدلرإس ية  ىل إلتحسني إملتوإصل2222/2222يف إ  لأدإء إلبيدإغويج بغرض إلرفع من مس توى إملتعلمني ونوعية إلرتبية إملمنوحة هلم، تضع وزإرة إلرتبية ل ، وسعيا إ 

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

إلتعلمية إلتمين شأأهنا بناء إلكفاءإت إملس هتدفة يف أأي مس توى من مس توايت  إلبيدإغوجية وإملوإرد ملرحةل لتعلمي الابتدإيئ يف سريورة تساعد عىل ختطيط إلتعلامت، وتقرتح إملساعي

دماج إلقمي وإلكفاءإت إملس تعرضة إملرصودة يف إملهناج.إلفعل إلبيدإغويج. كام تعد أأدإة رئيسة لل   تحمك 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  فاءإت لتعلمية، إنطالقا من إلكإ 

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 ف   يه 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، يفوجتدر 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 هتا درإك سريورهتا، ستساعد دون شك يف ترقية فعالية إلتعلامت وإ   وإ 
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 الكفاءة
 الشاملة للمرحلة 

بها مشكولة، ويفهمها. وينتج نصوصا طويلة يتواصل مشافهة يف وضعيات متنوعة بلسان عريّب. ويقـرأ قراءة سليمة ومسرتسلة ومعّّبة نصوصا أصلية، أغل السنة الرابعة:يف هناية 
 نسبيا يف وضعيات تواصلية دالـة. ومشاريع هلا دالالت اجتماعية.

 الكفاءات الختامية امليادين 

 إلمنط إلوصفي ابلرتكزي عيلمعها،  ويتفاعل وإلعقيل،يف حدود مس توإه إدلرإيس، ومعره إلزمين يفهم خطاابت منطوقة  فهم املنطوق 

 الشفوي التعبير 
يف وضعيات توإصلية  وإلتصال،عريّب يف موضوعات خمتلفة إعامتدإ عىل مكتس باته إملدرس ية ووسائل الاعالم  أأش ياء بلسانإحدإاث ويصف  قصصا أأوحياور ويناقش ويقدم توجهيات ويرسد 

 دإةل  

ىل، تتكّون من تسعني   إلمنط إلوصفييفهمها، ابلرتكزي عىل ومعرّبة من خمتلف إلأمناط و  سلمية ومسرتسةليقرأأ نصوصا أأصلية، قرإءة  فهم املكتوب   مائة وعرشين لكمة أأغلهبا مشكوةل لكمة إ 

 التعبير الكتابي 
ىل  60تتكون من  نسبيا منسجمةينتج كتابة نصوصا طويةل  شاريع لها دللت وضعيات توإصلية دإلـة، وم  إلوصفي يفلكمة أأغلهبا مشكوةل، من خمتلف إلأمناط ابلرتكزي عىل إلمنط  02إ 

 إجامتعية

 

 

 

 

 لغة عربية
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   جدول يبين تطور الكفاءات الختامية عبر السنوات
 50الّسنة  50الّسنة  50الّسنة  50الّسنة  50الّسنة  امليادين 

طوق 
فهم املن

 

 الخطاب املنطوق يفهم *

 *يتفاعل معه

 والعقلي عمر الزمنيمتالئم مع المستواه الدراس ي،  *من

 ماط*من مختلف األن

 ينالنمط *مرتكز على

 التفسيري والحجاجي.  

 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*

ظره، ويوّضح وجهة ن *

لها
ّ
 ويعل

 يحاور ويناقش*

 ويقدم توجيهات*

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 *

 ماعتمادا على مكتسباته املدرسية، وسائل االعال *

 القول  مستعمال بعض أفعال*
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ب
فهم 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 *

 

 ــمالفه *

 من مختلف األنماط 

التركيز على النمطين *

 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 إلى كلمة

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*

  جمةمنس

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 *

 مشكولة شكال تاما،* أغلبها مشكولة، * ا، مشكـولة جزئيـ*

 مختلف األنماط،*من 

التركيز على النمطين  *

 التفسيري والحجاجي

التركيز على النمط *

 الوصفي  

النمط التركيز على *

  السردي

التركيز على النمط *

 التوجيهي  

بالتركيز على النمط *

 الحواري، 

 ز مشاريع بسيطة.وينج * مشاريع لها دالالت اجتماعية*، 
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 ابتدائي ثانيةاألسبوع في السنة الأنموذج مخطط لتناول ميادين اللغة خالل 
 منهجية التناول الزمن الحصة الميدان

فهم المنطوق والتعبير 
الشفوي

 فهم المنطوق  1-2 
 + التعبير الشفوي " 

 ث.* مرحلة العرض / األجرأة / اكتشاف الجوانب القيمية * مسرحة األحدا د 54
التعبير مشافهة عن موضوع "الوحدة" انطالقا من الواقع المعيش واستعمال الصيغ واألساليب في وضعيات تواصلية  د 54

 دالة.  

 * التدريب على اإلنتاج الشفوي.   د 54 اإلنتاج الشفوي -3

فهم المكتوب والتعبير الكتابي 
 

  ز  تطبيقات  حول المعنى *قراءة النّص، و إنجا  د54 القراءة )أداء وفهم( -5
القراءة و الظاهرة التركيبية  4-6

 د09 + تمارين كتابية
 *قراءة النّص، والتدريب على الظاهرة التركيبية و إنجاز تطبيقات شفوية وكتابية.

القراءة و الظاهرة الصرفية  7-8
 أو اإلمالئية + تمارين كتابية

 لصرفية  أو اإلمالئية  و إنجاز تطبيقات شفوية وكتابية.*قراءة النّص، والتدريب على الظاهرة ا د09

 *مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى ) تقديم و مسرحة( د 54 المحفوظات -0
 نص للمطالعة من طبيعة المحور المقدم يساعد على إدماج الموارد المكتسبة  د 54 المطالعة-19

( املتعلقة بأساليب التدريب على االنتاج الكتابي  50) أنظر املذكرة املنهجّية رقم .لكتابي*التدريب على اإلنتاج ا د 54 اإلنتاج الكتابي -11

 0500الصادرة عن املفتشية العامة للبيداغوجيا سنة 

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

داول.سيرورة الس
ّ
 نة الّدراسية. بحيث يمكن االعتماد على أسبوع كامل أو بالت
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 فهم املنطوق و التعبير      الشفوي  فهم املكتوب التعبير الكتابي
 األسابيع املقاطع املحاور 

 األساليب الرصيد اللغوي  القراءة النحو الصرف اإلمالء املحفوظات الكتابة املشاريع

قة    ل من الّسنة الّدراسّية لتثبيت املكتسباتيخصص األسبوع األو 
ّ
  بـــ:املتعل

 استعمال عنصر املكان والزمان الذي تجري فيه األحداث 

 الشخصيات املؤثرة في األحداث الرئيسية والثانوية 

 أدوات الربط والسيما حروف العطف 

  هيمنة الجمل الخبرية./ الزمن املاض ي على األحداث 

50 

إنجاز 

الئحة 

 ق الحقو 

و 

 الواجبات

 

 

50 

50 

50 
ياحسن 

 األخالق

التاء 

املفتوحة في 

 األفعال

 

الضمائر 

 املنفصلة

تصريف الفعل 

املاض ي مع 

 ضمائر املتكلم

 أنواع الكلمة-

 الفعل املاض ي-

 الفعل املضارع-

مع عصاي في 

 املدرسة

 ماسح الزجاج

 جّدتي 

الرصيد الخاص 

 بأعمال الخير 

الرصيد الخاص 

 بألعاب األطفال 

الصفات الخاصة 

 بالقيم اإلنسانية

 ألفاظ النسبة

 ظروف الزمان

 التشبيه بـ:كـ 

سانية
القيم اإلن

 

0/
طع  0

املق
50

 

50 

50 

50 

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

صنع 

مطوية 

لوصف 

 الحي

50 

50 

تاج  أمي 50

 الوفاء

لتاء ا

 املفتوحة

املربوطة و 

 في األسماء

 

تصريف 

الفعل املاض ي مع 

ضمائر املخاطب 

 الغائبو 

 الجملة الفعلية

 الفاعل-

 املفعول به-

 التاجماعث

 املعلم الجديد

 بين جارين

الترابط الداللي 

الخاص باملجموعات 

 /املشتقات

الرصيد الخاص 

 واملدرسة   باملعرفة

 / التضاد االشتقاق

 العطف

 ظروف املكان

الحياة  املفعول املطلق
االجتما

عية
 

0/
طع  0

املق
50

 

50 

50 

50 

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،ومعالجة

 

 

0/0 

 

 املخطط الّسنوي لبناء التعلمات لغة عربية
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إنجاز 

بورتريه 

عن 

شخصية 

 وطنية

50 

05 

00 

 وطني

 

 شهيد يا

 

الهمزة -

املتوسطة 

 على األلف

تصريف املاض ي -

 مع جميع الضمائر

 تصريف املضارع--

 مع ضمائر املتكلم

 و املخاطب

 اإلسمية الجملة-

 الصفة-

 الفعل الالزم-

 

الحنين إلى 

 الوطن

األمير عبد 

 القادر

 الزائر العزيز

 عالمات الترقيم

 الصفات املادية

الرصيد الخاص 

بالرموز و املعالم 

 الوطنية

 سـ / سوف

صفات 

 الشخصية

 إن...حتى.....ما 

 
الهوية الوطنية

 

0/
طع  0

املق
50

 

50 

05 

00 

 ( للمقطع اج ، تقويم ، ،ومعالجة)إدم

 

0/0 

 00 ومعالجة قويم فصليت

إنجا

 ز لوحات

بيئي

 ة

00 

00 

 الضياء 00

تغريدة 

 العندليب

الهمزة -

املتوسطة 

 على الواو

الهمزة -

املتوسطة 

 على النبرة

 

تصريف املضارع -

 مع ضمائر الغائب

 

 حروف الجر

 املضاف إليه

 فعل األمر

 رسالة الثعلب

 يالبيت البيئ

 طاقة ال تنفذ

 

الرصيد الخاص -

 بأسماء الحيوانات

الرصيد الخاص -

 بأصوات الطبيعة

 الترابط الداللي-

الخاص بعناصر من 

 الطبيعة

 

أفعال دالة على 

 الحركة

 كأن التشبيه بـ:

 ألفاظ النسبة

 

 

طبيعة 
ال

والبيئة
 

0/
طع  0

املق
50

 

00 

00 

00 

 0/0 ( للمقطع الجة)إدماج ، تقويم ، ،ومع

تصميم 

 ألبوم

ملراحل 

 النمو

00 

00 

91 

التوازن -

 الغذائي

رياضة -

 األبدان

الهمزة  في -

 آخر الكلمة

 )املتطرفة(

تصريف فعل -

 األمر

 اسم الفاعل-

 

 

 وأخواتها كان-

االسم في االفراد -

 والتثنية

 الحال-

 

 

 قصة زيتونة-

 مرض سامية-

ملن تهتف -

 الحناجر

الرصيد الخاص 

 باألغذية)ألغاز(

التضاد/الرصيد 

الخاص بالصحة 

 الطبي االختصاصو 

الرصيد الخاص 

 بالرياضة

 التفضيل

 بـ.... بينما ...إذا

التعجب: ما 

 أفعل...!

صحة 
ال

ضة
والريا

 

0/
طع  0

املق
50

 

00 

00 

00 

 ( للمقطع ومعالجةتقويم،  إدماج،)

 

 

0/0 
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إنجاز 

 شريط 

 مرسوم

05 

00 

00 
 الكتاب 

 علبة

 األلوان

األسماء -

 املوصولة

األلف -

اللينة في 

 األفعال 

 

 

 اسم املفعول -
 إن وأخواتها*

جمع املذكر  *

 ينالسامل املؤنثو 

 جمع التكسير*  

 

 

 أنامل من ذهب-

 لباسنا الجميل-

 القاص الطارقي-

 

الترابط الداللي 

 )الخاص بالِحَرف

الرصيد الخاص 

 باملوروث الثقافي

 ابط الدالليالتر 

 

 ظروف املكان

 لوال.... لـ...

 بـ: االستثناء

 سوى  -إال 
الحياة الثقافية 

 

طع 
املق

50
 

20 

21 

22 

 0/0 0/0 

 00 ومعالجة قويم فصليت

 كتابة 

كيفية 

 صناعة 

 لعبة

00 

00 

00 

 تلفاز 

 وحاسوب

علماء 

 املستقبل

 التنوين

األلف 

في  اللينة

 سماءاأل 

في املفرد  السما

 واملثنى

 املصدر

 

 

*عالمات الرفع 

 في األسماء

*عالمات النصب 

في   والجر 

 األسماء 

 

 مركبة األعماق

سالم 

  والحاسوب

 

الرصيد الخاص 

 بالغوص

الرصيد الخاص 

 بالحاسوب 

الرصيد الخاص 

 واالختراع باالكتشاف

بـ :  االستدراك

 لكن

 التفضيل

األفعال الدالة 

 على الحركة

اإلبد
اع 

واالبتكار
 

0/
طع  0

املق
50

 

00 

00 

00 

 0/0 (للمقطع (ومعالجة تقويم، إدماج،

إنجاز 

 دليل 

 سياحي

00 

00 

 

الحمامة 

 املهاجرة

 الواحة

االلف 

اللينة في 

 الحروف

 

االسم في املفرد 

جمع املذكر و 

 السالم

 

 الفعل الصحيح 

 والفعل املعتل

 جولة في بالدي

في  حكايات

 حقيبتي

الرصيد الخاص 

 بالصفات 

 والسفر بالطائرة 

الرصيد الخاص 

 بالعواصم والبلدان

 

 شماال/جنوبا

 شرقا/غربا

 ظروف املكان

سفار 
ت واأل

ال
الرح

 

طع 
املق

50
 

00 

00 

05 

 0/0 05(للمقطع (تقويم، ومعالجة إدماج،

 00 التحصيليالتقويم 

  سيرورة المقطع  -91
 ة، القيم واملواقف، والكفاءات العرضية( تنتهي بعرض أربع مهمات تتحول كل لوضعية املشكلة االنطالقية )الوضعية األم(: وهي وضعية هلا القدرة على استدعاء كل املوارد السالفة الذكر )املوارد املعرفية املنهجيا

 منها إىل وضعية جزئية يف كل أسبوع.
 عّبة ع  املهمات املراد قحقيقها لالل كل األسبوع.الوضعيات اجلزئية: ........امل 
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 منهجية تناول المقطع في أسابيع التعلم  -92
 ميدانا فهم المنطوق والتعبير الشفوي:  -أ
 النمط املرتبط بالّسنة م  اعداد االستاذ. عليه : نص مرتبط بالوضعية اجلزئية األوىل: متنوع األمناط يغلبميدان فهم المنطوق  
  يظهر التعبري الشفوي يف املقطع بثالثة أوجه:الشفويميدان التعبير : 

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

 إلدماج والتقومي  ع  طريق وضعيات مركبة، تكون قادرة على قحديد مستوى اكتساب الكفاءة املرصودة.ا يكون:تناول المقطع في االسبوع الرابعمنهجية 

 توجيهات من الوثيقة المرافقة:
ستحسان: ككرا، أحسن  /.االعتذار: عفوا،. ...التهنئة: مبار  ... يتم أفعال القول: التحية: السالم، صباح اخلري، مساء، اخلري /ألفاظ اجملاملة: أهال وسهال، هنيئا، معذرة. الرتحيب: مرحبا، ....الشكر واال .9

 تناوهلا يف مجيع املقاطع.
 التضاد والرتادف يف كل النصوص ضم  التطبيقات اخلاصة بالفهم والتوظيف يتم تناول .2
 قحليل النصوص م  لالل تطبيقات متعّلقة بالفهم وألرى بالتوظيف وثالثة بالقيم؛  .3
 وجوب احرتام حجم النّص مع مراعاة التدرّج لالل السنة يف هذا احلجم، ليصل يف الفصل الثالث إىل حّده األقصى؛ .4
 ة النصوص املقررة مع تقدمي نّص واحد يف األسبوع؛احرتام طبيع .5
 جتّنب الفصل بني النصوص يف املقطع الواحد، وبني املقاطع وذلك بتجسيد عالقة التكامل فيما بينهما؛ .6
 والكفاءات العرضية املستهدفة حسب كل ميدان؛بناء النصوص املنطوقة م  طرف األستاذ اعتمادا على النص القاعدي )نص القراءة(، مع ضبط املوارد املعرفية واملنهجية والقيم  .7
  على تأثرياهتا مع استخالص القاعدة(؛الظواهر النحوية والصرفية واإلمالئية يف الّسنة الرابعة املدرجة يف الكتاب هي: موارد مليدان، فهم املكتوب )يتّم دراستها والتعّرف  .8
 عم موارد احملور؛إدراج نّص لالل كل أسبوع للمطالعة يف الّسنة الرابعة يد .1

   .جيب التفاوض مع التالميذ للتحقيق املشاريع املّبجمة، وتنجز لارج التوقي  الرمسي وهي قيمة مضافة .05
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 املوارد املنهجية مليادين اللغة العربية

يدان فهم املنطوق ملاملوارد املنهجية 

 والتعبير الشفوي 
 يدان التعبير الكتابيملة املوارد املنهجي 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 م  للحروف الصحيح 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 واإلكباعمراعاة الشد والتنوي   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 كخصيات النص

 استغالل السندات التوضيحية دقحديد الروابط بني النص والسن استغالل السندات التوضيحية
 تالؤم األفكار مع املوضوع اإلجابة ع  أسئلة حول املعىن تالؤم األفكار مع املوضوع

 التميز
 القراءة اإليقاعية التميز اقرتاح حل

 التميز
 اقرتاح حل

 إبداء رأي  إبداء رأي
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 نتماء ألّمته.قه باإلسالم وحّبه للوط  مبمارسات سلوكية تّبز بشكل مناسب قحّكمه فيما اكتسبه م  معارف وقيم وسلوكات اجتماعية وبيئية، ويعّب ع  االيبدي املتعّلم تعلّ  الشامـــلة:الكفـــاءة 

 الكفاءات الختامية الميدان

 مبادئ في القرآن الكريم
 والحديث النبوي الشريف

 واحلديث النبوي الشريف قراءة واستظهارا يف وضعيات تعلمية خمتارة  حيس  املتعلم تناول ما حفظ م  القرآن الكرمي

مبادئ في العقيدة اإلسالمية 
 والعبادات

املتعلقة بالزكاة يعدد املتعلم أركان اإلميان وأركان اإلسالم ويتعرف عليها ويعرف بعض أركان االميان )الكتب السماوية ، والرسل( وحيس  تناول املعارف 
 فها يف وضعيات املمارسة والصيام ويوظ

اآلداب واالخالق )تهذيب السلوك 
 االسالمية(

 حيس  املتعلم توظيف القواعد األلالقية يف احمليط االجتماعي والبيئي وإقامة عالقات حس  اجلوار وجتنب األلالق السيئة 

 السيرة النبويةمبادئ أولية في 
 والقصص 

 هلل عليه وسلم يف مكة وبداية الدعوة ويتعرف على قصة يونس وصاحل عليها السالم يعرف بالتصار حمطات م  حياة الرسول صلى ا

 
 

 ادة التربية اإلسالميةم

 



  2222- 2222المخططات السنوية 

  
 وزارة التربية الوطنية                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 الموارد المقترحة في الكتاب    توجيهات من الوثيقة المرافقة الحجم الساعي
الموارد 
 المعرفية

  .1 تقويم تشخيصي
 سا18

النبوية، ويوظفها توظيفا صحيحا ** في وضعيات تعلمية مختارة، يستظهر المتعلم السور واألحاديث 
 يتم تعلم القرآن الكريم وحفظه من أجل االستفادة منه في مجاالت كثيرة؛ كالتالوة والّصالة..
 * م  لالل ركين اإلميان بالكتب والرسل بنّي جانبا م  هذا األثر على احلياة الروحية واالجتماعية.

بحث ييؤدي العبادات كالزكاة والصوم.  دينه عندما* يكون املسلم قد استوىف جانبا أساسيا م  جوانب 
 ع  كيفية أداء هذه العبادات، وبني احِلكم املستنبطة منها.

 سورة العلق

ول
 األ

طع
لمق

ا
 

2.  
  .3 طلب العلم
  .4 االلالص

  .5 اإلميان بالكتب السماوية
  .6 الزكاة

  .7 االحسان
  .8 سورة التين

  .9 اإلحسان إىل اجلار
  .11 ات عباد الرمحانم  صف

  .11 دعوة الرسول لقومه
  أدمج تعلماتي

 0 فصلي تقويم 
12.  

  .13 موقف قريش م  دعوة النيب
المقطع  سورة الشرح  إبراز القيم األلالقية احلسنة د39و سا 16

الثاني
 

14.  
  .15 االميان بالرسل عليهم السالم 

 مات ملادة التربية اإلسالميةاملخطط السنوي لبناء التعل
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 * مطابقة املمارسة للوضعيات؛

 * املعاجلة السليمة لإلككاليات املطروحة يف احمليط؛

 ية.* االستدالل املوضوعي بالنصوص الشرع

 .* التعّرف على أّول م  قَِبل الدلول يف اإلسالم مع بداية الّدعوة

 

 

  .16 الصيام 
  .17 سورة الضحى 
  .18 إسالم ايب بكر 
  .19 احللم والعفو 
  .21 التبسم صدقة 
  أدمج تعلماتي

 2 فصلي تقويم 
21.  

  .22 ذ العنف نب
  .23 اسالم عمر ب  اخلطاب 

  .24 سورة الليــل
 سورة الليــل  د39سا و19

المقطع الثالث 
 

25.  
  .26 نيّب اهلل ] يونس[ عليه السالم

  .27 جتّنب الغشّ 
  .28 سورة الشمس

  .29 مثل اجلليس الصاحل
  .31 نيّب اهلل ]صاحل[ عليه السالم

  .31 تحصيليتقويم  أدمج تعلمايت
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الكفاءة 

 الشاملة 

أنواعه، وتنظيم  جلمع والطرح والضرب( واحلساب بكل(، واألعداد العشرية والعمليات )ا1111111حيّل مشكالت بتجنيد معارفه حول األعداد الطبيعية )األصغر م   
تنظيم الفضاء )وصف تنقل أو قحديد موقع كيء(، واهلندسة )وصف، متثيل أو نقل أو معطيات، والتناسبية والقياس )أطوال، كتل، سعات، ُمدد، مقارنة األطوال والزوايا(، و 

 تكبري ككل( باستعمال لواّص )االستقامية، التعامد، التوازي، التناظر( ومصطلحات مناسبة، وتعبري سليم..

 إخلتامية تءإإلكفا الميدان

األعداد 

 والحساب

داد الطبيعية األصغر م  مليون، واألعداد العشرية )قراءة وكتابة، مقارنة وترتيبا والعالقات بينها، واستعمال املعلومات املوجودة يف  حيّل مشكالت بتجنيد معارفه املتعّلقة باألع
 كتابتها(، والعمليات األربع، واحلساب بنوعيه )آيل ومتمّع  فيه(.

تنظيم 

 معطيات

 ة( ومعلومات عددية منظّمة يف قوائم أو جداول أو خمّططات أو صور.حيّل مشكالت متعّلقة بالتناسبية )باستعمال استدالالت كخصي

الفضاء 

 والهندسة

ة أو تعامد أو تواز أو تناظر حيّل مشكالت تتعّلق بوصف مسار أو قحديد موقع أو متثيل أو نقل ككل اعتمادا على خمّطط أو تصميم أو لريطة أو مقارنة أطوال أو استقامي
 سبة وتعبري سليمباستعمال املصطلحات املنا

المقادير 

 والقياس

رت، الغرام ومضاعفاته، اللرت حيّل مشكالت تتعّلق مبقارنة وقياس مقادير )أطوال، كتل، سعات، مساحات، مدد( باستعمال األدوات والوحدات املناسبة )أجزاء ومضاعفات امل
 (.sو h ،minوأجزائه: )يوم، كهر، سنة، 

 

 

 

 

 

 الرياضياتمادة 
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الحجم 
رقم  الموارد المقترحة في الكتاب    سيرورة المقطع  ت من الوثيقة المرافقةتوجيها الساعي

 األسبوع

 سا36

  .1 تقويم تشخيصي
  ختتار وضعيات تعلمية تّبز االستعماالت املختلفة لألعداد األصغر

وتوضح خمتلف وظائف العدد حفظ الكميات  111111م  
 والرتتيب واستباق نتيجة حساب.

  عيات التعلمية اخلاصة بالتمثيالت البيانية ميك  أن تعاجل الوض
 واملخّططات، وحدات القياس املرتي.

  مفهوم املضاعف غري مطلوب يف هذا املستوى لذلك نكتفي
 بالتعرف علي هذه املضاعفات م  بني أعداد ألرى.

  111و  75و  51و  25و 11و 5مثل: العالقة بني 
 751و  511و 251و  211و  111و  51العالقة بني 

  1111و
 .91و  61و 45و  31و  15و  5العالقة بني 

  تعاجل وضعيات متك  التلميذ م  استعمال األدوات اهلندسية لرسم
مستقيم مير م  نقطة معطاة يوازي مستقيم معطى أو يعامده مرتكزا 

 على اخلواص هندسية للتوازي والتعامد.
 

 111111حيل مشكالت باستعمال األعداد األصغر م  
اجلمع والطرح وقراءة متثيالت بيانية وخمططات  وعملييت

 والتنقل على مرصوفة وكذا مقارنة أطوال إنشاء هندسية.
               ------------------ 

طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها جتنيد عملييت اجلمع  .1
مطروحة يف  111111والطرح على أعداد طبيعية أصغر م  

 و خمططات.ككل جداول أو متثيالت بيانية أ
 تناول وضعيات تعلمية أولية )بسيطة( تتعلق باملوارد  .2
 تعلم جزئي لإلدماج 
 تقويم جزئي 
تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظيف عملييت  .3

يف  111111اجلمع والطرح على األعداد األصغر م  
سياقات مرتبطة بتمثيالت بيانية أو خمططات أو جداول 

 وم  احلياة اليومية.
 عية االنطالقةحل الوض .5
تناول وضعيات تقوميية تتعلق حبل مشكالت مجعية  .4

 وطرحية يف سياقات متنوعة تدرج موارد املقطع.

 (1) 000 100األعداد األصغر م  

ول
 األ

طع
لمق

ا
 

 اجلمع والطرح  .2
 (2) + (1مشكالت مجعّية )
 جداول وخمططات

 التنّقل على مرصوفة  .3
 االستقامّية
 آلية اجلمع

 ألية الطرح  .4
 (1) 000 100األعداد األصغر م  

 يلة  * أجّنُد معارفي  * الحص
 (: 1المعالجة )

5.  

 قياس األطوال
 تشكيل وعّد كّميات منظّمة  .6

 مستقيمات متعامدة+مستقيمات متوازية 

 املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة الرياضيات
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معاجلة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوبات املسجلة 
أثناء تناول املقطع لصوصا ما تعلق باجلمع والطرح أو 

 بقراءة
 لطولمتثيالت بيانية أو خمططات أو العالقات بني وحدات ا

 جداول الضرب
 (2)+( 1مضاعفات أعداد مألوفة )  .7

 وحدات قياس كتل
 ( 2أجّنُد معارفي * الحصيلة  * المعالجة )

 8.  
 (1الت )منهجّية حّل مشك

 سا  22
 د31و

  ختتار وضعيات تعلمية تّبز االستعماالت املختلفة لألعداد األصغر
وتوضح خمتلف وظائف العدد حفظ الكميات  1111111م  

والرتتيب واستباق نتيجة حساب ضم  سياق مرتبط بقراءة جداول 
 أو خمططات واستعماهلا يف تنظيم معلومات.

  ية اخلاصة بالتمثيالت البيانية ميك  أن تعاجل الوضعيات التعلم
 واملخّططات، وحدات القياس املرتي.

  ختتار وضعيات م  واقع التلميذ تدعم مكتسباته املتعلقة باجلمع
والطرح والضرب، أما بالنسبة لعملية القسمة، فختار وضعيات 

تشجع على اتباع خمتلف طرق وسريورات احلل مبا فيه اإلجراءات 
 آلية القسمة. الشخصية قبل التطرق إىل

  تقرتح أنشطة حلساب حاصل قسمة بطرق خمتلفة، مثل الطرح
 املكرر ملضاعفات للقاسم، قصد الوصول إىل اآللية النموذجية.

أقسام، ميك  توزيع الكراريس  5كراسا على   154مثال: لتقسيم  
كراسا يف كل مرة وهو ما يعين   45تسعة تسعة. يف هذه احلالة نوزع 

 كل مرة:يف   45أننا نطرح 
  10845  6345108مث 153   مث

184563   18م   15مثّ نوزع ثالثة ثالثة أي أننا نطرح 
 كراريس.  4وتبقى 
  كراريس.  3كراسا وبقي    31إذن، ألذ كل قسم 

عند تناول األنشطة اهلندسية الواردة يف هذا املقطع نفسح للتلميذ 

حيل مشكالت باستعمال األعداد األصغر م   2.
وعمليات اجلمع والطرح والضرب والقسمة  1111111

بتوظيف مكتسباته يف اهلندسة إلنشاء ككل هندسي وكذا 
 عمال وحدات قياس السعة والطول.است

طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها جتنيد عملييت اجلمع  .1
مطروحة  1111111والطرح على أعداد طبيعية أصغر م  

يف ككل جداول أو متثيالت بيانية أو خمططات ويف سياق 
 مرتبط باحلياة اليومية للتلميذ.

 تناول وضعيات تعلمية أولية )بسيطة( تتعلق باملوارد  .2
 تعلم جزئي لإلدماج 
 تقويم جزئي 

 
تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظيف العمليات  .3

يف سياقات  1111111األربعة على األعداد األصغر م  
 مرتبطة بقياس أطوال أو سعات معروضة يف سياق هندسي.

 حل الوضعية االنطالقية. .5
تناول وضعيات تقوميية تتعلق حبل مشكالت على  .4

 يف سياقات متنوعة مرتبطة مبوارد املقطع. العمليات األربع
معاجلة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوبات  .6

املسجلة أثناء تناول املقطع لصوصا ما تعلق بالضرب 

 (1) 000 1000األعداد األصغر م  

اني
ـــــــــــ

 الثّـ
طع

لمق
ا

 

9.  
 معرفة النظام العشري

 طول قطعة –منتصف قطعة مستقيم 
 مستقيم

 (2) 000 1000األعداد األصغر م  
 الّزوايا  .10

 مشكالت ضربّية
 األككال اهلندسّية املألوفة

 وحدات قياس سعات  .11
 (1حّل مشكالت )

 (1الضرب )
 (2الضرب )  .12

 املثّلثات اخلاّصة
 أجّنُد معارفي * الحصيلة 

13.  
 (3لجة )* المعا

 تقويم تحصيلي أّول
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باستمرار م  لالل وضعيات فرصا للممارسة اليدوية يستعمل فيها 
تنوعة )القص، الطي، الورق الشفاف، القوالب، وسائل وتقنيات م

مرصوفة، مسطرة، مدور، كوس...( واليت متثل أدوات لتصديق النتائج 
 يف هذا املستوى.

 والقسمة
 

 سا36
 

  ختتار وضعيات تعلمية تّبز االستعماالت املختلفة لألعداد األصغر
وتوضح خمتلف وظائف العدد حفظ الكميات  1111111م  

والرتتيب واستباق نتيجة حساب ضم  سياقات متنوعة منها قراءة 
 جداول أو خمططات واستعماهلا يف تنظيم معلومات.

   ميك  أن تعاجل الوضعيات التعلمية اخلاصة بالتمثيالت البيانية
 واملخّططات، وحدات القياس املرتي.

  يف حل مشكالت قسمة ختتار وضعيات م  واقع التلميذ تدعم
 مكتسباته املتعلقة بالعمليات األربع.

  يتعامل التلميذ ألّول مرو مع الكسور يف هذا املقطع لذلك تنظم
يذ يف البداية إىل إدرا  عدم كفاية األعداد أنشطة تصل بالتالم

الطبيعية حلل بعض املشكالت كقياس طول أو مساحة والتفكري يف 
أعداد جديدة تقع بني عددي  طبيعيني متتاليني. وم  بني الوضعيات 

 اليت ميك  أن تقرتح يف هذا الشأن ما يلي:
 وضعيات تستعمل فيها التعابري م  النوع: 

نرسم ثالث وحدات ونصف" أو "قيس هذه "لنقل هذه القطعة 
القطعة يساوي ربع الوحدة" أو "قيس هذه القطعة يساوي وحدتني 

وثالثة أرباع ". مثّ تستعمل كتابات مثل
3

1 ،
4

2 ،
8

... لتشفري  5

 األطوال أو مساحات وم  أمثلة ذلك: 
مساحة هذه القطعة هي ثلث مساحة املستطيل ونشفرها بالكتابة  -

3

1. 

ل الكسور العشرية واألعداد حيل مشكالت باستعما .
والتبار العمليات املناسبة  1111111األصغر م  

وبتوظيف مكتسباته يف اهلندسة إلنشاء نظري ككل أو 
لوصف جمسم أو إجناز مثيل له، واستعمال وحدات األطوال 

 واملدد.
طرح وضعيات انطالقية يتطلب حلها جتنيد العمليات  .1

وعلى   1111111األربعة على أعداد طبيعية أصغر م  
كسور عشرية مطروحة يف سياق مرتبط باحلياة اليومية وميك  

 أن يكون هندسيا. 
 تناول وضعيات تعلمية أولية )بسيطة( تتعلق باملواد .2
 تعلم جزئي لإلدماج 
 تقويم جزئي 
  ،معرفة واستعمال املصطلحات ضعف، نصف، الثلث

رباع، ثالثة أمثال، ثلثني، الربع، ربعني، أربعة أمثال، ثالثة أ
 ثالثة أنصاف عدد.

تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظيف عمليات  .3
اجلمع والطرح والضرب على األعداد األصغر م  

يف سياقات هندسية أو عددية حبتة وم   1111111
 احلياة اليومية للتلميذ.

 حل الوضعية االنطالقية. .5
تناول وضعيات تقوميية تتعلق بالتيار العمليات املناسبة  .4

 (1احمليط )

 
لمق

ا
لث

ــــــــا
الثّــــ

طع 
 

 

 (1القسمة )  .14
 (2القسمة )

 الرّباعّيات اخلاصة

15.  
 الّدائـرة

 (1املساحة )
 وصف ككل هندسي وإنشائه

 إنشاء أككال هندسّية
 منهجية حّل املشكالت  .16

 (:5أجّنُد معارفي  * الحصيلة * المعالجة )
 مّعٌ  فيهحساب مت

 (3القسمة )  .17
 وضعيات قسمة

 (2املساحة )
 (1التناسبّية )  .18

 (4القسمة )
 (1مشكالت حسابّية )

 (1التناظر )  .19
 (5القسمة )



  2222- 2222المخططات السنوية 

  
 وزارة التربية الوطنية                                          

4ى مستقيم مدرج حيث تظهر الكسور: تعليم نقط عل -

1،
 2

1،
 

4

3،
 4

5،
 2

3،
 

... 

 ( 11نسمي كسرا عشريا كل كسر مقامه قوة للعدد ) -

أمثلة:
 10

1،
10

6

 
،

  100

64

 
،
 100

32... ، 

  ميك  متييز وضعية تناسبية ع  غريها باالعتماد على خمتلف متثيالهتا
 )عبارة، متثيل بياين، جدول عددي(. وم  أمثلة ذلك: 

 العبارة: "... مضروب يف 
" ّ… 

 مقسوم على..."  »... أو  
 :اجلدول  a  عدد األقالم

 مثنها bو 
15 6 4 3 2 a

 

91 36 24 18 12 6 ab
 

 bيف اجلدول العددي تالحظ لواص اخلطية وهي: املقدار الثاين
 مضروب يف )أو مقسوم على( عدد  aيساوي املقدار األول 

743أو يالحظ أن جمموع عددي  م  السطر األول)  )مثال 
  تستعمل الوسائل اهلندسية باإلضافة إىل لواص التناظر لرسم نظري

 ككل.
   حيرص األستاذ على جعل التلميذ ميّيز بني اجملسم كشيء م

 الفضاء والرسم الذي ميثله على املستوي.
تقرتح وضعيات يسمي فيها التلميذ أو ميثل خمتلف املضلعات املكونة 

 ألوجه اجملسم.
 
 

 حلل مشكالت يف سياقات متنوعة مرتبطة مبوارد املقطع.
معاجلة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوبات  .6

 املسجلة
أثناء تناول املقطع لصوصا ما تعلق مبفهوم التناسبية 
 والضرب وآلية القسمة وإنشاء نظري ككل.

 (6القسمة )
20.  

 (2التناظر )
 (2احمليط )

21.  

 (1آلية القسمة )
 (2آلية القسمة )

( 4أجّنُد معارفي * الحصيلة * المعالجة )
 تقويم تحصيلي ثان

6  
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 سا45

  ختتار وضعيات تعلمية تّبز االستعماالت املختلفة لألعداد األصغر
وتوضح خمتلف وظائف العدد حفظ الكميات  1111111م  

والرتتيب واستباق نتيجة حساب ضم  سياقات متنوعة كقراءة 
 قياس مدد. جداول أو خمططات أو

   تعاجل الوضعيات التعلمية بكتابة كسر على ككل جمموع عدد
م  لالل تناول األطوال على مستقيم  1طبيعي وكسر أصغر م  

 مدرج أو املساحات على مرصوفة.

   و  1,0جنعل التلميذ يالحظ أن الكتابتني
10

تعّبان ع  نفس  1

و 01,0العدد وكذا 
100

و 5,0؛         1
2

 25,0؛    1

و 
4

و   75,0؛     1
4

3. 

مح هذه العالقات بالوصول إىل ترسيخ صور ذهنية هلذه األعداد تس
عند التلميذ ونرتكز يف ذلك على أنشطة حول األطوال واملساحات 

والكتل وسعات مثال:  العالقة بني 
4

و 1
2

  25,0)أو بني 1

(       وبني 5,0و
100

و 1
10

(                   1,0و 01,0)أو بني  1

وبني 
1000

و 1
100

 (01,0و 001,0)أو بني  1

 ة تكبري أو تصغري ككل مستو بسيط جلعل تستغل األستاذ أنشط
التلميذ يكتشف أّن بعض لواص الشكل تبقى حمفوظة عند تكبريه 

 أو تصغريه، مثل التوازي والتعامد.
يف تناول منهجية حل املشكالت حيرص األستاذ على التأكد م  
اكتساب التلميذ لكفاءات فهم نص املشكل، تعديد املعطيات، 

املعطيات الضرورية للحل، استخراج  قحديد املطلوب، استخراج
معطيات ضمنية، قحديد العمليات احلسابية املناسبة، صياغة لطة 

حيل مشكالت باستعمال األعداد العشرية  .
والعمليات األربعة ويبلغ  1111111واألعداد األصغر م  

كتسباته يف اهلندسة إلجناز منشور جمسم وكذا حله ويوظف م
 استعمال وحدات قياس األطوال والسعات واملدد

                    ------------- 
طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها جتنيد العمليات  .1

واألعداد  1111111األربعة على أعداد طبيعية أصغر م  
ليومية العشرية مطروحة يف سياق قياس مدد م  احلياة ا

 للتلميذ.
 تناول وضعيات تعلمية أولية )بسيطة( تتعلق باملوارد  .2
 تعلم جزئي لإلدماج 
 تقويم جزئي 
تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظيف العمليات  .3

األربعة على األعداد العشرية وعلى األعداد الطبيعية األصغر 
 .1111111م  
 حل الوضعية االنطالقية. .5
تتعلق حبل مشكالت مجعية تناول وضعيات تقوميية  .4

 وطرحية يف سياقات متنوعة مرتبطة مبوارد املقطع.
معاجلة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوبات املسجلة 
أثناء تناول املقطع لصوصا ما تعلق باجلمع والطرح على 
 األعداد العشرية أو إجناز منشور

 مشكالت قسمة

بع 
الرا

طع 
لمق

ا
 

 (2مشكالت حسابّية )  .22
 (2التناسبّية )

 عالقات حسابّية بني األعداد
 (1الكسور )  .23

 (3التناسبّية )
 (2الكسور )

 (1قياس ُمدد )  .24
 (1اجملّسمات )
 (2اجملّسمات )

 (6أجّنُد معارفي * الحصيلة * المعالجة )  .25
 الكسور العشريّة

 (3مشكالت حسابّية )
 (3الكسور )  .26

 (4الكسور )
 (2قياس ُمدد )

27.  
 (3اجملّسمات )

 (1األعداد العشرية )
 (2حّل مشكالت )
 (2األعداد العشريّة )

 (7أجّنُد معارفي * الحصيلة * المعالجة )  .28
 (3األعداد العشرية )
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حل، التصديق على نتيجة، تبليغ حل كتابيا وكفاهيا، ابين حلول 
 مقرتحة

 (4األعداد العشرية )
 داد العشرية والكسور يف احلياة اليوميةاألع  .29

 تكبري أو تصغري أككال
 مجع وطرح أعداد عشرية

 احلاسبة  .30
 مساحات وحميطات

 منهجّية حّل مشكالت
 (7أجّنُد معارفي * الحصيلة * المعالجة )  .31

  التحصيليالتقويم    
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 يتدخل إيجابيا لتلبية بعض حاجاته اليومية المرتبطة بصحته والمحافظة على المحيط.الشاملة  : الكفاءة
 الكفاءات الختاميّــة الميادين

 اإلنسان والصحة
إلنســان يتصــرف بشــكل ســليم أمــام مشــكالت فرديــة ومجاعيــة واملتعلقــة بــالوعي الصــحي للمحافظــة علــى صــحته وصــحة غــريه بتجنيــد مــوارده حــول نشــاط جســم ا

 والقواعد األمنية.
 يقرتح حلوال مؤسسة للحفاظ على حميطه القريب بتجنيد موارده حول الظواهر املميزة للحياة عند النبات، دورة املاء يف الطبيعة. اإلنسان والمحيط

 يتموقع يف الفضاء بتجنيد موارده املتعلقة مبعامل وأدوات التوجه. المعلمة في الفضاء والزمن
 حيل مشكالت م  احلياة اليومية تتطلب أدوات القياس بتجنيد موارده حول مبادئ قياس بعض املقادير الفيزيائية. وعالم األشياءالمادة 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 والتكنولوجيةادة التربية العلمية م
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 رقم األسبوع الموارد المقترحة في الكتاب    سيرورة المقطع  توجيهات من الوثيقة المرافقة الحجم الساعي

 سا15

ينة )م  يستحس  مالحظة ع
جمموع قلب، رئتني خلروف(. وإذا 
تعذر األمر نستعمل جمسم اجلهاز 

 .التنفسي أو صور
يقوم املعلم بنفخ اهلواء يف الرئتني  -

ع  طريق األنبوب ليتأكد التلميذ 
م  أن اهلواء املستنشق ينتقل إىل 

 الرئتني وليس للقلب. 

وصف أقسام األنبوب اهلضمي اعتمادا 
 على لوحة أو صورة.

اجناز جتربة باستعمال حبات م   -
القهوة م  جهة   ومسحوق القهوة م  
جهة ألرى ومتابعة مرورها عّب ورق 
 الرتكيح بإضافة املاء يف كل حالة.

 
 

طرح وضعية انطالقية تندرج يف إطار التوعية املتعلقة بالقواعد  - 1. 
 الصحية الفردية واجلماعية. 

 لق باملوارد اآلتية:                                                        تناول وضعيات تعلمية جزئية تتع - 2
 * التنفس واهلضم والقواعد الصحية للتغذية. 

 * دوران الدم.      
وضعية لتعلم إدماج موارد الكفاءة تندرج ضم  تطبيق التغذية الصحية - 3

           وعالقتها بدوران القلب.                              
 حل الوضعية االنطالقية يستوجب جتنيد وإدماج املوارد اليت مت إرساؤها: -4
 قحليل بعض املظاهر األساسية للوظائف احليوية عند اإلنسان  -
 التوعية بأمهية التّبع بالّدم.  –إبراز القواعد الصحية للدوران   – 
تبين القواعد تناول وضعيات تقوميية تتعّلق بتشخيص بعض األعراض و  -5

 الصحية السليمة.
 المعالجة البيداغوجية المحتملة - 6

  .1 تقومي تشخيصي

 مسلك اهلواء يف اجلهاز التنفسي

املقطع األول: اإلنسان والصّحة
 

2.  
  .3 التنفس وتغرّي تركيب اهلواء
  .4 القواعد الصحّية للتنّفس

  .5 اهلضم
  .6 أمهّية اهلضم

  .7 ائّيةقواعد الصحة الغذ
  .8 دور الّدم يف اجلسم

  .9 اإلسعافات األولّية وأمهّية التّبّع بالّدم

  .11 مكّونات البذرة

 املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة التربية العلمية التكنولوجية  
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 سا 13
 د31و

جتـارب حمضـرة مســبقا تتعلـق بـزرع بــذور  -
يف كـــــــروط خمتلفـــــــة مـــــــ  حيـــــــث الرطوبـــــــة 

 واحلرارة إلبراز كروط ومظاهر اإلنتاش.
 
يقوم املعلـم بتفـويج القسـم وكـل فـوجني  -
 تكفالن بفرضية واحدة قابلة للتحققي

يعتمد فيها على لوحة تركيبة تبني 
مكان تواجد هذه احلاالت يف الطبيعة 
)مياه البحار، األمطار، الثلج، الّبد، 

السحب، الضباب( وكروط التحول م  
 حالة أللرى.

تندرج يف إطار احملافظة على حميطه م  لالل احلفاظ  طرح وضعية انطالقية
 ت الطبيعية الزائلة )املاء والنبات(.على الثروا

 تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق بـاملوارد اآلتية: - 2
 *  إنتاش البذرة. 

 * التغذية عند النبات األلضر.

 * دورة املاء يف الطبيعة وتوزيعه.
وضعية لتعلم إدماج موارد الكفاءة تندرج ضم  احملافظة على الثروات  - 3

                            الطبيعية.          
حل الوضعية االنطالقية يستدعي جتنيد وإدماج املوارد اليت بتجنيد   - 4

 وإدماج املوارد اليت مّت إرساؤها:
 متييز النباتات واملاء كثروات زائلة مهددة م  أجل احملافظة عليها -
 احملافظة على املاء وحس  استهالكه.  -
تعّلق بالتدلالت اإلجيابية لالعتناء باحمليط تناول وضعيات تقوميية ت - 5

 القريب منه.       
                                         املعاجلة البيداغوجية احملتملة. - 6

 كروط إنتاش البذرة

املقطع الثاين: اإلنسان واحمليط
 

11.  

  .12 1 فصليتقويم +  أدمج تعّلمايت

  .13 مظاهر إنتاش البذرة

  .14 األمالح املعدنية ضرورة

  .15 أككال املاء يف الطبيعة

  .16 دورة املاء يف الطبيعة

  .17 مبدأ األواين املستطرفة

  .18 لزّان املاء

  .19 اجلهات األربع

 سا6

التـدرب علــى اســتعمال البوصــلة  -
مـــ  أجـــل قحديـــد التوجـــه  ـــال جنـــوب مث 
بقيـــة التوجهـــات )عنـــد اســـتعمال البوصـــلة 

يف وضــع أفقــي حــ  تألــذ جيــب مســكها 
 اإلبرة املمغنطة حريتها يف التحر 

طرح وضعية انطالقية تندرج يف إطار صعوبة التموقع بدون معامل  - 1
 مكانية.  

 تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق باملوارد اآلتية:  - 2
 *  التوجهات األربعة.
 *األفق والشاقول. 

 تعيني الشمال

َْعَلمة يف  املقطع الثالث: امل
الفضاء والّزم 

 

21.  

 أدمج تعّلمايت 
 0 فصليتقويم 

21.  
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ندرج ضم  التموقع يف املعامل وضعية لتعلم إدماج موارد الكفاءة ت - 3
 وأدوات التوجه.                                     

 حل الوضعية االنطالقية يتطلب بتجنيد وإدماج املوارد اليت مت إرساؤها:   - 4
 توظيف اجلهات األساسية  -
 انتقاء الوسائل املالئمة لتعيني اجلهات.     -

ستعمال الوسـائل املناسـبة لتحديـد تناول وضعيات تقوميية تتعلق با - 5
                                                     املعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل والتعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف حياتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اليوميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.                                                                                       

 املعاجلة البيداغوجية احملتملة - 6

 الشاقول واألفق
22.  

حجم املاء عند التجّمد 
 واالنصهار

23.  

 سا12

ميكـــــ  القيـــــام بزيـــــارة ميدانيـــــة حملـــــل غســـــل 
 السيارات أو تصليح العجالت

إعطاء أمهية كبرية لدور العوازل الكهربائية 
مبيادي  استعماهلا )أدوات  بالتذكري

الصيانة الكهربائية يف األجهزة والرتكيبات 
 الكهربائية(.

طرح وضعية انطالقية تندرج يف إطار كيفية التعامل مع املادة واألدوات  - 1
 الكهربائية. 

 تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق باملوارد اآلتية:  - 2
 * جتّمد املاء وانصهار اجلليد.

 اء.* تبخر امل
 * اهلواء غاز. 

 *األدوات الكهربائية واستخداماهتا. 
وضعية لتعلم إدماج موارد الكفاءة تندرج ضم  لواص املادة وقحوالهتا  - 3

 واستخدام األدوات الكهربائية.                                   
 ا:حل الوضعية االنطالقية يستدعي جتنيد وإدماج املوارد اليت مّت إرساؤه - 4
تبين سلوكات أمنية عند  –قحديد خمتلف العوامل املؤثرة يف قحوالت املادة  -

 التعامل مع األجهزة الكهربائية.
تناول وضعيات تقوميية تتعلق باملمارسات اليومية للمادة والتوظيف  - 5 

 األمثل لألدوات الكهربائية.                                 
 احملتملة املعاجلة البيداغوجية - 6

 كتلة املاء عند التجّمد واالنصهار

املقطع الرّابع: املادة وعامل األكياء
 

24.  
  .25 تبّخر املاء

  .26 تكاثف خبار املاء
  .27 اهلواء مادة مرنة
  .28 للهواء كتلة

  .29 املواد الناقلة والعازلة
 ألطار الكهرباء

 
30.  

 أدمج تعّلمايت 
 ثالث تحصيليتقويم 

31.  
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 الكفاءة الشاملة
الجيايب مع يكون املتعلم قادرا على ممارسة احلوار يف مناقشة القضايا اليت تتعلق بالرتاث الوطين و التعبري ع  متسكه حبرية التعبري و التعامل ا االبتدائي التعليمٌ  م  الرابعة السنة هنايةٌ  يف

 اآللري 
 الكفاءات الختامية الميادين
 يكتشف املتعلم ثراء الرتاث الوطين ويعّب ع  أمهية محايته وترقيته الحياة الجماعية

 ينطلق م  أمثلة واقعية للتعبري ع  تبنيه للحوار كأسلوب حضاري   يف التواصل و رفضه لكل أككال  التمييز العنصرييكون املتعلم قادرا على أن  الحياة المدنية

الحياة الديمقراطية 
 والمؤسسات

 اليومية تصرفات تنم ع  احرتام الغري و القدرة على قحمل مسؤولية أفعاله.يتصرف يف حياته 

 
 

 

 

مات
ّ
عل

ّ
ط الّسنوي لبناء الت

ّ
   التربية املدنية  ملادة املخط
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توجيهات من الوثيقة  الحجم الساعي
 المرافقة

رقم  الموارد المقترحة في الكتاب    سيرورة المقطع 
 األسبوع

 د45سا و9

تنمية احلس املدين لدى ـ 
التالميذ وتنشئتهم على قيم 

عدالة املواطنة ومبادئ ال
واإلنصاف وتساوي املواطنني 

يف  احلقوق والواجبات  
 والتسامح واحرتام الغري.

ـ ترقية قيم اجلمهورية ودولة 
 القانون

ـ تقدمي معارف مفيدة  
ومتماكية مع حاجيات 

التالميذ بالرتكيز على مفاهيم 
املواطنة واملساواة والسلم 

والدميقراطية والتعلق بالوط  
 ة والتفتح على العاملي

منح تربية تنسجم مع ـ  
حقوق الطفل وحقوق 

 وضعية االنطالق: تتمحور حول احملافظة على الرتاث الوطين و ترقيته.                        
وضعيات جزئية لتعلم الموارد :                                                                                      

                                                                                            نشاطات أو أداءات:         
وضعية متك  املتعلم م  جرد املعامل األثرية م  لالل سندات متنوعة أو زيارات  -

                                          وضعية  تدفع املتعلم إىل اجناز بطاقة فنية ملعلم أثري.               -ميدانية.             
وضعية  قحفز املتعلم إىل اعداد مدونة للرتاث الثقايف الالمادي.                                                -

وضعية إدماج املوارد: وضعية ختص التعرف على الرتاث احمللي و الوطين و تصنيفه إىل 
                                                                                                         مادي     وال مادي.         

: جتنيد املوارد املكتسبة و املدجمة  حول تصنيف وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة
                                                   الرتاث و تقدمي اقرتاحات ترمي إىل احلفاظ على املعامل األثرية.                 

ختص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم بعد اإلدماج  المعالجة المحتملة:
 والتقومي أو لالل سريورة املقطع

  .1 تشخيصي تقويم
 تراثنا الوطني والمحلي 

المقطع األول
 

2.  
  .3 المعالم األثرية في وطني 

  .4 ا األثرية ) حي القصبة العتيق(من معالمن
  .5 تراثنا المادي 

  .6 تراثنا الالمادي 
  .7 من تراثنا الالمادي) التويزة(

  .8 المحميات الطبيعية في الجزائر 
  .9 أحافظ على التراث الوطني وأعتز به 

  .11 التراث الوطني ومنظمة اليونيسكو 
  .11  انجاز بطاقة فنية لمعلم أثري

  .12 أقوم تعلماتي 
  .13 أولتحصيلي تقويم 

 د45سا و6
 : تتمحور حول احلوار كأسلوب حضاري يف التواصل .                      وضعية االنطالق

  وضعيات جزئية لتعلم الموارد :                                                                                        
:                                                                                                      نشاطات أو أداءات

المقطع الثاني الحوار وأهميته 
 

14.  
  .15 أداب الحوار 

  .16 إدارة الحوار في القسم 

مات
ّ
عل

ّ
ط الّسنوي لبناء الت

ّ
   ملادة التربية املدنية  املخط
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اإلنسان وتنمية ثقافة 
دميقراطية  لدى التالميذ 

 بإكسا م 
مبادئ النقاش واحلوار    

وقبول رأي األغلبية و نبذ 
التمييز والعنف وعلى تفضيل 

 .  احلوار يف كل األحوال
تنمية معرفة واحرتام ـ  

املؤسسات الوطنية  
ية  )املؤسسات الدميقراط
 للجمهورية اجلزائرية (
. 

وضعية جتعل املتعلم يستنبط قواعد احلوار ) قصة( .                                                           -
  -    ل مسرحي(.رسة تداول الكلمة بشكل منظم) متثيوضعية تدفع املتعلم إىل مما -

وضعية توجه إىل اقرتاح حل لنزاع يف حميطه.                                                                   
: وضعية ختص استخالص قواعد احلوار و تقبل الرأي املخالف.                وضعية إدماج الموارد

: جتنيد املوارد املكتسبة و املدجمة حول االلتزام بزم  و ت( تقويم الكفاءةوضعية )وضعيا
مقام احلوار مع اقرتاح حلول ملشاكل مطروحة يف حميطه.                                                                        

بعد اإلدماج  : ختص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم المعالجة المحتملة
 والتقومي أو لالل سريورة املقطع، مثل : التعصب للرأي اخلاص أثناء احلوار يف القسم.

  .17 الحوار بدل العنف 
  .18 أساهم في حل الخالفات 

  .19 التمييز العنصري 
  .20 وأستنتج ) بالحوار تزول الخالفات(  أطالع

  .21 أقوم تعلماتي

 ثانتحصيلي تقويم 
22.  

 
 
 د45ساو 6

 : تتمحور حول التعرف على املؤسسات الرتبوية و كيفية سريها.                  وضعية االنطالق
                                        وضعيات جزئية لتعلم الموارد :                                               

نشاطات أو أداءات:                                                                                                      
وضعية متك  املتعلم م  التعرف على مدرسته و املؤسسة اليت ينتقل إليها يف املتوسط  -

عية  جتعل املتعلم مييز بني امللكية اخلاصة و العامة مّبزا دورها يف وض -و الثانوي.   
 اجملتمع.                 

وضعية  تدفع املتعلم إىل احملافظة على املمتلكات العامة.                                                      -    
وية و التمييز بني امللكية : وضعية ختص تصنيف املؤسسات الرتبوضعية إدماج الموارد

        اخلاصة       و العامة.                                                                                                       
: جتنيد املوارد املكتسبة و املدجمة حول احملافظة على وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة

العامة.                                                                                                       امللكية اخلاصة و 
: ختص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم بعد اإلدماج  و المعالجة المحتملة

 و العامة التقومي أو لالل سريورة املقطع، مثل :صعوبة التمييز بني امللكية اخلاصة

 المدرسة االبتدائية 

المقطع الثالث
 

23.  
  .24 المتوسطة 

  .25 الثانوية 
  .26 الملكية العامة+الملكية الخاصة 
  .27 تنظيف المدرسة 

أمثل وأعتبر ) العمارة لنا جميعان، 
 مسرحية(

28.  
29.  

  .30 أقوم تعلماتي

 لثثاتحصيلي تقويم 

31.  
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تاريخ املغرب  يف هناية السنة الرابعة م  التعليم االبتدائي يكون املتعلم قادرا على توظيف معامل تارخيية للتموقع يف الزم  و التعرف على حمطات م  ة الشاملةالكفاء
 اإلسالمي و الدولة اجلزائرية احلديثة. 

 الكفاءات اخلتامية  ميادينال
 رخيية األساسية لفهم التقومي التارخيي وتوظيفه يف احلياة اليوميةيعتمد املعامل التا أدوات ومفاهيم المادة

 يستغل سندات مناسبة إلبراز التحوالت يف  ال إفريقيا بعد الفتح اإلسالمي. التاريخ العام

عالقة بني صناعة السف  وقّوة األسطول البحري يعّّب ع  اعتزازه مبكانة الدولة اجلزائرية احلديثة يف منطقة البحر األبيض املتوّسط، بعد ربط ال التاريخ الوطني
 ياجلزائر 

 
 
 
 

 

 التاريخ  ادة م
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 رقم األسبوع الموارد المقترحة في الكتاب    سيرورة المقطع  توجيهات من الوثيقة المرافقة الحجم الساعي

 د54سا و0

يستعمل مفردات ومفاهيم 
المادة ويستغل مصادر المعلومة 

التاريخية لشرح جوانب من 
 ته ووطنهتاريخ منطق

: تتمحور حول فهم التقومي التارخيي انطالقا م  . وضعية االنطالق
 املعامل التارخيية األساسية قصد توظيفه يف احلياة اليومية.

 وضعيات جزئية لتعلم الموارد:        
 نشاطات أو أداءات:

وضعية تسمح للمتعلم بالتعرف على مفهوم املرحلة ) تاريخ البداية 
 (وتاريخ النهاية

 م  املقارنة بني فرتتني جتسيدا لفكرة تعاقب الزم . وضعية متك  املتعلم
وضعية توجه إىل توظيف التقومي التارخيي )التقومي اهلجري والتقومي 

 امليالدي( يف حياته اليومية.
: وضعية ختص التعرف على التاريخ املعلمي وضعية إدماج الموارد

وتوظيف التاريخ امليالدي واهلجري  وتسمية املراحل التارخيية بعد قحديدها،
 يف حياته اليومية.

: جتنيد املوارد املكتسبة واملدجمة وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة
 لتعليم أحداثا على سلم زمين وفق املراحل التارخيية.

: ختص الصعوبات والنقائص املالحظة لدى املتعلم بعد المعالجة المحتملة
ورة املقطع، مثل فهم التوافق بني التاريخ اإلدماج والتقومي أو لالل سري 

  .1 تشخيصي تقومي

 التاريخ امليالدي

المقطع األول 
 

2.  

  .3 التاريخ اهلجري

  .4 التاريخ املعلمي الشخصي

  .5 التاريخ املعلمي االجتماعي

  .6 التاريخ املعلمي الوطين

  .7 التاريخ املعلمي العاملي

  .8 حلة التاريخ القدميمر 

  .9 مرحلة التاريخ الوسيط

  .11 مرحلة التاريخ احلديث

  .11 مرحلة التاريخ املعاصر

ط السنوي 
ّ
  لتاريخللتعّلمات لمادة اــ املخط
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 اهلجري وامليالدي.
 أدمج تعلمايت/ أقوم تعلمايت

12.  

  .13 0 فصليتقويم 

 د45سا و6

يضع األحداث الهامة في 
إطارها الزمني ويبرز دور 

الشخصيات المرتبطة بها ويعلق 
 عليها.

: تدور الوضعية  حول التعرف على التحوالت يف طالقوضعية االن
  ال إفريقيا بعد الفتح اإلسالمي.

 وضعيات جزئية لتعلم الموارد: 
 نشاطات أو أداءات:

وضعية  تعلمية جزئية تدفع املتعلم إىل اعتماد سندات مناسبة  -
 للموازنة بني اجلاهلية وصدر اإلسالم الستخالص التحول يف البشرية.

سمح للمتعلم بإجناز لريطة الفتوحات اإلسالمية يف  ال وضعية ت
 إفريقيا.

وضعية متك  املتعلم م  دراسة مناذج م  اآلثار املعمارية)املساجد( 
 ملعايشة مظاهر قحول  ال إفريقيا إىل املغرب اإلسالمي.

: وضعية تتعلق بإجناز ملف حول السندات وضعية إدماج الموارد
 على قحول  ال إفريقيا إىل مغرب عريب إسالمي. املناسبة واآلثار الدالة

: جتنيد املوارد املكتسبة و املدجمة وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة
تتمحور حول استخالص التحوالت بعد الفتح اإلسالمي واستعمال خمتلف 

األدوات )لرائط، نصوص، صور( والربط بني اآلثار العمرانية ومظاهر 
 التحول.

: تتعلق بكل ما يظهر كصعوبة أو نقص لدى ةالمعالجة المحتمل
 املتعلم لالل سريورة املقطع أو بعد إدماج املوارد و تقومي الكفاءة 

 كبه اجلزيرة العربية قبل ظهور االسالم

المقطع الثاني
 

14.  

  .15 التحوالت اليت احدثها االسالم

  .16 قيام الدولة االسالمية

 الفتوحات االسالمية يف املشرق
17.  

 الفتح االسالمي لشمال افريقيا-
 مراحل الفتح االسالمي لشمال افريقيا-

18.  

  .19 تأثريات الفتح االسالمي يف بالد املغرب

  .20 املدينة -املسجد  

  .21 أدمج تعلمايت/  أقوم تعلمايت

 2 فصليتقويم 

22.  
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. يربط الصلة بماضي شعبه من 
خالل اكتساب مفاهيم قاعدية 

كنه من التعرف على أهم تم
 أحداث وأبطال تاريخ الجزائر

: تتمحور حول مكانة الدولة اجلزائرية يف العهد . وضعية االنطالق
 العثماين، واالعتزاز  ا.

 وضعيات جزئية لتعلم الموارد:
 : نشاطات أو أداءات

وضعية متك  املتعلم م  استغالل النصوص املناسبة للتعريف مبفهوم 
 الدولة. 

ة تدفع املتعلم إىل التساؤل ع  العالقة بني صناعة السف  وقوة وضعي
 األسطول انطالقا م  لريطة.

وضعية تتمحور حول إبراز مظاهر قوة الدولة اجلزائرية احلديثة واالعتزاز 
  ا )تنظيم الدولة، األسطول، العالقات اخلارجية( . 

 :  وضعية إدماج  تتمحور حول التحديدوضعية إدماج الموارد
الكرونولوجي لقيام الدولة اجلزائرية احلديثة وإجناز لريطة للمناطق الغابية 

 وربطها بقوة األسطول البحري اجلزائري. 
: جتنيد املوارد املكتسبة و وضعية تقويم)وضعيات تقويم( الكفاءة

 املدجمة إلنتاج فقرة يبنّي فيها مظاهر قوة الدولة اجلزائرية يف العهد العثماين.
تتعلق بكل ما يظهر كصعوبة  أو نقص  لدى املتعلم  جة المحتملة:المعال  

 لالل سريورة املقطع أو بعد إدماج  املوارد و تقومي الكفاءة

 أوضاع اجلزائر قبل جميء العثمانيني

المقطع الثالث
 

23.  

 األوضاع اخلارجية -األوضاع الداللية  
24.  

 القوة البحرية اجلزائرية
25.  

  يف اجلزائرالوجود العثماين
26.  

 العالقات اجلزائرية مع الدولة العثمانية  والدول األلرى
27.  

 األسطول البحري رمز السيادة واهليمنة
28.  

 رموز ألرى للسيادة
29.  

 أدمج تعلمايت/ أقوم تعلمايت
30.  

 تحصيليتقويم 
31.  
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لوقاية م  تدائي يكون املتعلم قادرا على استخالص أمهية املوقع ،وتنوع املوارد الطبيعية يف اجلزائر ، وضرورة احلفاظ عليها ، مقرتحا إجراءات ايف هناية السنة الرابعة م  التعليم االب الكفاءة الشاملة
 املخاطر الكّبى .

 الكفاءات اخلتامية  الميادين
 ميةيستعمل لرائط مالئمة للكشف ع  انتماءات اجلزائر االقلي أدوات و مفاهيم المادة

 ف املوارد الطبيعية املتجددة و غري املتجددة للمقارنة بينها و اقرتاح كيفية التعامل معهانيص السكان و التنمية
 يقرتح اجراءات التصرف أمام املخاطر الكّبى يف حميطه القريب بعد الكشف ع  حجم اخلسائر اليت ختلفها السكان والبيئة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجغرافيا  ادة م
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الحجم 
 الساعي

رقم  الموارد المقترحة في الكتاب    سيرورة المقطع  ات من الوثيقة المرافقةتوجيه
 األسبوع

 د54سا و0

يتموقع وفق معامل جغرافية و يّبز  
أمهية موقع اجلزائر و تنوع جماهلا 
اجلغرايف م  الناحية االقتصادية، 

السكانية و البيئية دم عرضا خمتصرا 
حول اخلصائص اجلغرافية 

 الطبيعية السكانية )االقتصادية،
 
 

 تدور حول التعرف على موقع اجلزائر اقليميا وقاريا مستعينا خبرائط مالئمةوضعية االنطالق: 
 وضعيات جزئية لتعلم الموارد :

 نشاطات أو أداءات:
ختص اجملموعات الكّبى على سطح االرض )استخدام لريطة العامل أو الكرة األرضية وضعية 

 يطات والسالسل اجلبلية الكّبى(للتعرف على القارات واحمل
 استخدام لريطة املغرب العريب للتعرف على دول املغرب العريب و مظاهر السطح الكّبى  ا.

 قحديد فضاءات جغرافية تنتمي اليها اجلزائر بواسطة الرسم أو التلوي 
 .يا و قارياالتبار اخلريطة املناسبة للكشف ع  انتماءات اجلزائر اقليموضعية إدماج الموارد: 

قحديد التسمية السليمة و التعبري بالرسم  يتمحور حولوضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة: 
 )اخلرائط الصماء(

تتعلق بكل ما يشكل عائقا أو نقصا بعد اإلدماج و التقومي أو أثناء سريورة المعالجة المحتملة: 
 املقطع

  .1 تشخيصي تقويم

 ككل األرض

المقطع األول 
 

2.  

  .3 يطةاخلر 
توزيع املاء واليابسة على سطح الكرة 

 األرضية
4.  

  .5 موقع اجلزائر يف العامل

  .6 موقع اجلزائر يف إفريقيا

  .7 العريبموقع اجلزائر يف املغرب 

  .8 االنتماء املغاريب

  .9 االنتماء االفريقي

  .11 االنتماء املتوسطي

  .11 االنتماء العريب
  .12 وم تعلمايتأقو أدمج 

ط السنوي 
ّ
مات ملادة الجغرافيا املخط

ّ
 للتعل
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 د45سا و6

يقدم عرضا خمتصرا حول 
اخلصائص اجلغرافية )االقتصادية، 

 الطبيعية السكانية

 تتمحور حول تصنيف املوارد الطبيعية وكيفية التعامل معها.وضعية االنطالق: 
 وضعيات جزئية لتعلم الموارد :

 نشاطات أو أداءات:
 تصنيف املوارد الطبيعية . -

 مفهوم املوارد الطبيعية الغري متجددة . -
 .اقرتاح حلول لعقالنية استغالل املوارد املتجددة  و الغري املتجددة -

مقارنة بني املوارد املتجددة و غري املتجددة م  أجل الوصول اىل حس  وضعية إدماج الموارد: 
 استخدامها.

ارد املكتسبة و املدجمة حول يتمحور حول جتنيد املو  وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة:
 استعمال مصطلحات مالئمة و تصنيف و يقرتح حلول وجيهة لكيفية التعامل مع املوارد الطبيعية.

سريورة  تتعلق بكل ما يشكل عائقا أو نقصا بعد اإلدماج و التقومي أو أثناءالمعالجة المحتملة: 
 ة املقطع.الوقوف على مواط  الضعف و النقص لالل سريور  :املقطع مثل 

 املوارد الطبيعة وتصنيفها
المقطع الثاني

 
14.  

  .15 املوارد الطبيعة غري املتجددة

  .16 املوارد الطبيعة املتجددة

أنواع املوارد الطبيعة يف اجلزائر ) 
 املوارد املعدنية(

17.  

  .18 املوارد الطاقوية املوارد الفالحية

  .19 العمل االنتاجي املادي

  .21 نتاجي الالماديالعمل اال

  .21 0 فصليتقويم 

  .22 أدمج تعلمايت

  .23 أقوم تعلمايت

 د45سا و6
يتخذ اجراءات وقائية و 

حيافظ على البيئة بعد ربط العالقة 
التعرف على املخاطر الكّبى و اخلسائر النامجة عنها و  تتمحور حولوضعية االنطالق: 

  الجراءات الوقائية حياهلاا
احملميات الطبيعية )دوافع انشاء 

 احملميات(

المقطع 
الثالث

 

24.  
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بني اإلنسان و بيئته تأثريا و 
 ..تأثرا.

وضعيات جزئية لتعلم الموارد : 
نشاطات أو أداءات:  

 لتعرف على مناطق املخاطر الكّبى يف اجلزائر )لريطة (
 الربط بني املخاطر الكّبى )نوعها و درجة لطورهتا (

  اهم اجراءات الوقاية م  املخاطر الكّبى
اقع املخاطر الكّبى و يصنفها حسب درجة اخلطورة و تقرئ لريطة مو وضعية إدماج الموارد:. 

 يقرتح اجراءات  وقائية
يتمحور حول الدقة يف قحديد املواقع و الربط بني اخلطر و وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة: 

االجراءات الوقائية و يقرتح حلوال ..
تقومي أو أثناء سريورة تتعلق بكل ما يشكل عائقا أو نقصا بعد اإلدماج و الالمعالجة المحتملة: 

 املقطع مثل: الوقوف على مواط  الضعف و النقص لالل سريورة املقطع

توزيع احملميات وأنواعها 25.  

املسامهة يف محاية البيئة احمللية 26.  

أنواع املخاطر الكّبى 27.  

يةاالجراءات الوقائ 28.  

أدمج تعلمايت 29.

أقوم تعلمايت
31.

تحصيليتقويم  31.  

http://elbassair.net/

