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 اوآلٌات تنفٌذه للتعلمات ةالسنوٌ اتمخططال

 اإلالدمت:
مبناء امخؼيامت واطخمععات امن نوية نيخلومي امبيداغويج يف بالس خثنائية  رل ة امخؼي م بالبخدا،ي، اطخمععات امن نويةثضع وزارة امرتبية اموظنية بني أ يدي املربني، أ ساثذة ومفدشني مل

 . 0202/0200، نين نة ادلراس ية مرل ة امخؼي م بالبخدا،ي

ىل ختعيط امخؼيامت وثلرتح املناغي امبيداغوحية واملوارد امخؼيمية اميت من شأ هنا وثؼّد ىذه اطخمععات أ داة مهنجية ثرتمج املناجه امللررة ملرل ة امخؼي م بالبخدا،ي يف سريورة جناػد ػ

دماج امل م أ و امكفاءات بناء امكفاءات املن هتدفة يف أ ي من خوى من من خوايت امفؼل امبيداغويج. نام ثؼد أ داة رئينة نيخحّّك يف جناػة خمخيف امخؼياّمت، املؼرفي ة واملهنجية، وحنن ا 

 رضودة يف املهناج، ويف سريورة امخناو  ومرالل امخلومي وامخؼديل وامؼجاج.املن خؼرضة امل

ىل حتليق امكفاءة امشام ة ملن خوى من املن خوايت  ن اطخمّعط امن نوي مبناء امخؼيامت خمعط شامل مربانمج درايس مضن مرشوع حربوي، يفيض ا  امخؼيّمية، اهعجاكا من امكفاءات ا 

متكن  امت وثيلة خاضةمجموػة من امللاظع امخؼيمية املخاكم ة. فيو املاػدة ال ساس ية مخوزيع املوارد املؼرفية ػىل امللاظع. ومنو، فا ن اطخمعط امن نوي نيخؼي اخلخامية نيميادين، ويُبىن ػىل

 اخذياراثو.  فيو جيري اذلي وال ظار ثؼيميو، ينبغي املهناج بيرس، وثوحض هل ما ال س خاذ من كراءة

ػداده  :وكد روغي غند ا 

دماحية( بشلك مننجم ومنخظم؛ -  ىيلكة جناػد ػىل حتليق امكفاءات املنعرة يف املهناج بواسعة وضؼيات )ثؼيمية، ا 

 حتديد احملخوايت مكورد من املوارد اميت ختدم امكفاءة؛ -

 الرتام وثرية امخؼمل وكدرات املخؼمل واس خلجاميخو. -

ػداد ىذه اطخمععات امن ن  وية بالس خثنائية ػدة اغخبارات ويه:ملد مت ال خذ بؼني بالغخبار يف ا 

(، واذلي يلوم ػىل خطائص امخفوجي 21-امخنظ م بالس خثنا،ي ندلراسة يف ظل اموضؼية اموابئية وامطحية اميت يؼيشيا بدلان حراء اهدشار فريوس هورون املن خجد )هوفيد -

 وامخناوب بني ال فواج امرتبوية امفرغية وػىل امخباػد اجلندي؛

فواج امرتبوية امفرغية؛ثلييص امخوكيت  -  اطخمطص ندلراسة ابمنن بة مل 

 داغويج. ثنظ م امن نة ادلراس ية يف ثجاثة فطو  وما اهبثق مهنا من حتديد ػدد ال سابيع اطخمططة ندلراسة امفؼيية سواء نيخؼيامت أ و نيخلومي امبي -
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ػىل من خوى ثنفيذ املناجه امخؼيميية سواء ابمنن بة نينريورة امخؼيمية أ و ابمنن بة  0202/0202ة نام مت ال خذ بؼني بالغخبار املجاحظات املنج ة خجا  امن نة ادلراس ية املنلضي

 ملن خوى ثناو  امخؼيامت واملوارد املؼرفية املنخرة. 

لك ملعع أ و ميدان أ و جما  ثؼيميي ملك مادة ملررة  من ىذا املنعيق، فا ن اطخمععات امن نوية بالس خثنائية نيخؼيامت سوف حرنز ػىل املوارد املؼرفية ال ساس ية واملييلكة نيخؼيامت يف

 يف مرل ة امخؼي م بالبخدا،ي، واميت من شأ هنا حتليق امكفاءات املن هتدفة.

رساء امخؼيامت وامخحلق من مناء امكفاءة، ينعيق من امكفاءة اخلخامي ؼايري جنمح بخلومي امخؼيامت ة اميت ثؤظر مبأ ما اطخمعط امن نوي نيخلومي امبيداغويج، فيو خمعط مواهب منريورة ا 

ينمح ىذا اطخمعط بخؼديل وحتنني امخؼيامت من  املرثبعة مبرهبات امكفاءة املنعرة يف املهناج واميت جن هتدف اجلواهب امثجاثة: اجلاهب املؼريف، واجلاهب املهنجي واجلاهب املميي. نام

 داغوحية لس خدراك امنلائص وامثغرات املنج ة دلى املخؼيمني. خجا  املجاحظات وامخوحهيات امرتبوية، وبدنظ م حطص املؼاجلة امبي

 ؼيامت وامخلومي امبيداغويج. هؤند يف ال خري ػىل أ ّن املراءة امواغية ميذه اطخمععات ودراس هتا واحلرص ػىل ثعبيق ما خاء فهيا، سينامه بجا شم يف حركية فؼامية امخ
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 ٌفهم الخطاب المنطوق* 

 ٌتفاعل معه* 

 من مستواه الدراسً، متالئم مع العمر الزمنً والعقلً *

 من مختلف النماط* 

مرتكز على النمطٌن التفسٌري *

 .والحجاجً
 .النمط الحواري ًعلمرتكز * النمط التوجٌهً ًعلمرتكز  * النمط السردي ًعلمرتكز * ًالنمط الوصف ًمرتكز عل*

 ٌحاور وٌناقش*

 ٌقدم توجٌهات*

 ٌسرد قصصا*

 ٌصف أشٌاء أو أحداثا*

 ٌعّبر عن رأٌه*

ٌُعلّلها*  وٌوّضح وجهة نظره، و

 ٌحاور وٌناقش*

 ٌقّدم توجٌهات*

 ٌسرد قصصا أو احداثا*

 ٌاءٌصف أش*

 ٌحاور وٌناقش*

 ٌقدم توجٌهات*

 ٌسرد قصصا أو أحداثا*

 ٌحاور وٌناقش*

 ٌقدم توجٌهات*

 ٌحاور وٌناقش*

 عزبيتاللغت المادة 
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* ًّ    بلسان عرب

 القول أفعال بعض االعالم *مستعمال ولسائل المدرسٌة، مكتسباته عل مختلفة * اعتمادافً موضوعات  *

 الرموز، ٌفك* الرموز، ٌفك* 

 بسٌطة نصوصا ٌقرأ* قصٌرة صوصان ٌقرأ* 

 وواعٌة مسترسلة معبرة سلٌمة قراءة*
مسترسلة  سلٌمة قراءة*

 وواعٌة معبرة
 بٌسر، قراءة* سلٌمة قراءة* مسترسلة سلٌمة قراءة*

 الفهم       * من مختلف النماط  *

 

مرتكز على النمطٌن التفسٌري *

 .والحجاجً
 .النمط الحواري ًمرتكز عل* النمط التوجٌهً ًمرتكز عل * النمط السردي ًمرتكز عل* النمط الوصفً ًمرتكز عل*

 .تاّما شكال مشكولة* .مشكولة أغلبها* جزئٌا مشكولة*

 و ٌكتب كلمات حروفا ٌرسم * 

 طوٌلة نصوصا ٌنتج*

 منسجمة

 طوٌلاة نسابٌا نصوصاا ٌنتج*

 منسجمة

متوسااااااطة  نصوصااااااا ٌنااااااتج*

 منسجمة الطول

قصاااااااٌرة  نصوصاااااااا تجٌنااااااا*

 منسجمة
 ونصوصا بسٌطة جمال ٌنتج*

 كلمة 20ال تزٌد عن  كلمة 40إلى  20 من تتكون كلمة 60إلى  40 من تتكون كلمة 80إلى  60 من تتكون كلمة 120إلى  80 من تتكون*

 األنماط، مختلف من*

 النمطٌن ىعل التركٌز *

 والحجاجً التفسٌري

 مختلف األنماط، من*

الااااااانمط  ىعلااااااا التركٌاااااااز*

 الوصفً

 األنماط، مختلف من*

 النمط الّسردي على التركٌز*

النمطاااااااٌن:  التركٌاااااااز علاااااااى

 الحواري والتوجٌهً،
 التركٌز على النمط الحواري

elbassair.net



 
 

  
 5                                                                                     وزارة التربٌة الوطنٌة          

 اوآلٌات تنفٌذه للتعلمات ةالسنوٌ اتمخططال

 

ً   بلسان بسٌطة وضعٌات فً مشافهة ٌتواصل ا، شكال مشكولة بسٌطة نصوصا سلٌمة قراءة وٌقرأ الرموز وٌفك. عرب  وٌنتج. وٌفهمها تام 

 .اجتماعٌة دالالت لها ومشارٌع دال ة، تواصلٌة فً وضعٌات بسٌطة نصوصا
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 ابتدائً الثانٌةنة أنموذج مخطط لتناول مٌادٌن اللغة خالل األسبوع فً الس (1
 

 منهجٌة التناول الزمن الحصة المٌدان

 عرض الوضعٌة الجزئٌة األولى واالستجابة لمتطلباتها والتعلٌمات المرافقة لها.

ي
فو
ش
 ال
ٌر
عب
لت
وا
ق 
طو

من
 ال
هم
ف

 

01 
 فهم المنطوق 

 و
 تعبٌر شفوي

 د  45

 تجزئة النص المنطوق ثم أجرأة أحداثه. - ئً )اإلٌحاء؛ اإلٌماء(.: الفكري/ اللغوي/ اللّفظً/ األداانبعرض المنطوق مع مراعاة الج -
 اكتشاف الجانب القٌمً فً المنطوق وممارسته. -

 من تعلٌمات محددة وسندات مختلفة تإدي إلى:  أحداثه انطالقاوالتعبٌر عن  -التحاور حول النص المنطوق  -
 الموضوع  عن األحاسٌس وإبداء المشاعر حول والتعبٌرعرض األفكار  -

 تعبٌر شفوي/  02
]الصٌغة[ + إنتاج 

 شفوي
 د 45

 مسرحة األحداث. -  ترتٌب وتركٌب أحداث النص شفوٌا والتركٌز على استعمال الصٌغ واألسالٌب فً وضعٌات تواصلٌة دالة. -
 التدرٌب على اإلنتاج الشفوي )إنتاج خطاب شفوي مماثل انطالقا من سندات(. -

تع
وال
ب 
تو
مك
 ال
هم
"ف

  
ً
اب
كت
 ال
ٌر
ب

 

 قراءة وكتابة/  04
 (1)مراجعة الحرف 

 د 45
 .قراءة الفقرة األولى على الكتاب

 وعن طرق صورعً الصوتً ممارسة مهارات الوفً كلمات بواسطة  األول الحرفتثبٌت  -

 د 30 أمالء \05

 *كزاءة الفلزة ألاولى على الىخاب 

 اث الىعي الصىح  بىاضّت ممارضت مهار *جثبيذ الحزف ألاٌو في ولماث  

م   صىر ، حعابير ،ألفاظ...إلخ،  - وعً طٍز

 "إمالء" على  هزاص اللطم   -

 قراءة وكتابة/  06
 (2)مراجعة الحرف 

 د 45
 

 

 .قراءة الفقرة األولى على الكتاب
 وعن طرق صورعً الصوتً ممارسة مهارات الوفً كلمات بواسطة  الثانً الحرفتثبٌت 

 د 30 أمالء \07

 ءة الفلزة ألاولى على الىخاب *كزا

 بىاضّت ممارضت مهاراث الىعي الصىح  في ولماث  الثاو *جثبيذ الحزف  

م   صىر ، حعابير ،ألفاظ...إلخ،  - وعً طٍز

 "إمالء" على  هزاص اللطم   -

 

elbassair.net



 
 

  
 7                                                                                     وزارة التربٌة الوطنٌة          

 اوآلٌات تنفٌذه للتعلمات ةالسنوٌ اتمخططال

 منهجٌة التناول الزمن الحصة المٌدان

ب 
تو
مك
 ال
هم
"ف

ً
اب
كت
 ال
ٌر
عب
لت
وا

 

 / قراءة  07
 إجمالٌة

 " للىص وامال على الىخابمطترضلتزاءة ك د 30

 ألعاب قرائٌة  -نشاطات إدماجٌة - د 45 إدماج/ 08

 التدرٌب على اإلنتاج الكتابً  - د 45 / إنتاج كتاب09ً

 ُتعرض الوضعٌة المشكلة االنطالقة فً األسبوع األول من المقطع  .1
  ..مباشرة المقطع الموالًفٌذ نهاٌة كل مقطع تعلمً لٌشرع فً تن والتقوٌمتخّصص حصص لإلدماج  .2
 . ترك الحرٌة لألستاذ فً وقت تقدٌم المحفوظة حسب الوقت المتاح .3
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01 
  )انظر الوثٌقة المرافقة بعنوان: برنامج وتوقٌت فترة التثبٌت لمكتسبات السنة الثانٌة ابتدائً(ٌخصص األسبوع األّول والثانً من السنة الدراسٌة لتثبٌت المكتسبات 

02 

03 
طببب، ذآل ،٢ْآل 

 ِغ ء
،ٌدٍّبببال ،يعببب١ّال: 

 ،ٌخ،ش ،ٌّفشد

ػببببببببببببببببببببّ  ش 

،ٌّخ ؽببببببببببببب : 

آل أٔبب،ت أٔبب ُ  أٔبب، 

ِببغ أٔبب ٓآل  أٔ ّبب 

 ،ٌّ ػٟ 

 آلزظبال خبشطآل آلت١ٍّبز :،ٌّذسعبال

 لٍبُ فٕب ءآل طب،آل آلدسط آلزم١،بال

 آلِى ،ببال ِؼٍببُآل وببش،طآل و بب  آل

 ٚسلالآل ؽ ٌٚال

 ،ٌى  بال ٚ،إلِالء  ،١ٌَٛ ٔؼٛد إٌٝ ،ٌّذسعال

  ٓ1ٚ2ِش،خؼبببببببال ،ٌسبببببببشف١ /

3ٚ4/5ٚ6 

  ِٓ ع، إٌٝ ثّ ٟٔ ٠ٕ ح و  بال

 خًّ

 فٟ ع زال ،ٌّذسعال ػٕذٞآل ٌٟ 04 ِذسع ٟ

05 
أ٠بببببٓآل ِ بببببٝآل 

 وُآل
 فٟ ،ٌمغُ

 (01 للمقطعتقوٌم، ومعالجة ) إدماج،) 2\1

06 
،يع فٙ َ: 

 ِٓآل ِ آل ً٘

،ٌدٍّال ،ٌفؼ١ٍال: 

 ،ٌّفؼٛي بٗ.

ػّ  ش ،ٌّ ىٍُ: 

أٔ آل ٔسٓ ِغ 

،ٌّ ػٟ 

 ٚ،ٌّؼ سع

أفش،د ،ألعشة ،أل آل ،ألَآل  نؼبئهت:ا

 .،إلخٛة
 ،ٌى  بال ٚ،إلِالء  صف ف أخ ٟ

  8و 7مراجعااااااة الحاااااارفٌن   /

 .12و11/ 10و9

  ٟٔ ّ٠ٕ ح و  بال ِٓ ع، إٌٝ ث

 خًّ
 ؽ ػال ،ٌٛ،ٌذ٠ٓ

07 
١ٌالآل ب وش،آل 

غشفالآل زّ َآل د،سآل ‘ب    :انًُزل آل،شٙش

عش٠شآل ِط،خآل ِمؼذآل غشفال ،ٌَٕٛآل 

 أدٚ،ت.

ٕٔظ، ب١ ٕ 

08 

٘ز،آل ٘زٖآل 

ر،نآل رٌهآل 

 تٍهآل 

 ػ  ٍ ٟ تس فً ب يع مالي
  ٟٔ ّ٠ٕ ح و  بال ِٓ ع، إٌٝ ث

 خًّ

 (02 للمقطعتقوٌم، ومعالجة ) إدماج،) 2\1

10 

 

آل ،١ٌَٛآل غذ،

 آل بؼذب ألِظ

 ،ٌدٍّبببال ،يعببب١ّال: ِ ر، 

،ٌخ،ببش شبب،ٗ خٍّببال 

 )خ س ِٚدشٚس(

ػببببببببببببببببببببّ  ش 

 ،ٌّخ ؽ :

أٔبببببب،آل  أٔبببببب،آل 

 آل أٔ ٓأٔ ُآل أٔ ّ 

 ِغ ،ٌّؼ سع

)،ٌش سع بٕ ٠ال  انحي وانقشيت:

 سط١،آل ؽش٠ك...(
 ،ٌى  بال ٚ،إلِالء  ،ٌّذ٠ٕال ٚ،ٌش٠،ب١ٓ 

  14و 13مراجعااة الحاارفٌن   /

 .18و 17/ 16و15

  ٟٔ ّ٠ٕ ح و  بال ِٓ ع، إٌٝ ث

 خًّ

 ،ٌط،١ؼال فٟ بالدٞ
11 

 

 ،ٌم١ًٍآل ،ٌىث١ش
)ششؽٟآل ؽ،١ آل ت خشآل  انًهٍ:

  ك(ع 
ِٓ خ١ش،ت ،ٌش٠،

 ٌٓ ١ٌظآل 12
فبببالذآل زمبببًآل بغببب  ْآل انًزسػةةةت: 

 خُآل ِسش،ثآل فٛ،وٗ(
فٟ ،ٌّسالت ،ٌى،شٜ

 (03 للمقطعتقوٌم، ومعالجة ) إدماج،) 2\1

 األول()تقوٌم بٌداغوجً مصاحب للفصل  13
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14 
١ّ٠ٓآل أِ َآل ٚس،ءآل 

 ٠غ س

 ،ٌدٍّال ،ٌفؼ١ٍال:

  خ س ِٚدشٚس 

ػبببّ  ش ،ٌب  ببب : 

٘ٛآل ٟ٘ ّ٘ آل ٘بُ 

٘ببٓ ِببغ ،ٌّ ػببٟ 

 ٚ،ٌّؼ سع

 ،ٌش٠ ػال ٚ،ٌ غ١ٍال.

 –وشة ،ٌمبذَ أٔٛ،ع ،ٌش٠ ػال: )

 وشة ،ٌغٍال(

 19ٚ20ِش،خؼال ،ٌسشف١ٓ  ِ، س،ة ز عّال

 15 أٚل ت ،ٌفش،ؽ
٘ببببببببز،ْآل ٘ بببببببب ْآل 

 ٘ؤيء
 21ٚ22ِش،خؼال ،ٌسشف١ٓ  ٘ٛ،٠ ٟ ،ٌّفؼٍال

16 
زشٚف ،ٌؼط،: 

 ٚآل ثُآل أٚ

 -،ٌٍؼب   –سزالت: فؼ ء،ت 

 ،ٌّؼ سع
 23ٚ24ِش،خؼال ،ٌسشف١ٓ  أطذل ء ،ٌى   

 (04 للمقطعالجة )تقوٌم، ومع إدماج،) 2\1

18 
تؼ يآل  آلٕ٘ آل ٕ٘ ن

 ١٘ 

،ٌدٍّبببببال ،يعببببب١ّال: 

 خٍّال ،ٌخ،ش

 ،ألِش

،ٌسذ٠مال:  انبيئت وانطبيؼت:

 )زذ٠مالآل

 شدشةآل ٔخٍال(

 25ٚ26ِش،خؼال ،ٌسشف١ٓ  ،ٌسٟ ٔظ فال

  ،ٌ ؼد : ِ  أفؼً 19 ب١ئال ع١ٍّال

ػّ  ش 

 ،ٌّخ ؽ 

 ،ٌّٕفظببببببٍال ِببببببغ

 : )ي( +ـ،ٌٕٙببٟ ببب

 فؼً ِؼ سع

)أسٔ آل أعذآل  انحيىاَبث:

 بطالآل بمشةآل زّ ِال(
 27ٚ28ِش،خؼال ،ٌسشف١ٓ ي أبّزس ،ٌّ ء

20 

 :أعّ ء ،ألفؼ ي

 زز،سآل 

 آل٘ ن ٘ تآل

 

 ٚ،زال ع زشة ) ... )بسشآل ٚ،زال يىاسد: 

،ٌشّغ١ال  ،ٌ ؼش٠،:،ي( ) -

 ٚ،ٌمّش٠ال

- ٓ٠ٕٛ ٌ،

 (05 للمقطعتقوٌم، ومعالجة ) إدماج،) 2\1

21 
ٌّ ر،آل وُآل و١،آل 

  فٛقآل تس،.

،ٌدٍّال ،ٌفؼ١ٍاّل: 

 ،ٌّفؼٛي ف١ٗ

 ،ٌّؼبببببببببببببببببببببّ  ش

،ٌّٕفظببببببٍال ِببببببغ 

 ( ،ٌّٕفٟ بـ )ٌُ ٌٚٓ

 :انّصحت وانتّغزيت

 ،ٌدغُ )،ٌسٛ،ط ،ٌخّظ...( 

 فطٛس ،ٌظ، ذ

 
 ،ٌ ّ ء ،ٌّف ٛزال فٟ ،ألفؼ ي.

 تٛ،صْ ،ٌبز،ء

22 

،ٌٕفٟ/ يآل ِ آل ٌُآل 

،إلٌض،َ: ٠د آل 

 .٠ٕ،بٟآل يبّذآل ػ١ٍه

ّ  ش ،ٌّؼببببببببببببببببببببب

،ٌّٕفظببببببٍال ِببببببغ 

 يآل،ٌّٕفببٟ بببـ )ِبب  

ِبببببببببغ  ( ٌببببببببب١ظٚ

 ،ٌّؼ سع

)خ،ضآل بشتمب يآل تفب ذآل  انطّؼبو:

 ؽؼ َ..(
 ،ٌ  ء ،ٌّشبٛؽال فٟ ،يعُ ،ٌّؤّٔث طس ٟ فٟ غز، ٟ

 (06 للمقطعتقوٌم، ومعالجة ) إدماج،) 2\1
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 الثانً()تقوٌم بٌداغوجً مصاحب للفصل  24

25 
 قباااااااال، بعااااااااد

 )ٌـ.( ،ٌ ؼ١ًٍ: 

) ّْ  ٚ )أل

 :*الجملة الفعلٌة

  الحال

بـ  التسوٌف

 )السٌن(.
اإلعالم االتصاال  التواصل:

 )تلفزة، رادٌو، انترنٌت(

 همزة الوصل والقطع مفاجؤة سارة 

األصوات المنطوقة غٌر 
 المكتوبة )هذا وذلك(

 ،ٌى فآل ،ٌ، ءآل 

 ،ٌالَ ِغ )،ٌـــــــ(

 

 

 صدٌقً الحاسوب

26 
،ٌ ٛو١ببببببببببببببببببذ: 

  .،ٌد١ّغآل وً

 

*حاااااروف الجااااار: 

ػٍبببٝآل  ،)مااان، إلاااى

 (فٟ

،ٌ غبببببببببب٠ٛ، بببببببببببـ 

 )،ٌغ١ٓ(
 

  (07 للمقطعتقوٌم، ومعالجة ) إدماج،) 2\1
 

27 
،ٌّٛسٚث 

 ّٞ  ،ٌسؼ س

-،ٌ ببببٟ  -،ٌببببزٞ

 ،ٌٍٛ،تٟ  –،ٌز٠ٓ 
زببببببشٚف ،ٌدببببببش 

)ػبببببببٓآل ،ٌبببببببالَآل 

 ،ٌى فآل ،ٌ، ء(

،ٌؼببّ  ش ،ٌّ ظببٍال: 

)،١ٌببببببب ءآل ،ٌىببببببب فآل 

،ٌٙببب ءآل وبببُآل ،ٌفببب ءآل 

 ،ٌٛ،ٚآل وّ آل ّ٘ 

،ٌ ٛ،طببً: ،إلػببالَ ،يتظبب ي 

 ()تٍفضةآل س،د٠ٛآل ،ٔ ش١ٔ،

٠ٕ ح و  بال ِبٓ عب، إٌبٝ  ص٠ سة ،ٌّ س،

ثّببببب ٟٔ خّبببببً أٔشبببببطال 

 و  ب١ال ِ ٕٛػال       

 

 

 أطس   ،ٌسشف
28 

 –٠  ،ٌٕذ،ء: 

 أ٠ ٙ -أ٠ّٙ  

،يز ف ي ب ٌؼ َ 

،ألِ ص٠بٟ

 (08 للمقطعتقوٌم، ومعالجة ) إدماج،) 2\1

  الثالث()تقوٌم بٌداغوجً مصاحب للفصل  30

 مالحظات:

 الكفاءات المنصوص علٌها. الوثائق المرجعٌة البٌداغوجٌة ضروري )المناهج ، الوثائق المرافقة ، األدلة( للتمكن من بناء التعلمات بكٌفٌة سلٌمة وصوال إلى تحقٌقالرجوع إلى  -1

 القسم، وٌحدد للتلمٌذ ما ٌنجزه فً المنزل من كتاب األنشطة . التمارٌن التطبٌقٌة لمختلف فروع اللغة ) نحو ، صرف ، إمالء ، صٌغ( ٌنجز منها األستاذ ما ٌسمح به الوقت داخل -2

 التركٌز على إكساب المتعلمٌن آلٌة القراءة المسترسلة. -3

 تترك الحرٌة لألستاذ)ة( فً بعض الوحدات فً اختٌار ما ٌناسب من ظواهر لغوٌة تتماشى وموضوع الوحدة. -4
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 توجٌهات:
 سٌرورة المقطع: (1

، نطالقٌة )الوضعٌة األم(: وهً وضعٌة لها القدرة على استدعاء كل الموارد السالفة الذكر )الموارد المعرفٌة المنهجٌة، القٌم والمواقفالوضعٌة المشكلة اال  -
 والكفاءات العرضٌة( تنتهً بعرض أربع مهمات تتحول كل منها إلى وضعٌة جزئٌة فً كل أسبوع.

 المراد تحقٌقها خالل كل األسبوع. الوضعٌات الجزئٌة: ........المعبرة عن المهمات  -
 منهجٌة تناول المقطع فً أسابٌع التعلم  (2
 مٌدانا فهم المنطوق والتعبٌر الشفوي:  - أ

 .()من اعداد االستاذالنمط المرتبط بالّسنة  نص مرتبط بالوضعٌة الجزئٌة األولى: متنوع األنماط ٌغلب علٌه مٌدان فهم المنطوق:
 لتعبٌر الشفوي فً المقطع بثالثة أوجه:ٌظهر ا مٌدان التعبٌر الشفوي:

له عالقة وطٌدة بفهم المنطوق بحٌث ٌنجز المتعلم مجموعة من المهمات  الوجه األول:

 المحددة بدقة.

 له عالقة بدراسة التراكٌب واألسالٌب المرتبطة بالمقطع من انتاج المتعلم  الوجه الثانً:

الشفوي وهً من أهم المحطات التً ٌجب له عالقة بالتدرٌب على اإلنتاج  الوجه الثالث:

 أن تولى أهمٌة بالغة.

     من إنتاج    

 المتعلّم

 )مع تحدٌد أزمنة االنجاز(  مٌدانا فهم المكتوب والتعبٌر الكتابً: - ب
 ت التنفٌذ، وألزمنة التقدٌم.   فً هذه المحطة ننتقل إلى استغالل محتوٌات الكتاب المدرسً ودفتر األنشطة بحٌث ٌجد المتصفح تحدٌد لعدد الحصص ولكٌفٌا

 مرحلة التدرٌب على اإلنتاج الكتابً.
 منهجٌة تناول المقطع فً االسبوع الرابع:  (3

 أسبوعا للتعلّم 28( أسبوع باعتبار تّم تحدٌد حصص لإلدماج والتقوٌم نهاٌة كل مقطع تعلمً وفق طبٌعة الزمن المتاح: نصف )

 افقة:توجٌهات من الوثٌقة المر

 .ٌجب مراعاة الضوابط العلمٌة فً ترتٌب تناول الحروف وتوزٌعها على المقاطع 

 .ٌمكن التصرف فً توزٌع الرصٌد اللغوي والصٌغ والتراكٌب النحوٌة والصرفٌة المقررة وفق خصوصٌة النصوص دون اإلخالل بالهٌكل العام 

 ٌد اللغوي والصٌغ والتراكٌب النحوٌة والصرفٌة المقررة فً كل مقطع.ٌجب أن ٌشكل النص القاعدي سندا إلنتاج المنطوق وتضمٌنه الرص 

 ٌّة )السالم، صباح الخٌر، مساء الخٌر( الترحٌب: )مرحبا...( الشكر واالستحسان: )شكرا، أحسنت...( اال عتذار:)عفوا...( التهنئة: ٌمكن تناول ألفاظ وعبارات: التح
 .ٌع المحاور)مبارك، ...( الجـواب:) نعم، ال ...(  مع جم
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ــم البيداغىحـــ  ىــىي للخلٍى  لغت عزبيت  اإلاطخّــط الط 

 تجابة لما ٌسمعٌرد اس

 :البعد األول
ٌااتم تقااوٌم المااوارد 
المدروساااااااة مااااااان 
خااااالل وضااااعٌات 
بسااااااااااااااااااااااااااااااٌطة 
والوضاااااااااااااااااعٌات 
الجزئٌاااة وتماااارٌن 
وأنشاااااطة وأسااااائلة 
ومالحظااات ٌومٌااة 
لجمٌااااااع المااااااوارد 
المساااااااتهدفة فاااااااً 
المقاااااطع التعلمٌااااة 

 خالل السنة

ترتٌب -ات، ٌعٌد ٌجٌب عن أسئلة حول النص، ٌنفذ تعلٌم-ٌختار موضوع النص من خٌارات معطاة، -
 أحداث النص

ٌتفاعل مع النص 
 المنطوق

ٌعبر عن مختلف االنفعاالت بالمالمح  -ٌربط كلمات بصور لتحدٌد المعنى، ٌحدد أحداث النص، -
 ٌعرف مستوٌات الصوت واٌقاعاته لتحدٌد المعنى-والحركات الجسمٌة 

ٌحلل موضوع 
 الوضعٌة التواصلٌة

ٌنفذ تعلٌمات ٌعٌن أطراف الحوار او  -ق انطالقا من فهمه الخاص، ٌفسر أحداث النص المنطو-
 الشخصٌات

 ٌستخدم األدوات المناسبة للوصف، ٌستخدم األدوات المناسبة لإلخبار ٌفهم حدٌثه
 قع والخٌال.قصة مسموعة، ٌفرق بٌن الوا-ٌرتب أحداث قصة حسب تسلسلها المنطقً، ٌكمل احداث - ٌتواصل مع الغٌر

 ٌقدم ذاته وٌخبر عنها
ٌستخدم األمر والنهً، ٌبرر توجٌهاته، ٌستخدم االٌماءات المناسبة، ٌتحلى بآداب تناول الكلمة، ٌستعمل -

 أدوات االقناع، ٌعلل مواقفه

 ٌفهم ما ٌقرأ 
ضعٌات مختلفة ٌفهم ٌتعرف على الحروف المستهدفة فً و -ٌجٌب عن أسئلة تتعلق بمضمون النص، 

 ٌكمل جمال ناقصة من النص  -معانً الكلمات المقروءة، 
ٌعٌد بناء المعلومات 

 الواردة فً النص
 ٌفك الرموز المكتوبة، ٌنطق الحروف والمقاطع والكلمات نطقا سلٌما 

ٌستعمل المعلومات 
 الواردة فً النص

 وظائف عالمات الوقف   -ٌحدد ٌنفذ تعلٌمات على شاكلة ما ورد فً النص المكتوب، 

 ٌستخرج قٌما ٌحتوٌها النص المقروء - ٌقٌم النص المكتوب 
ٌتعرف على مختلف 

 أشكال الحروف 
 ٌحاكً نماذج خطٌة، ٌرسم الحرف رسما صحٌحا حسب

ٌتحكم فً مستوٌات 
 اللغة العربٌة 

 مات الوقف، ــ ٌحترم السطر، ٌحترم أبعاد الكلمة، ٌرسم عال

ٌنتج منصوصات حسب 
 وضعٌة التواص
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 مادة التربيت ؤلاضالميت

 

elbassair.net



 
 

  
 15                                                                                     وزارة التربٌة الوطنٌة          

 اوآلٌات تنفٌذه للتعلمات ةالسنوٌ اتمخططال

 

 

  

 عألاضبى   ركم    مً الىثيلت اإلازفلت جىحيهاث      

او   -

حدًث

خمىً مً حفظها جلدًم ألاروان في أربع حصص لصعىبت مضامينها، وال

 واضخظهارها في هذا اإلاطخىي.

اعخماد أضلىب اإلاعاًىت الحيت والحىار الهادف مع إمياهيت الزبط بين الطلىن 

 اإلاطتهدف والىصىص الشزعيت.

اضدىّاق الصىر واإلاشاهد بالحىار، وجلدًم عىاصز اللصت بئًجاس، واجباعها 

 بالحىار الضخيخاج واضخطخالص اإلاعارف.

 

 

 

م حشخيص ي   .2 جلٍى

 طىزة اإلاظد

 

0.  

 ى ا العلمؤلا  \فضل العلم 
ع

  .3 ط مي ثد 

  .4 شيازة ألاكازب

  .5   الطدق في اللىل 

  .6  أخفظ ألاماهت

  .7  2 مً أروان ؤلاًمان

  .8  0مً أروان ؤلاًمان

  .9 طىزة كسيش

  .22 ترة ؤلادماج و الخلىيم و اإلاعالجتف

م    .22 فصليجلٍى

  .20  طىزة العطس

 الزحيم  \+هللا الىاحد الزاسق \هللا الخالم 

 

23.  

  .24 طىزة اإلااىىن 

  .25 الىضىء عبادة

  .26 احعلم الىضىء 

  .27 الصالة رهً مً أروان ؤلاضالم

  .28 أض ي خمع ضلىاث في اليىي

)الطىت الثاهيت( اإلاطخّط الطىىي لبىاء الخعلماث إلاادة التربيت ؤلاضالميت  
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  .29 أحعلم الط مة

  .02 و الخلىيم و اإلاعالجتفترة ؤلادماج 

م    .02 فصليجلٍى

  .00 طىزة الكافسون

  .03  طىزة الكافسون

   0 آداب اإلاسجد +2آداب اإلاسجد 

 

04.  

 طىزة الفيل

 

05.  

  .06 مىلد السطىل ض ا هللا ىليه و طلم

  .07 ورضاعخه() وظب و طفىلت السطىل ض ا هللا ىليه و طلم

  .08 إدماج ك ي ومساجعت الظىز 

م  و اإلاعالجتفترة ؤلادماج    .09 و الخلٍى

م    .32 فصليجلٍى
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 ثانٌة ابتدائًالسنة ال -لمادة الرٌاضٌات لبناء التعلمات المخطط السنوي 

 األسبوع
المقط
 ع

رقم 
 الدرس

 من المنهاج والوثٌقة المرافقة توجٌهات سٌرورة المقطع العنوان الصفحة

 التقوٌم التشخٌصً 1

02-03 

طع
المق

1
 

1-3 14- 16 
جمع و طرح كمٌات + عد كمٌات صغٌرة 

دمج ) (-باستعمال الرمزٌن )+ و صغٌرة 
 (الدرسٌن

مستوى الكفاءة: ٌحل مشكالت باستعمال عملٌتً 
، ٌتموقع 30الجمع والطرح لألعداد األصغر   من 

فً الفضاء، ٌستخرج معطٌات من جدول وٌنقل رسم 
 على مرصوفة 

طرح وضعٌة انطالقٌة ٌتطلب حلها تجنٌد  .1
ر عملٌتً الجمع والطرح على أعداد طبٌعٌة أصغ

 مرتبطة بسٌاقات من الحٌاة الٌومٌة للتلمٌذ. 30من 

 تناول وضعٌات تعلمٌة أولٌة )بسٌطة( .2

تناول وضعٌات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظٌف  .3
عملٌتً الجمع والطرح على األعداد األصغر من 

 فً سٌاقات من الحٌاة الٌومٌة للتلمٌذ. 30

 حل الوضعٌة االنطالقٌة. .4

حل مشكالت تناول وضعٌات تقوٌمٌة تتعلق ب .5
جمعٌة وطرحٌة فً سٌاقات متنوعة وبإنجاز 

 إنشاءات هندسٌة.
معالجة بٌداغوجٌة تستهدف النقائص والصعوبات 

المسجلة أثناء تناول المقطع خصوصا ما تعلق 
 بالجمع أو الطرح

 المكتسبات الضرورٌة: 
 التعابٌر: بٌنها باستعمال ٌعّد كمٌات وٌشّكلها وٌقارن

 بقدر. من، أقل من، أكثر
 ٌقرأ جدول ذو مدخلٌن وٌستخرج منه معطٌات.

 ٌرسم خطوطا منحنٌة ومستقٌمة.
 مرصوفة على ٌتنقل

 تحت، فوق، ٌسار، ٌمٌن،) المصطلحات استعمال
 فً الفضاء شًء موقع أو موقعه لوصف( أسفل أعلى،

 .الفضاء فً للتوقع أو
تعتبر السنة الثانٌة مرحلة انتقالٌة من السنة االولى الى 

نة الثانٌة فً إطار نفس الطور والعمل على تحسٌن الس
مات الموارد فً هذه المرحلة من أجل اكتساب تعلّ 

 الحقة بغرض تدعٌمً.                 
-*ٌنتهً كل مقطع تعلمً بصفحة تحت عنوان    

ٌتضمن أنشطة إدماجٌة –الرٌاضٌات فً حٌاتنا 

              إضافٌة تجرى بعد المعالجة البٌداغوجٌة المحتملة. 

ٌفترض عدم إمكانٌة حلها من  االنطالقة:*الوضعٌة 

طرف التلمٌذ بإجراءاته الشخصٌة. وتتمٌز الوضعٌة 

 بؤنها تغطً الموارد التً تتضمن المقطع

8 21 
+ مقارنة االعداد  29الى  0متتالٌة االعداد من 

 (دمج الدرسٌن) 29الى  0من 

 وضعٌات جمعٌة او طرحٌة 22 9

 مشكالت جمعٌة او طرحٌة 23 10

04-05 

طع 
المق

0
2

 13-14 
+ الوحدات و العشرات فً  69االعداد الى  35 -34

 ( دمج الدرسٌن) 69االعداد الى 
 مستوى الكفاءة: 

ٌحل مشكالت باستعمال عملٌتً الجمع والطرح على 
استخراج معطٌات من و 200األعداد األصغر من 

رف على المضلعات جدول أو من مرصوفة، والتع
 واستعمال وحدات قٌاس الطول.

طرح وضعٌة انطالقٌة ٌتطلب حلها تجنٌد  .1
عملٌتً الجمع والطرح على أعداد طبٌعٌة أصغر 

  :المكتسبات الضرورٌة 
وٌكتبها وٌقارن بٌنها  100ٌقرأ األعداد األصغر من  -

 ٌساوي. من، أصغر من،التعابٌر: أكبر  باستعمال
بسٌطة اعتمادا على  وضعٌات فً أسئلة عن ٌجٌب -

 قراءته لجدول ذو مدخلٌن.
 " ٌقارن بٌن أطوال مستعمال التعبٌرٌن: " أطول من -

 و " أقصر من" وباستعمال وحدة غٌر معتمدة.

 69تفكٌك جمعً لألعداد الى  37 16

 اتمام عدد الى العشرة الموالٌة 38 17

18-21 
 99+ االعداد الى  99لى ا 70االعداد من  42 -39

 (دمج الدرسٌن)
 مشكالت جمعٌة او طرحٌة 43 22
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06-07 

20-24 
التعرف على استقامٌة اشٌاء + التعرف على  45 – 41

 (دمج الدرسٌن) استقامٌة نقط
مطروحة فً شكل جداول أو تمثٌالت  200من 

بٌانٌة أو مخططات أو جداول وفً سٌاق مرتبط 
 بالحٌاة الٌومٌة للتلمٌذ.

 ة(تناول وضعٌات تعلمٌة أولٌة )بسٌط .2
تناول وضعٌات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظٌف  . .3

فً  1000عملٌة الجمع على األعداد األصغر من 
سٌاقات مرتبطة بقٌاس أطوال معروضة فً 

 مخططات أو جداول.
 حل الوضعٌة االنطالقٌة. .4

 

ٌستعمل مرتبتً اآلحاد والعشرات فً حل مشكالت  -
 حسابٌة.

 دة فً ص ٌشكل البحث عن حلول لألنشطة الوار
فرصة لممارسة رٌاضٌة حقٌقٌة ٌطور التلمٌذ من  43

خاللها كفاءات عرضٌة خاصة المنهجٌة منها كما 
 تتٌح له الفرصة لتعمٌق تعلماته وهٌكلتها.

  ضرورة حرص األستاذ على منح التلمٌذ فرصا
لتعلم اإلدماج فً الرٌاضٌات سواء أكان فردٌا أو 

ٌة فً ذلك، بدءا ثنائٌا و جماعٌا من خالل اتباع منهج
من قراءة التعلٌمة وفهمها إلى استخراج المعلومات 

 الضرورٌة للحل و بناء استراتٌجٌة حلها، ثم تنفٌدها ،
 وذلك من خالل المناقشة و السإال 

 

25-49 
 2+ استخراج معطٌات 1استخراج معطٌات 72 – 46

 (دمج الدرسٌن)
 ( دم فً حصة واحدةٌق) 1قٌاس االطوال  48 27

 100شرٌط االعداد االصغر من  49 28

08-09 

 جمع عددٌن 51 30

 100العدد  52 31

33-40 
دمج ) 3+ قٌاس االطوال  2قٌاس االطوال  63 - 54

 (الدرسٌن

34-51 
التعرف على شكل  التعرف على المضلعات+ 81 - 55

 (دمج الدرسٌن) مستو

10-11 

 ( ٌقدم فً حصتٌن) الضعف و النصف 59 36

 الجمع دون احتفاظ 60 37

 199متتالٌة االعداد الى  62 39

 التعرف على الزاوٌة القائمة 65 42

 التقوٌم الفصلً )الفصل األول( 12

13-14 

تناول وضعٌات تقوٌمٌة تتعلق بحل مشكالت  .5 مشكالت جمعٌة او طرحٌة 66 43
 قات متنوعة مرتبطة بموارد المقطع.جمعٌة فً سٌا

معالجة بٌداغوجٌة تستهدف النقائص والصعوبات 
المسجلة أثناء تناول المقطع خصوصا ما تعلق 
بالجمع باالحتفاظ أو بقراءة تمثٌالت بٌانٌة أو 

 مخططات.

ٌحرص االستاذ دائما على إعطاء الوقت الكافً 
لتقوٌم للتالمٌذ مع توفٌر بٌئة التعلم الفردي المناسب 

 تعلماتهم.

 الجمع باالحتفاظ وضع العملٌة 68 45

 (1) 999متتالٌة االعداد الى  69 46

48 
ٌقدم فً حصة ) العملة ) الدٌنار الجزائري( 71

 ( واحدة

طع  15-16
المق

0
3

 مستوى الكفاءة:  الساعة ) تحدٌد االوقات( 80 50 
صغر ٌحل مشكالت جمعٌة وطرحٌة على األعداد األ

وانتقاء معطٌات مفٌدة إلنشاء شكل  1000من 
هندسً باستعمال أدوات الرسم والتعرف على 

 الرزنامة واستعمالها للمتوقع فً الزمن ولقٌاس مدد
طرح وضعٌة انطالقٌة ٌتطلب حلها تجنٌد  .1

 ٌة: المكتسبات الضرور 
وٌكتبها وٌقارن بٌنها  100ٌقرأ األعداد األصغر من  -

 ٌساوي. من، أصغر التعابٌر: أكبر من، باستعمال
 الزمنً تسلسلها حسب مؤلوفة أحداثا ٌرتب  -

 المتكررة. األحداث بعض على وٌتعرف
 " ٌقارن بٌن أطوال مستعمال التعبٌرٌن: " أطول من -

 (2) 999متتالٌة االعداد الى  83 53

 طرح عدد ذي رقمٌن 84 54

 قٌاس المدد 85 55

17-18 
 مقارنة و قٌاس االطوال 86 56

 (3) 999متتالٌة االعداد الى  89 59
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60 90 

عملٌات الجمع والطرح والضرب على أعداد طبٌعٌة  مشكالت جمعٌة او طرحٌة
مطروحة فً شكل جداول أو  100000أصغر من 

بٌانٌة أو مخططات أو جداول وفً سٌاق  تمثٌالت
 مرتبط بالحٌاة الٌومٌة للتلمٌذ.

 تناول وضعٌات تعلمٌة أولٌة )بسٌطة(  .2
 التعرّف على شكل مستو )مثلث، مثلث.

تناول وضعٌات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظٌف  .3
عملٌات الجمع والطرح على األعداد األصغر من 

 فً سٌاقات مرتبطة بقٌاس أطوال. 1000
 لوضعٌة االنطالقٌة.حل ا .4
تناول وضعٌات تقوٌمٌة تتعلق بحل مشكالت  .5

جمعٌة وطرحٌة فً سٌاقات متنوعة مرتبطة بموارد 
 المقطع.

معالجة بٌداغوجٌة تستهدف النقائص والصعوبات 
المسجلة أثناء تناول المقطع خصوصا ما تعلق 

 بالجمع أو الطرح أو انتقاء معطٌات أو إنشاء تصمٌم

 و " أقصر من" وباستعمال وحدة غٌر معتمدة.
ٌستعمل مرتبتً اآلحاد والعشرات فً حل مشكالت  -

 حسابٌة.
ٌتعّرف وٌستعمل مصطلحات )مربع، مستطٌل،  -

مثلث، دائرة، ضلع، رأس( لوصف أشٌاء أو 
 أشكال.

  تمنح للتالمٌذ فً نشاط حل المشكالت فرص قراءة
نص المشكلة ومطالبتهم بشرح ما فهموا من قراءتها 

تاجهم، وهذا مستعملٌن صٌغ تعبٌرٌة متنوعة من ان
بهدف جرهم إلى بناء تصور حول المشكل كؤول 

 خطوة فً مسعى البحث عن حل لها.
  ٌتم التركٌز فً قٌاس المدد على المواعٌد الزمنٌة

التً تقسم الٌوم عند تالمٌذ هذه السن والمرتبطة 
باألحداث الٌومٌة فً حٌاته، كاالستٌقاظ  صباحا، بداٌة 

لعودة من المدرسة فً الدراسة فً الفترة الصباحٌة، ا
 الفترة المسائٌة، ...

طع 
المق

0
4

 

مستوى الكفاءة: ٌحل مشكالت جمعٌة وطرحٌة  ( ٌقدم فً حصة واحدة) التمثٌل البٌانً 100 63
وٌبلغ  1000وضربٌة على األعداد األصغر من 

حله وٌوظف مكتسباته فً الهندسة لوصف مجسم 
 ورسم شكل بالتناظر المحوري 

طرح وضعٌة انطالقٌة ٌتطلب حلها تجنٌد  .1
على  عملٌات الجمع والطرح والضرب والقسمة

مطروحة فً شكل  1000أعداد طبٌعٌة أصغر من 
جداول أو تمثٌالت بٌانٌة أو مخططات أو جداول 

 ومرتبط بقٌاس مدد من الحٌاة الٌومٌة للتلمٌذ.

 

  :المكتسبات الضرورٌة 
ٌحل مشكالت جمعٌة وطرحٌة مستعمال أعدادا ال  -

 .100تتعدى 
 ٌتنقل على مرصوفة -
وق، تحت، استعمال المصطلحات )ٌمٌن، ٌسار، ف -

أعلى، أسفل( لوصف موقعه أو موقع شًء فً 
 الفضاء أو للتوقع فً الفضاء.

 الجمع باالحتفاظ )وضع العملٌة( -
  ٌعتمد االستاذ على تناول االسئلة المباشرة وغٌر

 المباشرة عند تناول الوضعٌة االنطالقٌة.

 

19-20 

 

64-71 
101 - 
108 

 (دمج الدرسٌن) مقارنة الكتل + قٌاس الكتل

 (4) 999متتالٌة االعداد الى  103 66

 وضع عملٌات الطرح 104 67

 وضع عملٌات الطرح باالستعارة 105 68

(  ٌقدم فً حصة واحدة) استعمال المرصوفة 107 70
 ( ٌقدم فً حصة واحدة)

21 
 ضرب عددٌن بٌن التعبٌر اللغوي و الترمٌز 110 73

 (1ضرب عددٌن ) 111 74

 التقوٌم الفصلً )الفصل الثانً( 22

23-24 

78-83 
115- 
122 

التعرف على محور تناظر شكل + اتمام شكل 
دمج ) بالتناظر المحوري على مرصوفة

 (الدرسٌن

 مدد من الحٌاة الٌومٌة للتلمٌذ. .2
 تناول وضعٌات تعلمٌة أولٌة )بسٌطة(  .3
تناول وضعٌات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظٌف  .4

لجمع والطرح والضرب على األعداد عملٌات ا
  1000األصغر من 

 
  اعتماد أسلوب الحوار بٌن التالمٌذ لفهم المشكلة

أن -تعلم اإلدماج  –الختٌار األدوات التً نحتاجها 
الهدف من استثمار الجمع والضرب فً حل مشكالت 

 96-79 -تقترح وضعٌات من الواقع –من الواقع 
116 - 
135 

 (دمج الدرسٌن) (2( + الحاسبة )1)الحاسبة 
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 حل الوضعٌة االنطالقٌة. .5 (2ضرب عددٌن ) 120 81
تناول وضعٌات تقوٌمٌة تتعلق بحل مشكالت  .6

جمعٌة وطرحٌة وضربٌة فً سٌاقات متنوعة 
 مرتبطة بموارد المقطع.

معالجة بٌداغوجٌة تستهدف النقائص والصعوبات  .7
المسجلة أثناء تناول المقطع خصوصا ما تعلق 

 ٌات الثالث وإنشاء أشكال بالتناظر المحوري.بالعمل

 

 عادة إن الحسابات المقترحة لكل مشكلة مناسبة إل
االستثمار تعلمات التلمٌذ الخاصة بالضرب / الترمٌز 

الضرب فً  –جدول الضرب –الجمع المتكرر  –
10/ 
  تحل كل مشكلة بإجراءات مختلفة ٌطلب االستاذ من

 التالمٌذ تفسٌر كل إجراء وتفسٌر الحساب المرفوض
 تكون البداٌة بقراءة التعلٌمة وشرحها.

 
 

 

 5جدول الضرب فً  121 82

25-26 

 4و فً  3جدول الضرب فً  124 85

 10جدول الضرب فً  125 86

 10الضرب فً مضاعفات  127 88

 (3ضرب عددٌن ) 128 89

27-28 

91-98 
130- 
137 

 (2( + )1جسمات )التعرف على بعض الم
 (دمج الدرسٌن)

 مشكالت ضربٌة 136 97

 ضرب عدد ذي رقمٌن فً عدد ذي رقم واحد   132 93

 مشكالت ضربٌة و جمعٌة و طرحٌة 136 97

 إدماج 29
 التقوٌم الفصلً )الفصل الثالث( 30

 :مالحظات و توجٌهات

مرحلة التعلٌم االبتدائً تم تخفٌف المحتوٌات بحذف أو نقل دمج بعض الدروس ، دون االخالل بتدرج المفاهٌم داخل المستوى الدراسً نفسه أو فً اعتمادا على مصفوفة المفاهٌم الرٌاضٌة لمرحلة  -1

 التعلٌم االبتدائً.

 ساسٌة لبناء الكفاءات الختامٌة للمٌادٌن و الكفاءات الشاملة للمادة.تم التركٌز على التعلمات األ -2

 دروس نظرا لتكرارها فً مستوى سابق أو الحق.تم حذف بعض ال -3

 من كّل درس(.التعلمً ٌمكن استغالل الدروس المحذوفة كوضعٌات تعلمٌة فً مواد االٌقاظ ) حسب الهدف  -4

( إلنجاز وضعٌات التوظٌف و التطبٌق، و ذلك د30د( والحصة الثانٌة )30ولى )دقٌقة لكل حّصة بحٌث ٌقدم الدرس فً الحصة األ 30سبوعٌا ب أحصص  5لى إ 4خّصص لمادة الرٌاضٌات من  -5

 نشطة منزلٌة (.أما باقً التمارٌن فٌمكن تكلٌف المتعلمٌن بإنجازها فً المنزل )أتمرن(، أو )أبانتقاء أنسب التمارٌن من نشاط )أنجز( 

ٌّف الوضعٌات المقترحة فً نشاط "أكتشف"     30لى إبما أن الحّصة تقلصت  -6  ) تقلٌصا أو إثراء( كما ٌمكن له اقتراح وضعٌات بدٌلة مع اإلبقاء على الهدف التعلمً.د ، ٌمكن لألستاذ أن ٌك

فعٌل دروس حسب طبٌعة الموارد التعلمٌة ، وعلٌه فاألستاذ حّر فً التصرف فً الهامش الزمنً المتبقً كإدراج وضعٌات للتدرٌب على اإلدماج ) ت 5لى إ 4سابٌع البٌداغوجٌة تضمنت ما بٌن األ -7

 رٌة البٌداغوجٌة المسإولة لألستاذ(.الح

 ٌمكن التصرف فً تناول محتوٌات المخطط االستثنائً حسب وتٌرة تعلم التالمٌذ و مكتسباتهم السابقة.  -8
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 انكفبءة انشبيهت: ٠م شذ زٍٛي ٌّشىالت بغ١طال ِ ؼٍمال بس١ تٗ ،١ِٛ١ٌال ِٚس١طٗ .

 انًيذاٌ انكفبءاث انختبييت  

ِٛ،سدٖ زٛي ،ٌّظ ٘ش ،ٌى،شٜ ٌٍس١ ة ػٕذ ،ٌطفً ٚتغٍغً ،ألزذ،ث  ذٗ ٚتٕظ١ُ ٚت١شة ز١ تٗ ب د١ٕال خغ٠ّس فع ػٍٝ طس

 فٟ ،ٌضِٓ 
 اإلَسبٌ و انصحت

 اإلَسبٌ وانًحيط ٠س فع ػٍٝ ِس١طٗ ،ٌمش٠  ب د١ٕذ ِٛ،سدٖ ،ٌّ ؼٍمال ب ٌّظ ٘ش ،ٌى،شٜ ٌٍس١ ة ،ٌس١ٛ،١ٔال ٚ،ٌٕ، ت١ال.

ت في انفضبء وانزيٍ ال ٚ،ع خذ،َ ،ٌشصٔ ِال فٟ ِؼشفال ،ألزذ،ث ٚتٕظ١ُ ٚت١شة ز١ تٗ.٠سً ِشىالت ت ؼٍك ب مذ٠ش ،ٌّذة ،ٌض١ِٕ ًَ  انًؼهَ

٠سغٓ ،ع ؼّ ي أد،ة تم١ٕال فٟ ،يع خذ،ِ ت ،١ِٛ١ٌال تٍ،ٟ ز خ تٗ ب د١ٕذ ِٛ،سدٖ زٛي ،يش١ ء ،ٌ ىٌٕٛٛخ١ال  ٚخظ  ظٙ  

 ،ٌّ د٠ال .
 انًبّدة وػبنى األشيبء

 

 والخىىىلىحيتالتربيت العلميت مادة 
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 الخىىىلىحيت  و  لتربيت العلميتللبىاء الخعلماث  اإلاطخّط الطىىي 

 يالحظبث وتىجيهبث  انًىاسد األسبسيت انىضؼيت انتؼهًيت     انتؼهًي انًقطغ األسبىع

 تقىيى تشخيصي 

1 
 اإلَسبٌ وانصحت

 يظبهش انتُفس

)ػ١ٍّال ،ٌ ٕفظ ِغ ّشةآل  ،ٌ ٕفظ ِظ ٘ش

 ،ٌمٛ،ػذ ،ٌظس١ال ٌٍ ٕفظ(

 ،ٌ، ذ١ٔال.٠ّىٓ ،ع بالي ،ٌّٛ،سد فٟ ٔش ؽ ت ،ٌ شب١ال 

  ٟبؼال ،ٌ ١ٍّز ٌّٕٛ خغّٗ )ٚصٔ  ٚؽٛي( ٚتذ٠ٚٓ ٔ   ح ،ٌّٕٛ ف  ِ

 خذٚي ٌّذة ِ فك ػ١ٍٙ .

2 

 ًَى جسى انطفم وتطىسِ

س ّٛ )ِظ ٘ش ،ٌّٕٛآل  أٔ  أّٔٛ ٚخغّٟ ٠ ط

 ششٚؽ ،ٌّٕٛ ،ٌغ١ٍُ(

 دِ ج ،ٌّٛ،سدإ 3

4 
 اإلَسبٌ وانًحيط

 يظبهش ًَّى انُببث

 

١ّ٘ال ) أ ،ٌٕ، ت ،ألخؼش ٠ّ ّض ،ٌّ ء

 ،ٌّ ء ٌٍٕ، ت ،ألخؼش(

 .،ششذ خطٛ،ت صس،ػال بزٚس ٚتشن ،ٌ ١ٍّز ٠ٕدض ِششٚػٗ فٟ ،ٌ،١ 

 ٔد ص ِششٚع صس،ػال ٔ، ت أخؼش ِٚ  بؼال تطٛس ّٖٔٛ ِٓ ،ٌ،زسة إ

 إٌٝ ،ٌٕ، ال.

5 

 ،ٌس خ ت ،ٌبز، ١ال ٌٍٕ، ت ،ألخؼش

)،ِ ظ ص ،ٌٕ، ت ،ألخؼش ٌٍّ ء تٛصػٗ 

 ػٍٝ خ١ّغ ،ألخض،ء(

 ،ألٚي ذس،عٟ،ٌتم٠ُٛ ،ٌفظً  

6 
 ػُذ انحيىاَبث انتغزيت

)آوالت ،ٌؼش   ػٕذ ،ٌس١ٛ،ٔ ت ،ٌ بز٠ال

 ٚآوالت ،ٌٍسُآل ،ٌغٍٛو ت ،ٌبز، ١ال

  ت(ٍس١ٛ،ٌٔ

 ٔد ص بسث زٛي ،ٌف  ذة ،يل ظ د٠ال ٌ،ؼغ ،ٌس١ٛ،ٔ ت )و١ف١ال إ

 ،يع ف دة ِٕٙ (.
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7 
 انتكبحش ػُذ انحيىاَبث

)،ٌزوش ٚ،ألٔثٝآل  ،ٌ ى ثش ػٕذ ،ٌس١ٛ،ٔ ت

 ٚطب س٘ ( ػ  ٍال ،ٌس١ٛ،ٔ تٛو تآل ،ٌغٍ

  ٝيو ف ء ب ٌ ؼشع ٌّفَٙٛ ،ٌؼ  ٍال ،ٌس١ٛ،١ٔال )،ٌزوش ٚ،ألٔث،

 ٚطب سّ٘ (

   ٙٔد ص ِظٕ، ٌّخ ٍ، ،ٌؼ  الت ،ٌس١ٛ،١ٔال ،ٌّّىٓ ،ٌ ٛطً إ١ٌ،

 ٚتسذ٠ذ أعّ ء أفش،د٘ .

8 
انًؼهًـت في 

 انفضبء وانزيـٍ
 انزيٍ انزي يًـشّ 

 

١ال )،ٌٛزذ،ت ،ألع ع ،ٌضِٓ ،ٌزٞ ٠ّشّ 

 (ل١ ط ،ٌضٌٍِٓضِٓآل 

  ْ خّغ ِؼٍِٛ ت ٚطٛس زٛي أٔٛ،ع ،ٌغ ػ ت ،ٌ ٟ ،خ شػٙ  ،ئغ

 ِٕز ،ٌمذَ ز ٝ ،٢ْ.

 

 

 ٔد ص ِط٠ٛال ألزذ،ث ت س٠خ١ال ٚؽ١ٕال أٚ إعال١ِال ِ ؼ ل،ال ٚتشت١،ٙ .إ 

9 
 تؼبقب وتزايٍ األحذاث

 

)،ٌّ ػٟآل  تؼ ل  ٚتض،ِٓ ،ألزذ،ث

 ،ٌس ػش ٚ،ٌّغ م،ًآل ،ٌ ض،ِٓ ٚ،ٌ ؼ ل (

 

 ،ٌث ٟٔ ،ٌذس،عٟتم٠ُٛ ،ٌفظً   

10 

انًبّدة وػبنى 

خىاص األجسبو انصهبت  األشيبء

 واألجسبو انسبئهت

خٛ،ص ،ألخغ َ ،ٌظٍ،ال ٚ،ألخغ َ 

آل فٟ ،ٌّ ء،ٌ ٟ تٕسً ،ألخغ َ ) ،ٌغ  ٍال

 ...(تطفٛ ٚأخشٜ تبٛص ،ٌ ٟ خغ َ،أل

 ٔد ص ٌٛزال إشٙ س٠ال ٌ سٛيت بؼغ ،ٌّٛ،د فٟ ز١ تٕ  ،١ِٛ١ٌال.إ 

11 
 ّىالث انًبّدةتح

 

)تأث١ش ،ٌسش،سة فٟ بؼغ  تسٛيت ،ٌّ دة

،ألخغ َ ،ٌظٍ،ال ٚتسٌٛٙ  إٌٝ أخغ َ 

 ع  ٍال(

12 
 انهىاء حبنت حبنخت نهًبدة

 

)،ٌخٛ،ص  ،ٌٙٛ،ء ِٛخٛد فٟ ِس١طٟ

،ٌّ د٠ال فٟ ،ٌٙٛ،ءآل ،ٌس ٌال ،ٌب ص٠ال أٚ 

 ،ٌ،خ س٠ال(

 ؽ زٛٔال  -)ل س  شش،ػٟ طٕغ ّٔ رج ألش١ ء ت سشن ب ٌٙٛ،ء- 

 ٌ دغ١ذ ِ،ذأ تسش٠ه ،ٌٙٛ،ء ٌٙ .  د...(ِٕط
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13 
 أدواث االستؼًبل انبسيطت

)،ٌ ؼشف ػٍٝ  أدٚ،ت ،يع ؼّ ي ،ٌ،غ١طال

ِخ ٍ، ،ألدٚ،ت ،ٌ،غ١طال ٚ،ع خذ،ِ تٙ  

زغ  ،ٌبشع آل ِؼ ػفال ِ  ٔال ِ دة 

 ّٟ  ( ب ٌط

  فٟ ٔش ؽ ت ،ٌ شب١ال ،ٌ شى١ٍ١ال. الي ،ٌّٛ،سد ب،ع 

 خ ِ ت بغ١طال.طٕغ أش١ ء ِخ ٍفال ب ٌطٟ ٚ،ٌ ٍظ١ك ٚب 

 

 
 ،ٌث ٌث ،ٌذس،عٟتم٠ُٛ ،ٌفظً 

 تىجيهبث ويالحظبث:

 ػًّ آل ثُ تُظّسر ٚتم١ُ ٟ ٚسلال ،ٔ م ء تط،١م ت ٚتّ س٠ٓ ،يع ثّ س بّ  ٠خذَ ،ٌ ٛظ١، ،ٌّ، شش ٌٍ ؼٍّ ت ٚتد١ٕذ٘  ٚإػط  ٙ  وٛ،خ، ت ِٕض١ٌال ٠ٕدض٘  ،ٌّ ؼٍُ فٟ ،ٌ،١، ف

 ع  ر. ِٓ ؽشف ،أل

 ٛفشة.                                                                                      ،ٌ خ ١ س ٚػؼ١ ت ِٕ ع،ال ٌٍ ال١ِز ٚظشٚفُٙ ٚب١ئ ُٙ ٚ ،ٌٛع  ً ،ٌسشص ػٍٝ زغٓ ،ٌ ظشف ب ّ 

 سد.ء ٌٚ ،ئ م  د١ٕذ ،ٌدِ ج ،ٌدض ٟ ٚ،ٌىٍٟ ٚفك ،ٌّمطغ ٚ،ٌفظً... ٌ سم١ك تذس٠  أوثش ػٍٝ ،ٌسشص ػٍٝ ت٠ٕٛغ ِسط ت ،إل،ٍّٛ 

 .ٍُع بالي بؼغ ،ٌ ؼٍّ ت ٚفك ِ  ٠ٕ ع  ،ٌّٛ،د ،ٌ ؼ١ٍّال ،ألخشٜ و ٌ شب١ال ،ٌ،ذ١ٔال ٚ،ٌ شى١ٍ١ال أٚ ِٛ،د أخشٜ ٌ شع١خٙ  ػٕذ ،ٌّ ؼ، 

 ٔد ص بؼغ ،ٌّش س٠غ ،ٌؼ١ٍّال ،ٌ ٟ ت ّ شٝ ٚ،ٌّٛ،ػ١غ ،ٌّذسٚعال ٌبشع دفغ ،ٌّ ؼٍُ ٌٍ،سث ٚإثش،ء سط١ذٖ ،ٌّؼشفٟ.    إ 
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  انكفبءاث انختبييت ؤششاث انتحكى ًَبرد يٍ ي

 انتقىيـــــــى انتشخيصي

 ١١ّض ب١ٓ ،ٌش١ٙك ٚ،ٌضف١ش ٌ، 
 تسذ٠ذ ،ٌمٛ،ػذ ،ٌظس١ال ٌٍ ٕفظ 
  ُؼ،١ش ػٓ ،ٌّٕٛ ِٓ خالي ،ٌ ب١ّش،ت ٚتطٛس ،ٌدغ ٌ، 
  ّٛ  تسذ٠ذ ،ٌمٛ،ػذ ،ٌظس١ال ٌٍّٕ

ِٛ،سدٖ زـٛي ،ٌ بـ١ش،ت  ب د١ٕذ خغّٗ طّسال ٠س فع ػٍٝ

 ٍٝ زذٚث بؼغ ،ٌٛظ  ، ،ٌس٠ٛ١ـال،ٌدغ١ّال ،ٌذ،ٌال ػ

 
انفصم 

 األول
 تسذ٠ذ ،ٌس خ ت ،ٌبز، ١ال ٌٍٕ، ت ،ألخؼش 
   ٙ ،تفغ١ش و١ف١ال ،ِ ظ ص ،ٌٕ، ت ٌٍّ ء. ٠ظّٕ، ،ٌس١ٛ،ٔ ت زغ  غز 
 ٚط، بؼغ ،ٌغٍٛو ت ،ٌبز، ١ال ػٕذ ،ٌس١ٛ،ٔ ت 
 ٝ١١ّض ب١ٓ ،ٌزوش ٚ،ألٔث ٌ، 
 ٚط، ِظ ٘ش ،ٌغٍٛو ت ،ٌدٕغ١ال ػٕذ ،ٌس١ٛ،ٔ ت 
 و١ف١ال ،يػ ٕ ء ب ٌس١ٛ،ٔ ت ٚطب س٘ ػ ،ٌ ؼشف ٍٝ 

٠س فـع ػٍٝ ِس١طٗ ،ٌمش٠ـ  ب د١ٕـذ ِٛ،سدٖ ،ٌّ ؼٍّمال ب ٌّظ ٘ش 

 ،ٌى،ـشٜ ٌٍس١ ة ،ٌس١ٛ،١ٔال ٚ،ٌٕ، ت١ال.

 

 
 .تٛظ١، ،ٌشصٔ ِال فٟ تٕظ١ُ ٔش ؽ ت ،ٌس١ ة ،١ِٛ١ٌال 
 .تمذ٠ش ،ٌّذد ،ٌض١ِٕال ب ع ؼّ ي أد،ة ٌٍم١ ط 
 ٚ ألزذ،ث ،ٌّ ض،ِٕال.،ٌ ١١ّض ب١ٓ ،ألزذ،ث ،ٌّ ؼ ل،ال، 

ًّ ِشىالت ت ؼٍّك ب مذ٠ش ،ٌّذة ،ٌض١ِٕالآل ٚ،ع خذ،َ ،ٌشصٔ ِال  ٠س

 فٟ ِؼشفال ،ألزذ،ث ٚتٕظ١ُ ٚت١شة ز١ تٗ.

انفصم 

 انخبَي

  ٌشبؾ ب١ٓ تب١١ش شىً ،ٌدغُ ٚخ ط١ال ،ٌطفٛ فٛق ،ٌّ ء أٚ ،ٌبٛص، 
 .َ ؼـّشف ػٍٝ تأث١ـش ،ٌسـش،سة ػٍٝ بؼغ ،ألخغـ ٌ، 
 ٌم١ َ بّّ سع ت ػ١ٍّال، . ٌٙ ّٛ  ت ؼٍّك ب ز ف ظ ؽ،١ؼال ،ٌّ ّدة بؼذ تس
 ؼ،١ش ػٓ ،ٌخٛ،ّص ،ٌّ ّد٠ال ٌٍٙٛ،ء ٌ، 
 ؼّشف ػٍٝ ِخ ٍ، ،ألدٚ،ت ،ٌ،غ١طال ٌ، 
 .م ء ،ألدٚ،ت ،ٌّال ّال ٚ،ع خـذ،ِٙ  زغـ  ،ٌبـشع ٔ، 
 .فٟ طٕ ػال أش١ ء ِ ١ٕال ِٓ ِٛ،ّد ِط ٚػال ّٟ  ،ٌ ؼّشف ػٍٝ دٚس ،ٌط

َ ،١ٌِٟٛ تٍ،ٟ ز خ تٗآل ،يع خذ، تم١ٕال فٟ ٠سغٓ ،ع ؼّ ي أد،ة

 ب د١ٕذ ِٛ،سدٖ زٛي ،ألش١ ء ،ٌ ىٌٕٛٛخ١ال ٚخظ  ظٙ    ،ٌّ ّد٠ال.

انفصم 

 انخبنج
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م كادزا  في نهاثت مسخلت الخعليم الابخدائيملمح الخطخزج مً مزحلت الخعليم لابخداي : 
ع
في مديطه الاجخماعي بشكل مظؤول  ججاه  الخطسفى ا ثكىن اإلاخعل

 . السمىش الىطىيت ومؤطظاث الجمهىزيت آلاخسيً،  وججاه

ٌ  ملمح الخطخزج مً الّىر  معسفت كىاىد الحياة الجماىيت والخعبير ىً جفاىله الاثجابي في مديطه الاجخماعي  في نهاثت الطىز الثاوي ثكىن كادزا ى ا  :ألاو 

ت.   مىش الىطىيع  واخترامه للغير والسع

ىت الثاهيت: الىفاءة  العامت ممخلكاجه ى ا مدافظا بيئخه في واجباجه جأدثت و خلىكه ممازطت ى ا كادزااإلاخعلم  لظىت الثالثت ثكىن في نهاثت ا الشاملت للط 

 .والخاضت

 

 

دة التربيت اإلادهيتما
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،ٌىف ءة 

 ،ٌخ  ١ِال

ماث اإلالاطع اإلاىارد اإلاعزفيت اإلالترحت  ،ٌّمطغ
 
يهاث مً جىح الخدرج في  مزاحل جىفيذ اإلالّع(:-)اإلاىدطباث اللبليت ليل ملّع هييلت حعل

 الىثيلت اإلازافلت
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ــ اإلاحافظت على البيئت )دمج  2

الدروص:  الشجزة صدًلت 

لاوطان ــ لىحم  غاباجىا ــ 

 الحدًلت العامت (

 ــ اإلااء ثزوة  0

 هظيف  أهاــ  3

 ــ هظافت اإلادرضت واإلاحيط 4

 ـــ البّاكت الغذائيت  5

 ــ هظافت الغذاء 6

ت -2  :اإلاىدطباث اللبلي 

ت( - حي 
 
زد  الخ ت) ًحي  ٍو  ممارضت كىاعد الحياة الجماعي 

 الخفاعل ؤلاًجاب ) احترام الىبير( ضمً محيّه )ألاضزة، اإلادرضت(. -

ير اإلانهجي للملّع -0  :الط 

                                                                دوز خىل اختراي كىاىد الحياة الجماىيت في إطاز الخفاىل ؤلاثجابي مع آلاخسيً                                                     : وضعيت جوضعيت لاهّالق

 وضعياث حشئيت لخعلم اإلاىارد :                          -

وشاطاث أو أداءاث:                                                                                                                                                                        

                     وضعيت جمكً اإلاخعلم مً  إكامت ى مكت بين خياة ؤلاوظان و ىىاضس البيئت .             -

 وضعيت خليليت ودالت ى ا الىظافت بمظاىدة طىداث مخىىىت                                    -

......(.                                         -وضعيت جدفع اإلاخعلم للمشازكت في الحفاظ ى ا البيئت. )خملت حشجير مث م -                 

                                                                        : وضعيت جخظ اطخخ مص العىاضس اإلاشكلت للبيئت وألاضساز التي ثلحلها ؤلاوظان بها.                                                 اج اإلاىاردإدم وضعيت -

م الىفاءة - كدظبت و اإلادمجت  خىل السبط بين الىظافت  و جمال اإلاديط مً : ججىيد اإلاىازد اإلاوضعيت )وضعياث( جلٍى

 خ مل اكتراح اجساءاث لخطبيم كىاىد الىظافت.                                               

ة : جخظ الطعىباث و الىلائظ اإلا مخظت لدي اإلاخعلم بعد ؤلادماج  و الخلىيم أو خ مل طيروز اإلاعالجت اإلاحخملت -         

 اإلالطع مثل ىدي الحسص ى ا الىظافت اإلاكاهيت و الجظدثت.

ثخطسعف ألاطخاذ في هرا 

دزعج وفم ماثساه  الخع

مىاطبا مً خي  ىدد 

الحطظ خظب ما 

به كىضعيت مشكلت 
ع
جخطل

ميت ى ا خدي دون 
ع
حعل

اإلاظاض بالحجم الظاعي 

اإلاددد للكفاءة مدلع 

ماء.  26ص  الىع

ماث
 
عل

 
ىىي لبىاء الخ ط الط 

 
    0الطىت  إلاادة التربيت اإلادهيت اإلاطخّ
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،ٌىف ءة 

 ،ٌخ  ١ِال

ماث اإلالاطع رد اإلاعزفيت اإلالترحتاإلاىا ،ٌّمطغ
 
 جىحيهاث مً الىثيلت اإلازافلت الخدرج في  مزاحل جىفيذ اإلالّع(:-)اإلاىدطباث اللبليت ليل ملّع هييلت حعل
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 حلىكيى )دمج الدروص : ــ  2

م ــــ الزاحت ــــ 
 
الحم في الخعل

م أوكاث الزاحت (
 
عب ــ أهظ

 
 الل

 ــ واحباح  ) دمج الدروص :  0

 أجلً عملي ــ لاهضباط(

 ــ أجضامً مع حاري  3

 

 

 

 

 ــ 

 

ت -2  :اإلاىدطباث اللبلي 

ت - ً مً خالٌ معزفخه بعىاصز الهٍى م آلاخٍز م هفطه و ًلد  ت. ًلد  خصي 
 

 الش

ير اإلانهجي للملّع -0  :الط 

وضعيت شاملت جدوز خىل أداء العمل اإلادزس ي في وكخه وبئجلان باىخبازه واجب ثؤدي إلا الخمخع  وضعيت لاهّالق: -

خعلم وضعياث حشئيت ل -بالحلىق.                                                                                             

                                                                                    اإلاىارد :                                                                                 وشاطاث أو أداءاث:                  

                                                و الىاجباث و الخمييز بينها اهط مكا مً اإلاديط ألاطسي و اإلادزس ي.                                                                وضعيت جدفع اإلاخعلم إلا الخعسف ى ا الحلىق  -

وضعيت  -3للمراكسة(.  وضعيت جدفص اإلاخعلم ى ا العمل و اجلاهه مً خ مل أداء واجباجه اإلادزطيت ) وضع بسهامج -

وضعيت )وضعياث(   -: وضعيت جخظ جطييف الحلىق والىاجباث.                                         إدماج اإلاىارد

م الىفاءة                                                               : ججىيد اإلاىازد اإلاكدظبت واإلادمجت خىل السبط بين واجب إجلان العمل و الحم في الساخت.                                 جلٍى

: جخظ الطعىباث والىلائظ اإلا مخظت لدي اإلاخعلم بعد ؤلادماج والخلىيم أو خ مل طيروزة اإلاعالجت اإلاحخملت -

 اإلالطع مثل: ىدي الخمييز بين بعض الحلىق و الىاجباث.
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،ٌىف ءة 

 ،ٌخ  ١ِال

ماث اإلالاطع زفيت اإلالترحتاإلاىارد اإلاع ،ٌّمطغ
 
جىحيهاث مً  جىفيذ اإلالّع(: في مزاحلالخدرج -)اإلاىدطباث اللبليت ليل ملّع هييلت حعل
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ج الدروص: الحىار  ) دم -2

أجحاور مع غيري ــــ أدب الحىار ــ 

 أكبل الزأي آلاخز (

  ــ اإلامخلياث الخاصت والعامت 0

 اإلازافم العمىميت  3

  جزاثىا ملً للجميع 4

ت -0  :اإلاىدطباث اللبلي 

-  . شيد الىطني 
 
ٌ مً الي  اإلالّع ألاو 

ت العلم.   - ت أثىاء جحي   ضلىواث ضٍى

ير اإلانهجي للملّع -3  :الط 

 وضعيت شاملت جخمدىز خىل الحفاظ ى ا اإلامخلكاث العامت والخاضت بدون جمييز. : وضعيت لاهّالق

وشاطاث أو       وضعياث حشئيت لخعلم اإلاىارد:                                                                             

وضعيت جمكً  -                                             :                                                         أداءاث

                                                                           اإلاخعلم مً الخمييز بين اإلامخلكاث العامت و الخاضت  مً خ مل ألاثاث و الخجهيزاث اإلادزطيت.                                       

 وضعيت  جدفع اإلاخعلم إلا جسد بعض اإلامخلكاث العامت و الخاضت  في مديطه اللسيب.     -

 : وضعيت جخظ جطييف اإلامخلكاث العامت و الخاضت و جلدثم أمثلت ىنها.     وضعيت إدماج اإلاىارد 

م الىفاءة:     اإلادافظت ى ا مظؤوليخه في  اإلادمجت خىل ججىيد اإلاىازد اإلاكدظبت و  وضعيت )وضعياث( جلٍى

 اإلامخلكاث العامت) اإلادزطت( و الخاضت  )أدواجه اإلادزطيت(  

جخظ الطعىباث و الىلائظ اإلا مخظت لدي اإلاخعلم بعد ؤلادماج  و الخلىيم أو خ مل  اإلاعالجت اإلاحخملت:    

 طيروزة اإلالطع مثل: إهماله ألدواجه اإلادزطيت و ألثاث اللظم(.
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ٌّف األستاذ درسه وفق الزمن الممنوح للحصة )1 ٌُك  دقٌقة( .30ـ 

 ـ ٌمكن لألستاذ أن ٌمنح للدرس حصة أو حّصتٌن وفق ما ٌقتضٌه بناء الّتعلمات.2

 تكلٌف المتعلمٌن بؤعمال بسٌطة مكملة للدروس المقدمة على شكل )تمارٌن، بحوث، جمع صور، إنجاز رسومات...( -3

م البيداغىجي  لٍى
 
ىىي للخ ط الط 

 
 اإلاطخّ
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