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 اإلالسمت:
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  0202/0202ية نام مت ال خذ بؼني بالغخبار املجاحظات املنج ة خجا  امن نة ادلراس ية املنلض 

 ملن خوى ثناو  امخؼيامت واملوارد املؼرفية املنخرة. 

  ل ملعع أ و ميدان أ و اجا  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 جنم  بخلومي امخؼيامت ة اميت ثؤظر مبأ ما اطخمعط امن نوي نيخلومي امبيداغويج، فيو خمعط مواهب منريورة ا 

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

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

 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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 مُت غبر الطىىاثحسول ًبين جعىر الكفاءاث الخخا
اإلاُا

 زًً 

ىت  ىت  20الط  20الط  ىت   20الط  ىت   20الط  ىت   22الط   

عىق 
فهم اإلاى

 

 الخعاب اإلاىعىق ًفهم *

 *ًخفاغل مػه

 والػللي ػمز الشمنيمخالئم مؼ المطخىاه السراس ي،  *مً

 *مً مذخلف ألاهماط

الخفطيري  ينالىمع *مزجكش غلى

 والحجاجي.  

 الىمغ *مزجكش غلى

 الىضف .

 الىمغ *مزجكش غلى

 الطززي 

الىمغ  *مزجكش غلى

 الخىحُهي.

الىمغ  *مزجكش غلى

 الحىاري. 

شفىي 
الخػبير ال

 

ىاكش*  ًحاور ٍو

 ًلسم جىحيهاث*

 ٌطزز كططا*

 ًطف أشُاء أو أحساثا*

ر غً رأًه*  ٌػب 

لها *
 
ػل ح وحهت هظزه، َو ىض   ٍو

ىاكش*  ًحاور ٍو

لسم جىحيهاث*  ٍو

طزز كططا أو * َو

 ااحساث

طف أشُاء*  ٍو

ىاكش*  ًحاور ٍو

لسم جىحيهاث*  ٍو

 ٌطزز كططا أو أحساثا**

ىاكش *  ًحاور ٍو

م جىحيهاث*  ًلس 
ىاكش*  ًحاور ٍو

  بلطان غزب   *

 في مىضىغاث مذخلفت *

 اغخمازا غلى مكدطباجه اإلاسرضُت، وضائل لاغالم*

 اللىل  مطخػمال بػض أفػال*

 

ػزبُتاللغت مازة ال  
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ب
فهم اإلاكخى

 
 لت،ُهطىص أض *

 ًفك الزمىس، * الزمىس، ًفك*

 ًلزأ هطىضا بطُعت * ًلزأ هطىضا كطيرة*

 ضلُمت مطترضلتكزاءة *

 مػبرة وواغُت 

 ضلُمت ومطترضلتكزاءة *

رة   ومػب 

 بِطز، *كزاءة  كزاءة ضلُمت * كزاءة ضلُمت ومطترضلت *

 

 الفهــم *

 مً مذخلف ألاهماط 

التركيز غلى الىمعين *

 الخفطيري والحجاجي،

الىمغ التركيز غلى *

 ، الىضف 

التركيز غلى الىمغ *

 الطززي، 

التركيز غلى الىمغ *

 الخىحُهي، 

التركيز غلى الىمغ *

 الحىاري 

ن مً مائت وغش* ً جخكى  ٍز

 كلمت إلى مائت وثماهين كلمت 

ن مً حطػين    * جخكى 

ً كلمت كلمت إلى  مائت وغشٍز

ن مً ضخين * كلمت جخكى 

 حطػين كلمت  إلى

كلمت ن مً ثالثين جخكى  *

  ضخين كلمت إلى

ن * مً غشزة كلماث  جخكى 

 إلى ثالثين كلمت 

ـا.* أغلبها مشكىلت.* مشكىلت حشئُا*  مشكىلت شكال جام 
 

الخػبير الكخاب 
 

 ًكخب كلماث و ًزضم حزوفا * 

ظىٍلت  ًيخج هطىضا*

  ميسجمت

ًيخج هطىضا ظىٍلت *

 وطبُا ميسجمت

ًيخج هطىضا مخىضعت *

 متميسج العىل 

ًيخج هطىضا كطيرة *

 ميسجمت

 ًيخج حمال وهطىضا بطُعت*

 إلى كلمت  02جخكىن مً *

202  

 02إلى  02جخكىن مً *

 كلمت

 02إلى  02جخكىن مً 

 كلمت

 02إلى  02جخكىن مً *

 كلمت

س غً *  كلمت 02ال جٍش

 مشكىلت شكال جاما،* أغلبها مشكىلت، * مشكـىلت حشئُـا، *

 مذخلف ألاهماط،*مً 

التركيز غلى الىمعين  *

 الخفطيري والحجاجي

التركيز غلى الىمغ *

 الىضف   

الىمغ التركيز غلى *

  الطززي

التركيز غلى الىمغ *

 الخىحُهي  

بالتركيز غلى الىمغ *

 الحىاري، 

ؼ لها زالالث احخماغُت*،  ؼ بطُعت. * مشاَر ىجش مشاَر  ٍو
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ٌّة فً التعلٌم اال  تبتاايًآلٌات تنفٌذ المخططات الّسنو
 

 
 الكفاءات الختامٌة لمٌااٌن اللغة العرتبٌة ومركتباتها (1

 

 

ٌفهم خطابات منطوقة فً حدود مستواه الدراسً، وعمره الزمنً 

 .والعقلً، وٌتفاعل معها، بالتركٌز على النمط السردي

ٌّزه عن غٌره1  .ٌتفاعل مع النص المطوق وٌم
ٌّز النص السردي عن غٌره2  . بم
ٌّم النص3  السردي المنطوق . ٌق

ٌحاور وٌناقش وٌقدم توجٌهات وٌسرد قصصا أو أحداثا بلسان 

عربً فً موضوعات مختلفة، اعتمادا على مكتسباته المدرسٌة، 

 .ووسائل االعالم واالتصال فً وضعٌات تواصلٌة دالة

 ٌتواصل مع الغٌر باستعمال أدوات السرد. .1
ٌّر مقاطع من النص السردي .2  ٌغ
 تخرج قٌما من النص المنطوق وٌمتثل لهاٌس .3

ٌّة قراءة سلٌمة ومسترسلة، من مختلف األنماط  ٌقرأ نصوصا أصل

وٌفهمها، بالتركٌز على النمط السردي، تتكّون من ستٌن كلمة إلى 

 تسعٌن كلمة أغلبها مشكولة.

 ٌفهم ما ٌقرأ وٌعٌد بناء المعلومات الواردة فً النص المكتوب .1
 الّرصٌد الجدٌد الوارد فً النص المكتوب. ٌوظف  .2
ٌّم مضررمون  .3 ٌطرررف فرضررٌات، وٌسررتعمل اسررتراتٌجٌة القررراءة، وٌقرر

 النص المكتوب.

إلى  44ٌنتج تابة نصوصا متوسطة الطول منسجمة، تتكّون من 

كلمة أغلبها مشكولة، من مختلف األنماط بالتركٌز على النمط  64

 .تواصلٌة دالّة، ومشارٌع لها دالالت اجتماعٌةالسردي، فً وضعٌات 

ٌّة .1  ٌتعّرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط للكتابة بالعرب
ٌّة،  .2  ٌتحّكم فً مستوٌات اللغة الكتاب
ٌنتج نصوصا سردٌة؛ ومشارٌع كتابٌة ذات دالالت اجتماعٌة  .3

ٌّة  وأدب
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 اتبتاايً لثالثةاأنموذج مخطط لتناول مٌااٌن اللغة خالل األستبوع فً السنة  (2

 

 منهجٌة التناول الزمن الحصة المٌدان

 عرض الوضعٌة الجزيٌة األولى واالستجاتبة لمتطلتباتها والتعلٌمات المرافقة لها.

ي
فو

ش
 ال

ٌر
عتب

لت
وا

ق 
طو

من
 ال

هم
ف

 

01 
 فهم المنطوق 

 و
 تعتبٌر شفوي

 د  34

 .األحااث مسرحة*  القٌمٌة الجوانب اكتشاف/  األجرأة/  العرض مرحلة -
 .االة وضعٌات تواصلٌة فً واألسالٌب الصٌغ واستعمال المعٌش الواقع من انطالقا" المنطوق" موضوع عن مشافهة تعتبٌرال -

 من تعلٌمات محااة وسناات مختلفة تؤاي إلى:  أحااثه انطالقاوالتعتبٌر عن  -التحاور حول النص المنطوق  -
 ل الموضوع عن األحاسٌس وإتبااء المشاعر حو والتعتبٌرعرض األفكار  -

 تعتبٌر شفوي/  02
]الصٌغة[ + إنتاج 

 شفوي
 د 45

 مسرحة األحااث. -  ترتٌب وتركٌب أحااث النص شفوٌا والتركٌز على استعمال الصٌغ واألسالٌب فً وضعٌات تواصلٌة االة. -
 التارٌب على اإلنتاج الشفوي )إنتاج خطاب شفوي مماثل انطالقا من سناات(. -

لت
وا

ب 
تو

مك
 ال

هم
"ف

  
ً

اتب
كت

 ال
ٌر

عتب
 

 / القراءة  03
 )أااء وفهم(

 المعنى حول تطتبٌقات وإنجاز النص، قراءة - د 34

/ القراءة مع  04
الظاهرة التركٌتبٌة + 

ٌّة  تمارٌن كتاتب
 د 45

 تبالتركٌز على ]المركتبة األولى للكفاءة الختامٌة[. النص، قراءة
 .وكتاتبٌة فوٌةش تطتبٌقات وإنجاز ضمنٌا التركٌتبٌة الظاهرة على التارٌب

/ القراءة مع  05
الظاهرة الصرفٌة أو 
اإلماليٌة + تمارٌن 

ٌّة  كتاتب

 د 45
 تبالتركٌز على ]المركتبة األولى للكفاءة الختامٌة[. النص، قراءة

 .وكتاتبٌة شفوٌة تطتبٌقات وإنجاز ضمنٌا التركٌتبٌة الظاهرة على التارٌب

/ قراءة وتمارٌن  06
ٌّة  د 45 اإلنتاج الكتاتبً /كتاتب

 

 أو مطالعة  شفوٌة تطتبٌقات وإنجاز ، النص قراءة
ٌّة" فً إنتاج النص السراي المطلوب. )انظر الكتاتبً اإلنتاج على التارٌب  المتعلقة 60 رقم المنهجٌة المذكرة تباعتماا "األسالٌب التارٌتب
 (2018 ، سنةللتبٌااغوجٌا العامة عن المفتشٌة الصاارة الكتاتبً اإلنتاج على التارٌب تبأسالٌب

 ُتعرض الوضعٌة المشكلة االنطالقة فً األسبوع األول من المقطع  .1
  .مباشرة. المقطع الموالًلٌشرع فً تنفٌذ  ،نهاٌة كل مقطع تعلمً  والتقوٌملإلدماج  أسبوعّصص ٌخ .2
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ٌّة -المخطط الّسنوي لتبناء التعلمات  اللّغة العرتب  

ٌع
اتب
س

أل
 ا

ع
ط
قا
لم

 ا

ور
ح
لم

 ا

ٌر الشفويفهم المنطوق والتعتب  اإلنتاج الكتاتبً فهم المكتوب 

 التعتبٌر الكتاتبً اإلمالء الصٌغ الصرفٌة التراكٌب النحوٌة المحفوظات القراءة الّرصٌا اللغوي األسالٌب 

 أسبوع التقوٌم التشخٌصً  .1

2.  

أٌفاا ا تٌخمااج٠ز صااش   وااً  

  ص١ّغ  ٔصف  ربغ  بؼط

 
 تٌٛػج

 أدب انحذيث

 

  ألظ َ تٌىٍّت: تالطُ

تٌخ   تٌّزبٛغت 

 فٟ تألطّ  

  

 

 فمزة حزح١ب أعجتد

)تطخؼّ ي ػالِ ث 

 تٌٛلف(

(بـ تالطخجرتن   .3 ّٓ  )ٌى
تٌزصاااا١ج تٌ اااا   

 ب ٌغشزتث
 ألظ َ تٌىٍّت: تٌفؼً  تٌٍّٕت ٚتٌفزتشت

تالطُ تٌّذوز 

 ٚتٌّؤٔذ
 

(41 للمقطعتقوٌم، ومعالجة ) إدماج،)  .4

5.  

بؼجِ    سيُيح:يؤشزاخ 

ّّ   ػٕجِ . ٌ 

غجت   ظزوف انشياٌ:

صب ع   ِظ    فٟ ٠َٛ ِٓ 

 تأل٠ َ  فٟ أعج تأل٠ َ

رص١ج خ   

 ب ألػ١ د

 

 تٌؼ١ج
 األػياد

 

 تٌّفزد ٚصّغ تٌّذوز
 إطُ  ف ػً

تٌخّصاازف فااٟ أعااجتد  

 ٔص ِٓ ع١ذ حزح١بٗ

)تطاااااخؼّ ي ػالِااااا ث 

 تٌٛلف(

6.  
ازٚف تٌّى ْ أِ َ  

   ػٍٝ  ١ّ٠ٓ بض ٔب

رص١ج خ   

 ب ٌغٍٟ.
 تٌّفزد ٚصّغ تٌّؤٔذ خخ ْ س١٘ز

تٌخ   تٌّفخٛعت فٟ  

تألطّ  

 (42 للمقطعتقوٌم، ومعالجة ) إدماج،)  .7

8.  

 

تالطخزٕ   بـ: غ١ز  طٜٛ  

 إال

رص١ج خ   

 ب ٌبطٌٛت.

 

 ػّز ٠ طف

 انىطٍ

 

  تٌفؼً تٌّ ظٟ
  تٌخ٠ٕٛٓ ب ٌفخظ 

تٌخصاازف فااٟ أعااجتد  ٚتٌىظز ب ٌعُ

ٔص ِٓ ع١ذ حزح١بٙ  

ٚتغٕ ئااااااٗ بؼالِاااااا ث 

تٌخااااااااازل١ُ ٚتٌااااااااازبػ 

 تٌّٕ طبت.
  تٌخؼ١ًٍ: ٌـ  ألْ  .9

رص١ج خ   

 ب ٌزِٛس تٌٛغ١ٕت.

ِٓ أصٍه ٠  

 صشتئز
 تٌفؼً تٌّع رع تألِز

 ظّ ئز تٌّخىٍُّ

تٌخّغ٠ًٛ ِٓ تٌّ ظٟ 

تٌٝ تٌّع رع ِغ 

تٌّخىٍُ ظّ ئز   

 

 

(43 للمقطععالجة )تقوٌم، وم إدماج،  .10

 ادماج كلً    .11

 )تقوٌم فصلً(   .12
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13.  
تٌخؼب١ز ب ٌشِٓ: 

تألطبٛع  ت١ٌَٛ  تٌّظ ػت  

تٌّظٕت  تٌّشٙز  

رص١ج خ   

ب ألصٛتث فٟ 

 تٌطّب١ؼت

 غ عٛٔت طٟ ١ٌٔٛض
 انطّثيؼح

 

 تٌضٍّت تٌفؼ١ٍت

 ظّ ئز تٌّ  غب

تٌخّغ٠ًٛ ِٓ تٌّ ظٟ 

تٌٝ تٌّع رع ِغ 

 ظّ ئز تٌّ  غب

 
إٔخ س ٔص طزدٞ 

 ِغٕٝ بغٛتر

أ٠خٗ -أ٠ٙ   –تٌٕجت : ٠    .14  
رص١ج خ   بأطّ   

 تٌط١ّٛر
 تٌخ   تٌّفخٛعت  تٌضٍّت تالط١ّت تٌفصٛي تألربؼت

(44 للمقطعتقوٌم، ومعالجة ) إدماج،)  .15  

16.  
تالطُ تٌّٛصٛي: 

 تٌٍذتْ  تٌٍخ ْ  

رص١ج خ   

 ب ألٌؼ ب تٌز٠ ظ١ت
 وزة تٌمجَ

 كزج انقذو

 

 تٌّفزد ٚتٌّزٕٝ

تٌّٛصٌٛت  تألطّ  

  )تٌّزٕٝ ٚتٌضّغ(
إٔخ س ٔص إػالِٟ 

 عٛي تٌطّؼ َ تٌّصغٟ

 ص١غت تٌخّٕٟ ١ٌج  .17
رص١ج خ   ب ٌطّب 

 ٚتٌخغذ٠ت
 تٌغذت  تٌّف١ج

  و ْ ٚأخٛتحٙ  

وخ بت تألطّ   

تٌّٛصٌٛت بالَ 

 ٚتعجة 

 

(45 للمقطعتقوٌم، ومعالجة ) إدماج،)  .18  

19.  
 تالطخّزتر فٟ

)و ْ ٠فؼً(  ظٟتٌّ  

    تٌتٌزص١ج 

  ٌّظزط ٚتٌظ١زنب
 تٌّظزط

 انًسزح

 

 

 تٌضٍّت تٌفؼ١ٍت

 + عزٚف تٌغز
  ظّ ئز تٌغ ئب

إٔخ س صٍب ِٛظٛع 

ٌٕص طزدٞ ِظخؼ١ٕ  

بّ  ٚرد فٟ تٌّمجِت 

  .20 ٚتٌ  حّت

أفؼ ي تٌشزٚع )أخذ. 

 بجأ. شزع( أٌف ا

تٌخجرس )ش١ئ  فش١ئ . 

 ت٢خز تٌٛتعج حٍٛ

تٌزص١ج تٌ    

 تدب ٌخز
  تالطخزٕ   ِٕطمت تألٚرتص

وخ بت تألطّ   

 تٌّٛصٌٛت بال١ِٓ

(46 للمقطعتقوٌم، ومعالجة ) إدماج،)  .21  

 ادماج كلً   .22

 )تقوٌم فصلً(   .23
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24.  
فؼً ِع رع + 

 أطبٛػ١ ١ِٛ٠ / 

رص١ج خ   

 ب الحص ي ٚتٌّظفز
 بظ غ تٌّز٠ظ

 سةانحا

 

  بال ٌُٚ تٌضٍّت تٌّٕف١ّت

ي  ّٚ تٌّٙشة فٟ أ

 تٌىٍّت

تٌّٙشة تٌّخطّزفت  

 بؼج عزف تٌّجٚد
تٔخ س ٔص طزدٞ 

ِظخؼ١ٕ  ب ٌّؼطٝ 

 تٌّمّجَ

25.  

فؼً ِ ض + عخّٝ + 

 فؼً ِ ظٟ

تالحض ٘ ث: شزل   

 غزب   شّ ال  صٕٛب 

رص١ج خ   

 ب الخخزتػ ث
 تٌبٛصٍت

تٌضٍّت تٌفؼ١ٍت + 

 تٌظّزف

ّ ظٟ تٌخّغ٠ًٛ ِٓ تٌ

تٌٝ تٌّع رع ِغ 

 ظّ ئز تٌغ ئب

 

 (47 للمقطعتقوٌم، ومعالجة ) إدماج،)  .26

27.  
تٌخؼضااااب: صاااا١غت ِاااا  

 أفؼٍٗ!

تٌّزص١ج تٌ    

 ب ٌجٚي ٚتٌشؼٛب
 إ٠زٌٕجٞ "أٚوٛث"

 جذي تحار

 

 ٌضٍّت تالطخفٙ ١ِّتت

 تٌضٍّت تٌخؼضب١ت

 

 
تٌّٙشة تٌّخٛططت 

 ػٍٝ تألٌف

ٔص طزدٞ إٔخ س 

ِخى ِال  بخٛا١ف 

 ػالِ ث تٌخزل١ُ

 (08 للمقطعتقوٌم، ومعالجة ) إدماج،)  .28

 ادماج كلً   .29

 )تقوٌم فصلً(   .30

 مالحظات:

 صوال إلى تحقٌق الكفاءات المنصوص علٌها.الرجوع إلى الوثائق المرجعٌة البٌداغوجٌة ضروري )المناهج ، الوثائق المرافقة ، األدلة( للتمكن من بناء التعلمات بكٌفٌة سلٌمة و -1

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

 ة.التركٌز على إكساب المتعلمٌن آلٌة القراءة المسترسل -3

 أسبوعان لقراءة ودراسة النصٌن واألسبوع الثالث لإلدماج. -4

 تترك الحرٌة لألستاذ)ة( فً بعض الوحدات فً اختٌار ما ٌناسب من ظواهر لغوٌة تتماشى وموضوع الوحدة. -5

 وٕص شؼزٞ[ فٟ أطبٛع تالدِ س]٠ّىٓ حمج٠ُ تٌّمطٛػت فٟ عصت تٌمزت ة بالنسبة للمحفوظات :  -6
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 ىهجُت إلاُازًً اللغت الػزبُتاإلاىارز اإلا
ُسان فهم اإلاىعىق إلااإلاىارز اإلاىهجُت 

 والخػبير الشفىي 
 ُسان الخػبير الكخاب إلااإلاىارز اإلاىهجُت  ُسان فهم اإلاكخىبإلااإلاىارز اإلاىهجُت 
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 :امثاينامبؼد 

م البُساغىجي غ الطىىي للخلٍى
 
 اإلاذع
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 الكفاءة

 للمزحلت  الشاملت
 

الكفاءاث الخخامُت  
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ىىي لبىاء الخػلماث الطىت الثا ابخساي  جزبُت إضالمُت   لثتاإلاذعغ الط   
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ــم البُساغىحـــ  ىــىي للخلٍى  اإلاذعــغ الط 
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اضُاث  مازة الٍز

elbassair.net



 

  
 17                                                                                     وزارة التربٌة الوطنٌة          

 اوآلٌات تنفٌذه للتعلمات ةالسنوٌ اتمخططال
 

 لمادة الّرٌاضٌاتلبناء التعلمات المخطط الّسنوي 

 
 

 المقطع األسبوع
رقم 

 الدرس
 الدروس المقترحة الصفحة

 سٌرورة المقطع
من المنهاج والوثٌقة  توجٌهات

 المرافقة

ٌُدرج مع وضعٌات أسبوع التقوٌم التشخٌصً(.99إلى  0تشخٌــــــصً )األعداد من  تقوٌـــــــم 1  : 

2+3 

ل
الو

طع ا
المق

 

 مقارنة أطوال 14 3
: ٌحل مشكالت باستعمال األعداد األصغر مستوى الكفاءة .1

و استعمال عملٌتً الجمع والطرف وقراءة تمثٌالت  1444من 

قارنة أطوال بٌانٌة ومخططات والتنقل على مرصوفة وكذا م

طرف وضعٌة انطالقٌة ٌتطلب حلها تجنٌد عملٌتً وسعات  وكتل

مطروحة  1444الجمع والطرف على أعداد طبٌعٌة أصغر من 

 فً شكل جداول أو تمثٌالت بٌانٌة

 تناول وضعٌات تعلمٌة أولٌة )بسٌطة( تتعلق بالموارد .2

تناول وضعٌات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظٌف عملٌتً الجمع  .3

فً سٌاقات مرتبطة  1444لى األعداد األصغر من والطرف ع

 بتمثٌالت بٌانٌة أو مخططات أو جداول.

 حل الوضعٌة االنطالقٌة. .4

تناول وضعٌات تقوٌمٌة تتعلق بحل مشكالت جمعٌة  .5

وطرحٌة تتعلق بالتجمٌع بالعشرات والمئات واستعمال مرصوفة 

 فً سٌاقات متنوعة. 

ت ترتٌب األعداد تناول وضعٌات تقوٌمٌة تتعلق بحل مشكال .6

 والجمع باالحتفاظ واستعمال تمثٌالت بٌانٌة أو مخططات.

معالجة بٌداغوجٌة تستهدف النقائص والصعوبات المسجلة  .7

أثناء تناول المقطع خصوصا ما تعلق بالجمع باالحتفاظ أو 

 بقراءة تمثٌالت بٌانٌة أو مخططات

  تختار وضعٌات تعلمٌة تبرز

األصغر  االستعماالت المختلفة لألعداد

وتوضح مختلف وظائفها:  1444من 

األعداد للعّد والترقٌم وللتعبٌر عن 

أسعار أو أطوال أو كتل أو السعات أو 

 درجات الحرارة.

  ٌمكن أن تعالج الوضعٌات التعلمٌة

الخاصة بالتمثٌالت بٌانات 

والمخّططات، درجات الحرارة أو 

كمٌات األمطار المتساقطة أو جداول 

 إحصائٌة.

 ٌب األعداد تختار وضعٌات فً ترت

التنقل على شرٌط عددي بالتقدم أو 

 254التأخر: مثل الوقوف على الخانة 

 144خانات ثم التقدم بـ  54والتأخر بـ 

خانات وٌطلب تعٌٌن خانة الوقوف 

 .النهائٌة

  ،فً نقل أشكال على مرصوفة

تقترف وضعٌات تعلمٌة فً سٌاقات 

مختلفة وبالتنسٌق مع مواد أخرى 

 ٌة بدنٌة...()ترب

د 30ٌنجز فً ) التنقل على مرصوفة 15 4

 )درس+ تمارٌن( (

 (2الجمع والطرف) 17 6

  (2+1التجمٌع بالعشرات والمئات ) 18-31 7-17

 دمج الدرسٌن معا ()

4+5 

( )ٌنجز فً حصتٌن+ 3الجمع والطرف) 19 8

 التمارٌن (

فً  تمثٌالت بٌانٌة ومخططات )ٌنجز 25 11

 د )درس + تمارٌن( (30

مقارنة سعات )ٌنجز فً حصتٌن +  26 12

 التمارٌن (

 الجمع باالحتفاظ 27 13

 (3)999إلى  0األعداد من  28 14
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6+7  

   1000العدد  29 15 

ً
طع الثان

المق
 

قٌاس أطوال )ٌنجز فً حصتٌن+  40 19

 التمارٌن (
ستعمال األعداد األصغر من مستوى الكفاءة: ٌحل مشكالت با

وعملٌتً الجمع والطرف وبتوظٌف مكتسباته فً  10000

الهندسة للتعرف على التوازي والتعامد والتحقق من وجود 
محور تناظر شكل وإنشاؤه وكذا استعمال وحدات القٌاس الطول 

 والكتلة.
           ------------------------------- 

حلها تجنٌد عملٌتً الجمع طرف وضعٌة انطالقٌة ٌتطلب  .1

مطروحة فً  10000والطرف على أعداد طبٌعٌة أصغر من 

شكل جداول أو تمثٌالت بٌانٌة أو مخططات أو جداول وفً 

  .سٌاق مرتبط بالحٌاة الٌومٌة للتلمٌذ
 تناول وضعٌات تعلمٌة أولٌة )بسٌطة( تتعلق بالموارد .2
لجمع تناول وضعٌات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظٌف عملٌتً ا .3

فً سٌاقات مرتبطة  10000والطرف على األعداد األصغر من 

 بقٌاس أطوال وكتل معروضة فً مخططات أو جداول.
 حل الوضعٌة االنطالقٌة. .4
تناول وضعٌات تقوٌمٌة تتعلق بحل مشكالت جمعٌة  .5

 10000وطرحٌة تتعلق بقراءة وكتابة األعداد باألصغر من 

سٌاقات متنوعة منها واستعمال العالقات الحسابٌة بٌنها فً 
 قٌاس الكتل.

  تناول وضعٌات تقوٌمٌة تتعلق بتعٌٌن وإنشاء محور تناظر
شكل هندسً وأخرى تتعلق بترتٌب األعداد وبعملٌة الطرف 
 باإلضافة فً سٌاقات متنوعة منها استعمال وحدات الطول. 

معالجة بٌداغوجٌة تستهدف النقائص والصعوبات المسجلة  .6

خصوصا ما تعلق بالجمع باالحتفاظ أو أثناء تناول المقطع 

 الطرف باإلعارة أو بقراءة تمثٌالت بٌانٌة أو مخططات.

  تختار وضعٌات تعلمٌة تبرز

االستعماالت المختلفة لألعداد األصغر 

وتوضح مختلف  14444من 

وظائفها: األعداد للعّد والترقٌم 

وللتعبٌر عن أسعار أو أطوال أو 

 درجات الحرارة أو كتل.

 تٌب األعداد تختار وضعٌات فً تر

التنقل على شرٌط عددي بالتقدم أو 

 التأخر.

  للتحّقق من أّن لقطعتً مستقٌم نفس

الطول، ٌمكن استعمال المدور أو 

وسٌلة أخرى )الورق الشفاف، القٌاس، 

المدور(، لكن ٌعتبر المدور األداة 

المفضلة )ألنها أكثر دّقة( لمقارنة أو 

 نقل أطوال.

 لى الزاوٌة القائمة فً ٌتم التعّرف ع

أشكال من محٌط التلمٌذ كركن حجرة 

ًّ أو بقالب.  مثال وٌمكن تجسٌدها بالط

  الغرض من رسم الزاوٌة القائمة هو

رسمها عند نقل أشكال تتضمن زواٌا 

 قائمة ولٌس بمعزلها

 

 (1عالقات حسابٌة بٌن األعداد) 41 20

منتصف قطعة مستقٌم )ٌنجز فً  42 21

 س وتمارٌن(د)در30

8+9 

 مقارنة كتل 44 23

 قٌاس كتل 46 25

الزاوٌة القائمة + مستقٌمات متوازٌة  45-48 24-27

دمج الدرسٌن معا )  ومستقٌمات متعامدة

) 

 (1)9999إلى  0األعداد من  47 26

10+

11 

 (2)9999إلى  0األعداد من  49 28

 ( 3)9999إلى  0األعداد من  53 29

 9999متتالٌة أعداد إلى  54 30

31-36 55-60 

 محور تناظر شكل 
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 محطة إدماج  -12

 التقوٌم الفصلً )الفصل األول( 13

14+

15 

 
 وحدات قٌاس الطول 56 32

 الجمع والطرف 58 34  

 الطرف باإلضافة 59 35

ث
طع الثال

المق
 

37 68 

 (1الضرب)

مشكالت باستعمال األعداد األصغر مستوى الكفاءة: ٌحل 

وعملٌات الجمع والطرف والضرب وانتقاء  100000من 

معطٌات مفٌدة وبتوظٌف مكتسباته فً الهندسة لوصف 
 مجسم أو إنجاز مثٌل له، واستعمال وحدات الكتل والسعة

     ------------------------------------ 
 ٌات طرف وضعٌة انطالقٌة ٌتطلب حلها تجنٌد عمل

الجمع والطرف والضرب على أعداد طبٌعٌة أصغر من 

مطروحة فً شكل جداول أو تمثٌالت بٌانٌة أو  100000

مخططات أو جداول وفً سٌاق مرتبط بالحٌاة الٌومٌة 

 للتلمٌذ

  تناول وضعٌات تعلمٌة أولٌة )بسٌطة( تتعلق بالموارد

تناول وضعٌات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظٌف عملٌات الجمع 

فً  10000رف والضرب على األعداد األصغر من والط

سٌاقات مرتبطة بقٌاس سعات معروضة فً مخططات أو 

 جداول.

 حل الوضعٌة االنطالقٌة. .1

تناول وضعٌات تقوٌمٌة تتعلق بحل مشكالت جمعٌة  .2

وطرحٌة واستعمال جداول الضرب فً سٌاقات مختلفة منها 

 استعمال وحدات الكتلة.

 لق بوصف المجسمات تناول وضعٌات تقوٌمٌة تتع

وإنشاء دائرة وبحل مشكالت جمعٌة وضربٌة واستعمال 

جداول الضرب فً سٌاقات متنوعة منها استعمال وحدات 

 السعة.

  تختار وضعٌات تعلمٌة تبرز

االستعماالت المختلفة لألعداد األصغر من 

وتوضح مختلف وظائفها:  144444

األعداد للعّد والترقٌم وللتعبٌر عن أسعار 

 أو كتل أو سعات أو درجات الحرارة.

   فً حل مشكالت جمعٌة أو ضربٌة

تقترف وضعٌات من الواقع ومن محٌط 

ل إجراءات التلمٌذ ٌتطلب حلها استعما

 شخصٌة أو حّل مشكالت من الشكل:

a+b= ?     و   a+ ?=b   
   ?+a=b   وa x b = ?  

  عند وصف المجسمات نعتمد على

وضعٌات تعلمٌة تدرج علب، كرات، 

أسطوانات مقدمة فً نماذج من الخشب أو 

 من البالستٌك.

  فً تناول إنشاء تصمٌم لمجسم نعتمد

كل  أنشطة تبرز منشور مجسم بعد نشر

 من المكعب ومتوازي المستطٌالت.

إّن استعمال التصمٌم ٌخّص المكعب  -

ومتوازي المستطٌالت فقط أما بالنسبة 

للمجسمات األخرى فتنجز مثٌالتها بمواد 

 وأدوات وتقنٌات أخرى )عجٌن، طٌن...(.

16+

17 

 (1جداول الضرب) 71 40

 الحساب بتمعن  69 38

 وحدات قٌاس الكتل 72 41

 د30( )ٌنجز فً 2جداول الضرب) 73 42

 تمارٌن( ( )درس+

 (2الضرب) 74 43

18+

19 

44-61 75-

102 

  (2+1) 1000، 100، 10الضرب فً 

 دمج الدرسٌن معا ()

المجسمات )ٌنجز فً  76 45

 الضرب وخاصٌة التوزٌع 77 46 د)درس+تمارٌن( (30

 كالت جمعٌة وضربٌةمش 81 47

20+

21 

 قٌاس سعات 82 48

 10000العدد  83 49

 (1)99999األعداد إلى  86 52
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معالجة بٌداغوجٌة تستهدف النقائص والصعوبات المسجلة  (2)99999األعداد إلى  87 53

أثناء تناول المقطع خصوصا ما تعلق بالجمع أو الطرف أو 

 ٌم.الضرب أو انتقاء معطٌات أو إنشاء تصم
)درس+تمارٌن(  د30الدائرة )ٌنجز فً  88 54

) 
22 

 (2حل مشكالت) 89 55

 (3)99999األعداد إلى  90 56

 لتقوٌم الفصلً )الفصل الثانً(ا - محطة إدماج 23

24+

25 

 

 (3)99999متتالٌة األعداد إلى  91 57
  

 ( )ٌنجز فً حصتٌن (1قٌاس مدد) 92 58

طع 
المق

رابع
ال

 

 (3عالقات حسابٌة بٌن األعداد) 100 59
:ٌحل مشكالت باستعمال األعداد  مستوى الكفاءة

 األصغر من      

ضرب وعملٌات الجمع والطرف وال 144444
والقسمة وٌبلغ حله وٌوظف مكتسباته فً الهندسة 

لوصف شكل هندسً مألوف ورسمه بالٌد الحرة أو 
 بأدوات هندسٌة. وكدا استعمال وحدات قٌاس المدد

طرف وضعٌة انطالقٌة ٌتطلب حلها تجنٌد عملٌات  .1

الجمع والطرف والضرب والقسمة على أعداد طبٌعٌة 

ل أو مطروحة فً شكل جداو 144444أصغر من 

تمثٌالت بٌانٌة أو مخططات أو جداول ومرتبط بقٌاس 

 مدد من الحٌاة الٌومٌة للتلمٌذ.

تناول وضعٌات تعلمٌة أولٌة )بسٌطة( تتعلق  .2

 بالموارد 

تناول وضعٌات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظٌف  .3

عملٌات الجمع والطرف والضرب على األعداد 

 فً سٌاقات مرتبطة بقٌاس مدد. 14444األصغر من 

 ل الوضعٌة االنطالقٌة.ح .4

تناول وضعٌات تقوٌمٌة تتعلق بتسمٌة وتمٌٌز  .5

األشكال الهندسٌة المألوفة وبحل مشكالت جمعٌة 

وطرحٌة فً سٌاقات متنوعة مرتبطة بموارد المقطع 

  تختار وضعٌات تعلمٌة تبرز االستعماالت

 144444المختلفة لألعداد األصغر من 

وتوضح مختلف وظائفها: األعداد للعّد والترقٌم 

وللتعبٌر عن أسعار أو أطوال أو درجات 

 الحرارة أو كتل أو توارٌخ أو مدد.

  فً مقاربة مفهوم القسمة نقترف وضعٌات

ي والتقسٌم وتعٌٌن حصص أو التوزٌع المتساو

 .تعٌٌن عدد أشٌاء موضوعة على شكل مستطٌل

 :أي مشكالت من الشكل

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

  ٌمكن أن تعالج الوضعٌات التعلمٌة الخاصة

بالتمثٌالت بٌانات والمخّططات، درجات الحرارة 

أو كمٌات األمطار المتساقطة أو جداول 

 إحصائٌة.

  المشكالت تقترف وضعٌات نصوصها فً حل

تتضمن معلومات زائدة وغٌر ضرورٌة وعلى 

التلمٌذ اختٌار المعلومات الالزمة لحل المشكلة. 

وقد تكون هذه المعلومات الضرورٌة غٌر واردة 

 صراحة فً الوضعٌة المقترحة.

كما تقترف وضعٌات تساعد التلمٌذ على طرف 

60-64 101-

106 

االشكال المستوٌة والمضلعات + 

دمج الدرسٌن معا )  (2االشكال المألوفة)

) 

26+

27 

62-74 103-

118 
 دمج الدرسٌن معا ()  (2+1الحاسبة)

 (3حل مشكالت) 104 63

 (3) الضرب 107 66

 تنظٌم وإنجاز حساب 108 67

28+

29 

   2قٌاس  مدد  113 69

 القسمة: التجمٌع 114 70

 القسمة: التوزٌع 115 71

د 30( )ٌنجز فً 2االشكال المركبة) 117 73
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 منها استعمال الساعة والدقٌقة. )درس + تمارٌن(

  تناول وضعٌات تقوٌمٌة تتعلق بإنشاء أشكال

إنشاء وأخرى هندسٌة المألوفة انطالقا من برنامج 

تتعلق بحل مشكالت تجند فٌها العملٌات األربع فً 

سٌاقات متنوعة مرتبطة بموارد المقطع منها تبلٌغ 

 الحل كتابٌا وشفاهٌا وتبرٌره.

معالجة بٌداغوجٌة تستهدف النقائص والصعوبات 

المسجلة أثناء تناول المقطع خصوصا ما تعلق 

شاء شكل بالعملٌات األربعة أو انتقاء معطٌات أو إن

 هندسً مألوف.

علومات أسئلة من مثل ماذا طلب منً؟ ما هً الم

التً استعملها فً الحل؟  ما هً العملٌة 

المناسبة؟ ماذا أكتب فً الحل؟ إّن مثل هذه 

األسئلة ضرورٌة لدى التلمٌذ لتطوٌر فهمه 

للعالقات الموجودة بٌن العناصر المكونة لنص 

المعطٌات(. كما أنها  -مشكلة )المطلوب 

ضرورٌة الكتساب كفاءات حل المشكالت وعً 

رٌبها، إعداد حل وعرضه وضع فرضٌات وتج

وتبلٌغه، التأكد من صحة حل وتقبل حلول أخرى 

 مقترحة

 (الثالثالتقوٌم الفصلً )الفصل +  محطة إدماج 30

 :مالحظات و توجٌهات

فاهٌم داخل ا على مصفوفة المفاهٌم الرٌاضٌة لمرحلة التعلٌم االبتدائً تم تخفٌف المحتوٌات بحذف أو نقل دمج بعض الدروس ، دون االخالل بتدرج الماعتماد -1

 المستوى الدراسً نفسه أو فً مرحلة التعلٌم االبتدائً.

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

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

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

د( إلنجاز 30د( والحصة الثانٌة )30ولى )الحصة األدقٌقة لكل حّصة بحٌث ٌقدم الدرس فً  30سبوعٌا ب أحصص  5لى إ 4خّصص لمادة الرٌاضٌات من  -5

ما باقً التمارٌن فٌمكن تكلٌف المتعلمٌن بإنجازها فً المنزل أتمرن(، أو )أوضعٌات التوظٌف و التطبٌق، و ذلك بانتقاء أنسب التمارٌن من نشاط )أنجز( 

 نشطة منزلٌة (.أ)

ٌّف 30لى إبما أن الحّصة تقلصت  -6 الوضعٌات المقترحة فً نشاط "أكتشف"     ) تقلٌصا أو إثراء( كما ٌمكن له اقتراف وضعٌات بدٌلة د ، ٌمكن لألستاذ أن ٌك

 مع اإلبقاء على الهدف التعلمً.

دروس حسب طبٌعة الموارد التعلمٌة ، وعلٌه فاألستاذ حّر فً التصرف فً الهامش الزمنً المتبقً كإدراج  5لى إ 4سابٌع البٌداغوجٌة تضمنت ما بٌن األ -7

 وضعٌات للتدرٌب على اإلدماج ) تفعٌل الحرٌة البٌداغوجٌة المسؤولة لألستاذ(.

 ٌمكن التصرف فً تناول محتوٌات المخطط االستثنائً حسب وتٌرة تعلم التالمٌذ و مكتسباتهم السابقة.  -8
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 انكفاءج

 انشايهح نهًزحهح 
 نتغذيح.يحسٍ انتصزف أياو يشكالخ شخصيح و جًاػيح تتؼهك تانصحح و ا

 انكفاءاخ انختاييح   انًيذاٌ

 ٠غ فظ ػٍٝ صغخٗ ٠ٚٙخُ بصغت غ١زٖ ب عخزتَ لٛتػج تٌخغذ٠ت تٌصغ١ت بخض١ٕج ِٛتردٖ عٛي بؼط ِظ ٘ز تٌٛا ئف تٌغ٠ٛ١ت ػٕج تالٔظ ْ  اإلَساٌ و انصحح

 تٌغ١ت ِٚ  غز تٌخٍٛد  ٠غ فظ ػٍٝ ِغ١طٗ بخض١ٕج ِٛتردٖ عٛي تٌّظ ٘ز تٌىبزٜ ٌٍغ١ ة ػٕج تٌى ئٕ ث اإلَساٌ وانًحيظ

ح في انفضاء  ًَ انًؼهَ

 ٠خّٛلغ فٟ تٌشِٓ بخض١ٕج ِٛتردٖ تٌّخؼٍمت بّفَٙٛ تٌّؼٍّت ػٍٝ ِغٛر تٌشِٓ   ٚتطخ جتَ تٌزسٔ ِت  وانشيٍ

 انًاّدج وػانى األشياء
أدٚتث تٌم١ ص بخض١ٕج ِٛتردٖ عٛي ٛص١ت   ٠ٌٚغً ِشىالث ِٓ تٌغ١ ة ت١ِٛ١ٌت حخطٍب تٌخؼ ًِ ِغ تٌّ دة ٚحغٛالحٙ    ٚتطخ جتَ أدٚتث حىٕٛ

 خص ئص تٌّ دة ِٚب دا تٌم١ ص 

 

 لىحُتى ىازة التربُت الػلمُت و الخكم
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 لبىاء الخػلماث لاضخثىاي   غ الطىىي اإلاذع

 يالحظاخ وتىجيهاخ  انًىارد األساسيح انىضؼيح انتؼهًيح  انًقطغ انتؼهًي األسثىع

 
 حم٠ُٛ حش ١صٟ

1 

 اإلَساٌ وانصحح

 انتغذيح وانصحح انغذائيح
)حؼز٠ف تٌغذت   تٌخغذ٠تطٛ  ٚ أغذ٠خٟ ِخٕٛػت

 تٌّخٕٛع  ػٛتلب طٛ  تٌخغذ٠ت(

 تٌظٍٛو ث تٌغذتئ١ت  ٓس ِط٠ٛت حغٛٞ تألِزتض تٌٕ حضت ػٔض إ

 تٌظ١ئت ِجػّت ب ٌصٛر.

 

 

  تطخغالي عصت تٌخزب١ت تٌبج١ٔت ٌخٛا١ف تٌخؼٍّ ث تٌ  صت

 بٕش غ تٌمٍب ٚدٚرتْ تٌجَ

 ٔض س ٌٛعت إشٙ ر٠ت ٌفٛتئج ِّ رطت تٌز٠ ظت )صغ ر إ

 ٚوب ر(.

 وذّ َشاط انقهة ودوراٌ ان 2

) تٌخؼزف ػٍٝ  َجّ ٔش غ تٌمٍب ٚدٚرتْ تٌ

تٌّظ ٘ز تٌ  رص١ت ٌٕش غ تٌمٍب  توخش ف ٔش غ 

تٌمٍب ِٓ خالي صض تٌٕبط  توخش ف و١ف١ت 

 (ٔش غ تٌمٍب ِغ تٌضٙج تٌؼعٍٟحغ١ز 

3 

 

 االَساٌ و انًحيظ
 انتُقم ػُذ انحيىاَاخ

تٌخٕمً  )توخش ف و١ف١ت تٌخٕمً ػٕج تٌغ١ٛتٔ ث

فٟ ٚطػ ِؼ١شخٗ  تٌخؼزف ػٍٝ  ػٕج تٌغ١ٛتْ

تٌٙجف ِٓ حٕمٍٗ  حغ١ًٍ تٌغزو ث أرٕ   تٌخٕمً  

 (ػٍٝ تألرض٘  ترحى سحص١ٕفٙ  عظب غز٠مت 

 ٔض س ِصّٕف ِصّغز ٌبؼط تٌغ١ٛتٔ ث عظب ّٔػ حٕمٍٙ  إ

 حصفّظ تالٔخزٔج. وٛتصب ِٕشٌٟ بؼج تطخغالي تٌظٕجتث أٚ

 

 

 

 

 ٕج تٌغ١ٛتْ ب طخغالي تٌظٕجتث ٠خُ تٌخطزق ٌٕظ َ تألطٕ ْ ػ

 ٚإحّ َ تٌّصٕف تٌظ بك. 

 

 

   ِٓ ٟ47إٌٝ  ٠46خُ تطخغالي فمزتث تٌىخ ب تٌّجرط 

 وٕش غ ِط ٌؼت

 

 

 انتغذيح ػُذ انحيىاٌ 4

 طٕ ْ ػٕج تٌغ١ٛتْٔظ َ تأل ٚ تألٔظّت تٌغذتئ١ت

)تٌخص١ٕف عظب ٔظ َ تٌغذت   بؼط تٌظٍٛو ث 

ئٟ ٚٔظ َ تٌغذتئ١ت  تٌؼاللت ب١ٓ تٌٕظ َ تٌغذت

 تألطٕ ْ(

 انتُفس ػُذ انحيىاَاخ 5
 ث أّٔ غ حٕفض تٌغ١ٛتٔ) تٌخٕفض ػٕج تٌغ١ٛتٔ ث

 ٚػاللخٙ  ب خخالف ٚطػ تٌّؼ١شت(
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 تألٚي تٌجرتطٟحم٠ُٛ تٌفصً 

 األخضز انتغذيح ػُذ انُثاخ 6
)حغج٠ج  تٌغ ص١ ث تٌغذتئ١ت ٌٍٕب ث تألخعز

 بؼط شزٚغ غذت  تٌٕب ث تألخعز(

 ٔض س حض رب ِم رٔت عٛي ئال١ِذ فٟ تٌب١ج بحى١ٍف تٌخ

تٌعٛ ( فٟ غ١ ب ٚفٟ  -تعخ١ ص ث تٌٕب ث تالخعز )تٌّ   

 ٚصٛد ٘ذٖ تٌؼٕ صز ٚحظض١ً تٌّالعظ ث ٚتٌٕخ ئش.

 انًاء في انحياج انيىييح 7

)ِص در تٌّ    ِٓ   تٌّ   فٟ تٌغ١ ة ت١ِٛ١ٌت

  تطخؼّ الث ِ   تٌغٕف١ت  تٌغٕف١تتٌّصجر إٌٝ 

 (تٌ شتْ إٌٝ ّصجرِٓ تٌ

  ٠خُ تٌخطزق فٟ تٌّغ فظت ػٍٝ تٌّ   فٟ عصت تٌخزب١ت تٌّج١ٔت 

 ٔض س ٚر١مت حٛص١ٙ١ت ٌخزش١ج تطخؼّ ي تٌّ   ٚػجَ حبذ٠زٖ.بئ

8 

 

 َفاياخ في كم يكاٌ

)توخش ف أٔٛتع تٌٕف ٠ ث  طٍت  ِص در تٌٕف ٠ ث

ِّٙالث تٌمظُ  تٌخؼزف ػٍٝ غز٠مت ذو١ت ٌفزس 

 تٌٕف ٠ ث(

  وٕش غ ِط ٌؼت (( شىزت أعب ب تٌٕظ فت)) لت ٠خُ تٌخطزق ٌبط

 .فٟ تٌّٕشي

9 

انًؼهًح في 

 انفضاء وانشيٍ

 دوراٌ األرض حىل َفسها

)ظٛ   صٙت دٚرتْ تألرضٚ ت١ًٌٍ ٚتٌٕٙ ر

ٚاالَ  تألرض ِع  ة بعٛ  تٌشّض  

 ِغ و ة دٚرتْ تألرض(

 ٌألرض ٚتٌشّض.  ٔض س حص١ُّ ِبظػإ 

 

 
 تٌز ٟٔ تٌجرتطٟحم٠ُٛ تٌفصً 

 انزسَاياخ 10
)وخ بت ح ر٠خ  تٌزسٔ ِت ت١ٌّالد٠ت ٚتٌٙضز٠ت 

 ت١ٌَٛ  حفغص رسٔ ِت  ح ر٠  ْ ٌٕفض ت١ٌَٛ(

 صجٚي ٠غٛٞ بؼط تٌّٕ طب ث  ٠خُ حى١ٍف تٌّخؼ١ٍّٓ بئٔض س

 ٚرٙ .جتٌج١ٕ٠ت ٚتٌٛغ١ٕت بخ ر٠ ١ٙ  تٌٙضزٞ ٚت١ٌّالدٞ ِٚٛتلغ ع

  

11 

 

انًادج وػانى 

 األشياء

و إصفاق   استخذاو انًحزار

 نهىاءا

 

درصت عزترة حضّج ٌم١ ص  تطخ جتَ تٌّغزتر

)حغظض ط ٛٔت تٌّ   بغ طت تٌٍّض   تٌّ  

تطخ جتَ تٌّغزتر  تٌخؼزف ػٍٝ درصت حغٛي 

 تٌّ   إٌٝ ص١ٍج(

 

 ٔض س ِغزتر ٚفك خطٛتث تطخغالي عصت تٌخزب١ت تٌخشى١ٍ١ت إل

 ِخفك ػ١ٍٙ  ِغ شزط أٔٛتػٗ ٚتطخ جتِ حٗ.                        
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12 
يصثاح انجية وانذارج 

 انكهزتائيح

)ِىٛٔ ث  ِصب ط تٌض١ب ٚتٌجترة تٌىٙزب ئ١ت

ِصب ط تٌض١ب ٚحفغصٗ  إظ  ة ِصب ط 

 ببط ر٠ت(

 

 وّشزٚع ٠ٕضش ب ٌب١ج ِصب ط ٌٍض١ب  ٔض سإ 

 

 

 . تطخغالي طٕجتث تٌىخ ب عٛي تٌّٛظٛع ِٕش١ٌ 
 انًيشاٌ 13

)تٌغ صت إ١ٌٗ  توخش ف  ت١ٌّشتْ ٚل١ ص تٌىخٍت

 شتْ  ػ١ٍّت تٌٛسْ  ل١ ص وخٍت صظُ(ت١ٌّ

 
 تٌز ٌذ تٌجرتطٟحم٠ُٛ تٌفصً 

 يالحظاخ وتىجيهاخ:

 ػًّ   رُ حُصّغظ ٚحم١ُ ٟ ٚرلت تٔخم   حطب١م ث ٚحّ ر٠ٓ تالطخزّ ر بّ  ٠ جَ تٌخٛا١ف تٌّب شز ٌٍخؼٍّ ث ٚحض١ٕج٘  ٚإػط ئٙ  وٛتصب ث ِٕش١ٌت ٠ٕضش٘  تٌّخؼٍُ فٟ تٌب١ج ف

 طخ ذ. ِٓ غزف تأل

 ٌّخٛفزة.                                                                                      تٌغز  ػٍٝ عظٓ تٌخصزف ب خخ١ ر ٚظؼ١ ث ِٕ طبت ٌٍخال١ِذ ٚازٚفُٙ ٚب١ئخُٙ ٚ تٌٛط ئً ت 

 حض١ٕج تٌّٛترد.تٌغز  ػٍٝ ح٠ٕٛغ ِغط ث تالدِ س تٌضشئٟ ٚتٌىٍٟ ٚفك تٌّمطغ ٚتٌفصً... ٌخغم١ك حجر٠ب أوزز ػ ٍٝ 

 .ٍُتطخغالي بؼط تٌخؼٍّ ث ٚفك ِ  ٠ٕ طب تٌّٛتد تٌخؼ١ٍّت تألخزٜ و ٌخزب١ت تٌبج١ٔت ٚتٌخشى١ٍ١ت أٚ ِٛتد أخزٜ ٌخزط١ ٙ  ػٕج تٌّخؼ 

 الػخب ر أْ تٌّش ر٠غ تٌّمخزعت ٟ٘ تٔض س بؼط تٌّش ر٠غ تٌؼ١ٍّت تٌخٟ حخّ شٝ ٚتٌّٛتظ١غ تٌّجرٚطت ٌغزض دفغ تٌّخؼٍُ ٌٍبغذ ٚإرزت  رص١جٖ تٌّؼزفٟ: ِغ تألخذ بؼ١ٓ ت

     .ٌالطخئٕ ص
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م البُساغىجي غ الطىىي للخلٍى
 
 اإلاذع

 

 

 انكفاءج انختاييح يؼاييز انتحكى في انكفاءج:

 انتقىيـــــــى انتشخيصي 

  ٙتٌخؼّزف ػٍٝ تألغذ٠ت   ٚحٕٛػ 
  تٌخؼزف ػٍٝ ػٛتلب طٛ  تٌخغذ٠ت 
 ٍٟبصغت٠غ  تٌزبػ  ب١ٓ ٔش غ تٌمٍب ٚتٌضٙج تٌؼع ُّ  لٛتػج ب عخزتَ غ١زٖ فظ ػٍٝ صّغخٗ  ٠ٚٙخ

عٛي بؼط ِظ ٘ز تٌٛا ئف  ِٛتردٖ بخض١ٕج تٌخغذ٠ت تٌصّغ١ت

تٌفصً  تٌغ٠ٛ١ت ػٕج تإلٔظ ْ

 تألٚي

 تٌخؼّزف ػٍٝ ِ خٍف أّٔ غ تٌخٕمً ػٕج تٌغ١ٛتٔ ث 
 تٌخؼّزف ػٍٝ تألٔظّت تٌغذتئ١ت تٌّ خٍفت ٌٍغ١ٛتٔ ث 
 ٕفّـض ػٕج تٌغ١ٛتٔ ثتٌخؼّزف ػٍٝ تألّٔ غ تٌّ خٍفت ٌٍخ 
 . ّٛ  تٌخؼّزف ػٍٝ بؼط ع صـ ث تٌٕب ح ث تٌ عزت  ٌٍّٕ
 تٌخؼّزف ػٍٝ تٌخى رز ػٕج تٌٕب ح ث ذتث تألس٘ ر 
 ٛص١ٍٗح   ٚٚط ئً تٌشزٚب تٌّ   تٌخؼزف ػٍٝ ِص در 
 .ٖتالطخؼّ ي تٌؼمالٟٔ ٌٍّـ   تٌشـزٚب ٚتٌّظ ّ٘ت فٟ تٌغف ا ػٍٝ شبىت حٛس٠ؼٗ ِٚص در 
 ز تٌٕف ٠ ث تٌخٟ ح ٍّفٙ  ٔش غ ث تإلٔظ ْ.تٌخؼّزف ػٍٝ ِ  غ 
 تٌّظ ّ٘ت فٟ تٌغّج ِٓ ػٛتلب تٌٕف ٠ ث 

عٛي تٌّظ ٘ز تٌىبزٜ ٌٍغ١ ة  ٠غ فظ ِغ١طٗ بخض١ٕج ِٛتردٖ

 ػٕج تٌى ئٕ ث تٌغ١ّت ِٚ  غز تٌخٍٛد

 ٌٍٟٚتٌٕٙ ر ٚ ربػ ِفَٙٛ ت١ٌَٛ بغزوت تألرض عٛي ٔفظٙ    تٌخؼّزف ػٍٝ ا ٘زة حؼ لب ت 
 ١ف١ت بٕ   تٌزسٔ ِت.تٌخؼّزف ػٍٝ و 
 تطخؼّ ي رسٔ ِ ث ِ خٍفت ٌخغج٠ج ح ر٠خ ع درت 

تٌّخؼٍّمت بّفَٙٛ تٌّؼٍّت  ِٛترد٠ٖخّٛلـغ فٟ تٌشِـٓ بخض١ٕج 

 ػٍٝ ِغٛر تٌشِٓ  ٚتطخ جتَ تٌزسٔ ِت

تٌفصً 

 تٌز ٟٔ

 .تٌخؼّزف ػٍٝ تٌّغزتر ٚو١ف١ت حؼ١١ٓ درصت تٌغزترة 
 طت تٌخضز٠ب١ت. تٌخؼّزف ػٍٝ خ ّص١ت إصفـ ق تٌٙــٛت  ب ٌّّ ر 
 ٗحزو١ب دترة وٙزب ئ١ت بظ١طــت   ٚ تٌخؼـّزف ػٍٝ تٌّصب ط ت١ٌجٚٞ ٚٚا١فخ. 
 .ْتٌخؼّزف ػٍٝ ت١ٌّشتْ ٚتطخؼّ الحٗ ل١ ص وخً ب طخ جتَ ت١ٌّـشت 

 ًّ تٌخؼ ًِ ِغ   ٌغ١ ة ت١ِٛ١ٌت  حخطٍّب ِشىالث ِٓ ٠غـ

تٌّـ ّدة ٚحغٛالحٙ  ٚتطخ جتَ أدٚتث حىٕـٌٛٛص١ت  ٚأدٚتث 

 تٌم١ ص.  ِٚب دا تٌّ ّدة ِٛتردٖ عٛي خص ئص ض١ٕجتٌم١ ص بخ

تٌفصً 

 تٌز ٌذ
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م قادزا غلى  في نهايت مسحلت الخػليم الابخدائي ملمح الخذزج مً مزحلت الخػلُم لابخساي :
ّ
الخطسف في محيؿه الاحخماعي بشهل مظؤوى  ججاه آلاخسيً،  وججاه  يهىن اإلاخػل

 . يتالسمىش الىؾىيت ومؤطظاث الجمهىز 

اث وآلاخسيً والالتزام يهىن اإلاخػلم قادزا غلى في نهايت الؿىز الثاوي  ملمح الخذزج مً العىر الثاو :
ّ
بقىاغد الّصّحت والاطتهالك والىقايت  الّخطّسف بشهل إيجابّي ججاه الر

 الترار الىؾني. وألامً وحمايت

م ي يهىن في نهايت الظىت الثالثت مً الخػليم الابخدائ الشاملت: الكفاءة
ّ
 وجقبل آلاخس، الخػايش خالى مً وآلاخسيً، الراث ججاه إيجابي طلىك غً الخػبير غلى قادزا اإلاخػل

ه في الػاّمت القىاغد واحترام
ٌ
  .محيؿ

 

 

 ازة التربُت اإلاسهُتم
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تٌىف  ة 

 تٌ خ ١ِت

ماث اإلالاظؼ اإلاػزفُت اإلالترحتاإلاىارز  تٌّمطغ
 
جىحيهاث مً الىثُلت  الخسرج في  مزاحل جىفُذ اإلالعؼ(:-)اإلاكدطباث اللبلُت لكل ملعؼ هُكلت حػل

 اإلازافلت

س 
اغ

لى
 لل

مه
ترا

ح
ل ا

ال
د

 ً
 م

ً
دٍز

آلا
 و

ث
ذا

 ال
اه

ج
  ج

جاب
 إً

ك
لى

ض
 ً

 غ
ػب ر

ٌ

ه.
ٌ ع

حُ
 م

في
ت 

ام 
لػ

س ا
اغ

لى
وال

ت 
حُ

ص
ال

 

ُت
اغ

جم
ال

ة 
ُا

لح
ا

 

 الصحُت في الخغذًت  ــ اللىاغس2

 ــ آزاب ألاكل  0

ــ  زمج زرس ي ) صحتي في غذاي  و  0

ت السضمت (  دعز ألاغذًت الطكٍز

 ــ صحتي في هظافتي  0

  ــ أحافظ غلى ضالمتي 0

ت -1  ُ  :اإلاكدطباث اللبل

ت) الىظافت(.  -  ُ  كىاغس الحُاة الجماغ

 .غىاضز البِئت وكىاغس اإلاحافظت غليها -

 لملعؼ: الطير اإلانهجي ل -0

: جخمحىز حىى احترام القىاغد الصحيت والقىاغد الػامت في محيؿه حتى جترحم إلى طلىماث وضػُت لاهعالق

 إيجابيت ججاه الراث و آلاخس.                                                                                          

 ز :                                                             وضػُاث حشئُت لخػلم اإلاىار           

 :                                                          وشاظاث أو أزاءاث    

       وغػيت حظمح للمخػلم باطخيخاج القىاغد الصحيت مً الخطسفاث اليىميت.                                             -  

 وغػيت  جحفص اإلاخػلم غلى جىظيف القظم أو اإلادزطت.                                            -

وغػيت  جدفؼ اإلاخػلم إلى اطخيخاج مخاؾس الاطخػماى الخاؾئ لآلالث النهسبائيت اإلانزليت اهؿالقا مً الخطسفاث  -

                                                          اليىميت.                                            

: وغػيت جخظ اطخخالص بػؼ القىاغد الصحيت في الخغريت و يؿبقها مؼ زبؿها وضػُت إزماج اإلاىارز     

                                                                                       بالىظافت ليحافظ غلى صحخه و صحت آلاخسيً وضىال به إلى إغداد قائمت إحساءاث للىقايت مً ألاخؿاز.               

م الكفاءة: ججىيد اإلاىازد اإلاندظبت و اإلادمجت حىى طلىماجه الايجابيت في الخغريت مؼ زبـ  وضػُت )وضػُاث( جلٍى

                             الػىاضس زبؿا صحيحا مقدما برلو اقتراحاث للىقايت مً ألاخؿاز.        

: جخظ الطػىباث و الىقائظ اإلاالحظت لدي اإلاخػلم بػد ؤلادماج  و الخقىيم أو خالى اإلاػالجت اإلاحخملت           

 طيروزة اإلاقؿؼ، مثل الطػىبت في اخخياز و غبـ أوقاث ألامل.

غسوزة اغخماد 

ميت 
ّ
وغػياث حػل

م، 
ّ
مىاطبت لظً اإلاخػل

واطخػماى الىطائل 

 اإلاخاحت.

 20ص 
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تٌىف  ة 

 تٌ خ ١ِت

ماث اإلالاظؼ اإلاىارز اإلاػزفُت اإلالترحت تٌّمطغ
 
الخسرج في  مزاحل جىفُذ -)اإلاكدطباث اللبلُت لكل ملعؼ هُكلت حػل

 اإلالعؼ(:

 جىحيهاث مً الىثُلت اإلازافلت

ً
 م

الق
ع

لاه
ى 

غل
ا  ر

از
 ك

ن ى
ًك

 
 ٌ ُت

اك
 و

لت
مث

أ
 

ير
ػب

لخ
ل

 
له

لب
ً ج

غ
 

ش
ػاٌ

لخ
ل

 

ً
دٍز

آلا
ؼ 

م
ب 

في
لا

لث
و ا

ي 
س 

جي
ال

ع 
ىى

لخ
ه ل

رام
حت

ا
. 

 

ُت
سه

اإلا
ة 

ُا
لح

ا
 

ع الثلافي  2 ــ زمج زرس ي )الخىى 

في وظني و الػازاث والخلالُس 

 في وظني (

ــ لغتي الػزبُت ولغتي  0

غُت   ألاماَس

ز بين الذكىر وؤلاهاث  0  ــ ال أمي 

لهم  0 ً وأـلب   أحػاٌش مؼ آلاحٍز

 اإلاكدطباث اللبلُت: -2

 الحلىق والىاحباث.  -

 احترام اللىاهين والخطز ف بشكل مطؤول. - -

ير اإلانهجي للملعؼ -0  :الط 

 : جخمحىز حىى احترام الخىىع الجيس ي و الثقافي قطد جقبل آلاخس و الخػايش مػه. وضػُت لاهعالق

        وضػُاث حشئُت لخػلم اإلاىارز :                                                                            

 وشاظاث أو أزاءاث:                                                                                                      

وغػيت جدفؼ اإلاخػلم للخمييز بين اللغت و الػاداث في مىاؾق مخخلفت مً الجصائس اهؿالقا                

                                                                                                               مً ضىز وطىداث.                 

 وغػيت جمنً اإلاخػلم مً جبريس مىقفه مً الخفسقت بين الجيظين.                               -

قبل آلاخس مً خالى اغداد غسوع جبرش الىحدة وغػيت  جحفص اإلاخػلم لخ -                               

 في اإلاجخمؼ.              

: وغػيت جخظ اطخخالص مفهىم الخىىع الثقافي اهؿالقا مً طىداث و يخقبل وضػُت إزماج اإلاىارز

              الخىىع الجيس ي  و يبرز حػامله مؼ آلاخس بشهل أقىي.                                                        

م الكفاءة          : ججىيد اإلاىازد اإلاندظبت و اإلادمجت حىى السبـ بين وضػُت )وضػُاث( جلٍى

              الػاداث و الخقاليد و أمنىتها.                                                                                                

: جخظ الطػىباث و الىقائظ اإلاالحظت لدي اإلاخػلم بػد ؤلادماج  و جت اإلاحخملتاإلاػال           

 الخقىيم أو خالى طيروزة اإلاقؿؼ، مثل الطػىبت في جطييف اإلاىزور الثقافي حظب اإلاىاؾق.

يخطّسف ألاطخاذ في هرا الّخدّزج 

يساه مىاطبا مً حيث  وفق ما

غدد الحطظ حظب ما 

به مل وغػيت مشهلت 
ّ
جخؿل

مي
ّ
دون اإلاظاض  ةت غلى حدحػل

بالحجم الظاعي اإلاحدد للنفاءة 

 محّل الّىماء

 26ص 
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تٌىف  ة 

 تٌ خ ١ِت

ماث اإلالاظؼ اإلاىارز اإلاػزفُت اإلالترحت تٌّمطغ
 
الخسرج في  -)اإلاكدطباث اللبلُت لكل ملعؼ هُكلت حػل

 مزاحل جىفُذ اإلالعؼ(:

 جىحيهاث مً الىثُلت اإلازافلت

ُت
ىم

لُ
ه ا

ُاج
ح

ي 
ف ف

طز
ًخ

 
ل 

حم
ى ج

غل
ة  ر

لس
 ال

ر و
غي

 ال
ام

تر
ح

ً ا
 غ

ىم
ث ج

زفا
ط

ج

ه.
ػال

أف
ت 

لُ
و ؤ

ط
م

 

ث
طا

ض
إلاؤ

وا
ت 

ظُ
زا

مل
سً

 ال
اة

حُ
ال

 

 ــ الحُاة في اللطم  2

ــ زمج زرس ي )آزاب الكالم و  0

 أجفاوض مؼ سمالي  (

 ــ اهخذاب مىسوب اللطم  0

 ــ مطؤول اللطم  0

 اإلاكدطباث اللبلُت: -2

ت والػامت اإلاحا -  .فظت غليهااإلامخلكاث الخاض 

 الطير اإلانهجي للملعؼ: -0

: جخمحىز حىى القدزة غلى جحمل مظؤوليت أفػاله مً خالى وضػُت لاهعالق

      جطسفاجه اليىميت التي جىم غً احترام آلاخس.                                                                                    

 ُاث حشئُت لخػلم اإلاىارز :                                              وضػ                    

 :                                              وشاظاث أو أزاءاث                                       

إلى  وغػيت جدفؼ اإلاخػلم -                                                             

 اإلاشازلت في الحىاز مؼ شمالئه.                                                      

 وغػيت  اهخخاب مىدوب القظم .                                                -   

وغػيت  جمنىه مً إغداد الىظام الداخلي  -                                          

وضػُت إزماج .                                                                        للقظم 

: وغػيت جخظ الخػسف غلى آداب الخػايش مؼ الغير مثال في القظم و البيذ اإلاىارز

            مخبػا في ذلو طلىما ديمقساؾيا.                                                                    

م الكفاءة:               ججىيد اإلاىازد اإلاندظبت و اإلادمجت  وضػُت )وضػُاث( جلٍى

 حىى الخمنً مً السبـ بين الحياة اإلادزطيت و الحياة خازحها مثل آداب النالم.                                        

جخظ الطػىباث و الىقائظ  :اإلاػالجت اإلاحخملت                                    

اإلاالحظت لدي اإلاخػلم بػد ؤلادماج  و الخقىيم أو خالى طيروزة اإلاقؿؼ، مثل غدم 

 اهػباؾه في القظم.

 

. 
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ٌّف األستاذ درسه وفق الزمن الممنو1 ٌُك  دقٌقة( .30ف للحصة )ـ 

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

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

غ اإلا
 
م البُساغىجيذع لٍى

 
ىىي للخ  الط 
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م قادزا غلى زبـ الّطلت بين ألاحدار الخازيخيت لىؾىه، للخػبير غً اغتزاشه بهىّيخه واهخمائه الىؾني.في نهايت مسحلت   ملمح الخذزج مً مزحلت الخػلُم لابخساي :
ّ
 الخػليم الابخدائي يهىن اإلاخػل

ظلظ يهىن اإلاخػلم قادزا غلى في نهايت الؿىز الثاوي الثاو : ملمح الخذزج مً العىر 
ّ
 ل الّخازيخي.جىظيم وشاؾه، والاهػباؽ مؼ الىقذ اإلاخّطظ له، وفهم الد

م في نهايت الظىت الثالثت مً الخػليم الابخدائي يهىن  الشاملت: الكفاءة
ّ
ظلظل الخازيخي. غلى قادزا اإلاخػل

ّ
 شمني جبػا لخػاقبها قطد فهم الد

ّ
 الّخمىقؼ في الّصمً مً خالى جسجيب ألاحدار الخازيخّيت غلى خـ

 

رم  ازة الخاٍر
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    تاإلاػزفُت اإلالترحاإلاىارز   اإلازافلت جىحيهاث مً الىثُلت       الحجم الطاعي 

م حشخُص يج   لٍى

 

 

 ضا0

 

 مفهىم الحسث 

 

2 

ة واكدطاب  ًيبغي الحزص غلى اضخغالل أزواث اإلااز 

ت  ُ  .مهاراث مىهج

 0 رضم دغ الشمً ألحساث مألىفت.

 0 جزجِب أحساثا غلى دغ الشمً.

م و مػالجت  0 إزماج و جلٍى

م الفطلي ألاول     الخلٍى

ضا0  

 

حػــــس  اليشــــاظاث الالضــــفُت مــــً اإلاهــــام اإلاكملــــت لــــذلك ًــــخم 

ادخُارهــا غلــى أضــاص مــا ًخماقــ ك وضــُاق الكفــاءاث محــل  

 .الخىطِب زون أن جكىن زروضا أو فزوضا

ر اإلاغزب اللسًم  ) آلاثار( مػالم جاٍر

 

0 

ر اإلاغزب اللسًم  0 ) الشخطُاث( مػالم جاٍر

 7 متزاللت آلاثار اللسً

 0 إزماج، جلىبم، و مػالجت

م الفطلي     الثاو  الخلٍى

غ الطىىي 
 
 اإلاذع
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ضاغاث 0 ذُت    مطازر اإلاػلىمت الخاٍر

 

9 

22 

ذُت) مىضىع الحسث، الشمً، مكاهه(  22 اإلاػلىمت الخاٍر

ر اإلاحلي مػالم الخاٍر

إزماج، جلىبم، و مػالجت

ي انثانثانتقىيى انفصه
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م البُساغىجياإلا غ الطىىي للخلٍى
 
 ذع
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م قادزا غلى اإلاظاهمت في اقتراح حلىى إلاشامل الظهان والبيئت في محيؿه القسيب، بمػسفت مػؿيافي نهاي  ملمح الخذزج مً مزحلت الخػلُم لابخساي :

ّ
ث ت مسحلت الخػليم الابخدائي يهىن اإلاخػل

ي والىؾني. 
ّ
  الجغسافي اإلاحل

  وجحديد ألابػاد.يهىن اإلاخػلم قادزا غلى الخمىقؼ في اإلاهان والصمان،  الؿىز الثاويفي نهايت  ملمح الخذزج مً العىر الثاو :

  في الشاملت: الكفاءة
ٌ
، مػالم مىاطب، والخمىقؼ وفق بشهل القسيب الجغسافي مجاله الخطسف في غلى قادزا اإلاخػلم الابخدائي يهىن  الخػليم مً الثالثت الظىت نهايت

ٌ
 ؤلاوظان وشاؽ الػالقت بين وزبـ مهاهيت

  اإلاىازد جىىع واطخخالص أهّميت وبيئخه،
ٌ
 .غليها الحفاف جصائس، وغسوزةال في الؿبيػيت

 

 مادة الجغسافيا
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جىحيهاث حىل آلُاث الخىفُذ 

ة واكدطاب  ًيبغي الحزص غلى اضخغالل أزواث اإلااز 

ت كاضخػمال الخزائغ و الزضىماث مها  ُ راث مىهج

م مً ججاوس ضػىباث الخمىكؼ في الشمان 
 
لخمكين اإلاخػل

واإلاكان

 اإلاػالم اإلاكاهُت
أزواث 

 ومفاهُم

 اإلاازة 

2 

ل.
 
 0 الزضم الخذعُع  للخمىكؼ و الخىل

 3 اإلاطار

م ومػالجت  4 إزماج و جلٍى

م الفطلي ألاول    الخلٍى

 

 

 –ضخغالل الىضائل اإلاسرضُت ) كخب ا

أحهشة إغالم آلي..(–و دزائغ  ضىر  -هطىص

 مظاهس الظؿح

الطكان 

 والخىمُت

5 

 6 اإلاىاخ

ف.  مظاهز وشاط ؤلاوطان  7 في الٍز

 في اإلاسًىت.  مظاهز وشاط ؤلاوطان

م ومػالجت  8 إزماج و جلٍى

م الفطلي الثاو                     الخلٍى

ة  ًيبغي الحزص غلى اضخغالل أزواث اإلااز 

ت.  ُ واكدطاب مهاراث مىهج

م
 
 غىاضز البِئت في هحُغ اإلاخػل

الطكان 

 والبِئت

22 

 22 مشكل الخلىث

م ومػالجت 20  23 إزماج و جلٍى

م الفطلي الثالث الخلٍى
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م البُساغىجي غ الطىىي للخلٍى
 
 اإلاذع
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