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مدخل:
يف إطار إلتحضري للس نة إدلرإس ية  ،2021/2020وسعيا إىل إلتحسني إملتوإصل ل ألدإء إلبيدإغويج بغرض إلرفع من مس توى إملتعلمني ونوعية إلرتبية إملمنوحة هلم ،تضع وزإرة إلرتبية إلوطنية بني أأيدي
إملربني ،أأساتذة ومفتشني ملرحةل إلتعلمي الابتدإيئ ،إخملططات إلس نوية لبناء إلتعلامت وإخملططات إلس نوية للتقومي إلبيدإغويج يف مرحةل إلتعلمي الابتدإيئ.
وتعد هذه إخملططات أأدإة مهنجية ترتمج إملناجه إملقررة ملرحةل إلتعلمي الابتدإيئ يف سريورة تساعد عىل ختطيط إلتعلامت وتقرتح إملساعي إلبيدإغوجية وإملوإرد إلتعلمية إليت من شأأهنا بناء إلكفاءإت إملس هتدفة
يف أأي مس توى من مس توايت إلفعل إلبيدإغويج .كام تعد أأدإة رئيسة م
للتحّك يف جناعة خمتلف إلتعلمامت ،إملعرفية وإملهنجية ،وحسن إدماج إلقمي أأو إلكفاءإت إملس تعرضة إملرصودة يف إملهناج ،ويف سريورة
إلتناول ومرإحل إلتقومي وإلتعديل وإلعالج.
إن م
إخملطط إلس نوي لبناء إلتعلامت خمطط شامل لربانمج درإيس مضن مرشوع تربوي ،يفيض إىل حتقيق إلكفاءة إلشامةل ملس توى من إملس توايت إلتعلممية ،إنطالقا من إلكفاءإت إخلتامية للميادين ،ويُبىن
عىل مجموعة من إملقاطع إلتعلمية إملتاكمةل .فهو إلقاعدة إ ألساس ية لتوزيع إملوإرد إملعرفية عىل إملقاطع .ومنه ،فان إخملطط إلس نوي للتعلامت وثيقة خاصة متكن إ ألس تاذ من قرإءة إملهناج بيرس ،وتوحض هل ما ينبغي
تعلميه ،وإلطار إذلي جيري فيه إختيارإته .وقد روعي عند إعدإده:
 هيلكة تساعد عىل حتقيق إلكفاءإت إملسطرة يف إملهناج بوإسطة وضعيات (تعلمية ،إدماجية) بشلك منسجم ومنتظم؛ حتديد إحملتوايت مكورد من إملوإرد إليت ختدم إلكفاءة؛ إحرتإم وترية إلتعمل وقدرإت إملتعمل وإس تقالليته.أأما إخملطط إلس نوي للتقومي إلبيدإغويج ،فهو خمطط موإكب لسريورة إرساء إلتعلامت وإلتحقق من مناء إلكفاءة ،ينطلق من إلكفاءة إخلتامية إليت تؤطر مبعايري تسمح بتقومي إلتعلامت إملرتبطة مبركبات إلكفاءة
إملسطرة يف إملهناج وإليت تس هتدف إجلوإنب إلثالثة :إجلانب إملعريف ،وإجلانب إملهنجي وإجلانب إلقميي .كام يسمح هذإ إخملطط بتعديل وحتسني إلتعلامت من خالل إملالحظات وإلتوجهيات إلرتبوية ،وبتنظمي
حصص إملعاجلة إلبيدإغوجية لس تدرإك إلنقائص وإلثغرإت إملسجةل دلى إملتعلمني.
وجتدر إلشارة إىل أأن هذه إخملططات تدمج إلتعلامت إ ألساس ية إملقررة يف إلفصل إلثالث من إلس نة إدلرإس ية  ،2020/2019وإليت مل يمت تناولها نظرإ لتعليق إدلرإسة بسبب إلجرإءإت إلوقائية والاحرتإزية
ملنع إنتشار جاحئة فريوس كوروان (كوفيد.)19-
نؤكد يف إ ألخري عىل أأ من إلقرإءة إلوإعية لهذه إخملططات ودرإس هتا وإحلرص عىل تطبيق ما جاء فهيا ،سيسامه بال شك يف ترقية فعالية إلتعلامت وإلتقومي إلبيدإغويج.
وزارة التربية الوطنية
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لغة عربية

الكفاءة
الشاملة للمرحلة
امليادين
فهم املنطوق
التعبيرالشفوي
فهم املكتوب
التعبيرالكتابي

وزارة التربية الوطنية

في نهاية السنة الثالثة :يتواصل مشافهة في وضعيات متنوعة بلسان عربي .ويقـرأ قراءة سليمة ومسترسلة نصوصا أصلية ،أغلبها مشكولة ،ويفهمها .وينتج نصوصا
متوسطة الطول في وضعيات تواصلية دالـة .ومشاريع لها دالالت اجتماعية.
الكفاءات الختامية
يفهم خطاابت يف حدود مستواه الدراسي ،وعمره الزمين والعقلي ،ويتفاعل معها ،ابلرتكيز علي النمط السردي
عريب يف موضوعات خمتلفة اعتمادا على مكتسباته املدرسية ووسائل االعالم واالتصال يف وضعيات تواصلية دالة
حياور ويناقش ويقدم توجيهات ويسرد قصصا أو أحدااث بلسان ّ

تتكون من ستني كلمة إىل تسعني كلمة أغلبها مشكولة.
يقرأ نصوصا أصلية ،قراءة سليمة ومسرتسلة من خمتلف األمناط ويفهمها ،ابلرتكيز على النمط السرديّ ،

ينتج كتابة نصوصا متوسطة الطول منسجمة تتكون من  40إىل  60كلمة أغلبها مشكولة ،من خمتلف األمناط ابلرتكيز على النمط السردي يف وضعيات تواصلية دالـة ،ومشاريع هلا
دالالت اجتماعية
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جدول يبين تطور الكفاءات الختامية عبرالسنوات

*من مختلف األنماط
*مرتكزعلى النمطين
التفسيري والحجاجي.

التعبيرالشفوي

ّ
السنة 03

*يفهم الخطاب املنطوق
*يتفاعل معه
*من مستواه الدراس ي ،متالئم مع العمرالزمني والعقلي

فهم املنطوق

امليادين

ّ
السنة 05

ّ
السنة 04

ّ
السنة 02

*يحاور ويناقش
*يقدم توجيهات
*يسرد قصصا
*يصف أشياء أو
أحداثا
ّ
*يعبرعن رأيه
ّ
ويوضح وجهة نظره،
*
ّ
ويعللها

*مرتكزعلى النمط
الوصفي.

*يحاور ويناقش
*ويقدم توجيهات
*ويسرد قصصا أو احداثا
*ويصف أشياء

*مرتكزعلى النمط السردي

*يحاور ويناقش
*ويقدم توجيهات
**يسرد قصصا أو أحداثا

*مرتكزعلى النمط
*مرتكزعلى النمط التوجيهي.
الحواري.

* يحاور ويناقش
* ّ
يقدم توجيهات

*بلسان عر ّبي
* في موضوعات مختلفة
*اعتمادا على مكتسباته املدرسية ،وسائل االعالم
*مستعمال بعض أفعال القول
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ّ
السنة 01
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*يحاور ويناقش
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فهم املكتوب

* نصوص أصيلة،
*قراءة سليمة مسترسلة
معبرة وواعية

*قراءة سليمة ومسترسلة
ّ
ومعبرة

*التركيزعلى النمطين
التفسيري والحجاجي،
* ّ
تتكون من مائة وعشرين
كلمة إلى مائة وثمانين كلمة

*التركيزعلى النمط
الوصفي،
* ّ
تتكون من تسعين كلمة
إلى مائة وعشرين كلمة

* الفهــم

*مشكولة جزئيا
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*قراءة سليمة ومسترسلة

*يفك الرموز،
*يقرأ نصوصا قصيرة
*قراءة سليمة

*يفك الرموز،
*يقرأ نصوصا بسيطة
*قراءة بيسر،

 من مختلف األنماط
*التركيزعلى النمط
*التركيزعلى النمط
*التركيزعلى النمط
الحواري
التوجيهي،
السردي،
* ّ
* ّ
* ّ
تتكون من عشرة كلمات
تتكون من ثالثين كلمة إلى
تتكون من ستين كلمة إلى
إلى ثالثين كلمة
ستين كلمة
تسعين كلمة
*مشكولة شكال ّ
تامـا.

*أغلبها مشكولة.
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*ينتج نصوصا طويلة
منسجمة
*تتكون من  80إلى كلمة
120
*مشكـولة جزئيـا،
* التركيزعلى النمطين
التفسيري والحجاجي

وزارة التربية الوطنية

*ينتج نصوصا طويلة
نسبيا منسجمة
*تتكون من  60إلى 80
كلمة

*ينتج نصوصا متوسطة
الطول منسجمة
تتكون من  40إلى  60كلمة

* أغلبها مشكولة،
*من مختلف األنماط،
*التركيزعلى النمط
*التركيزعلى النمط
السردي
الوصفي
* ،مشاريع لها دالالت اجتماعية
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*يرسم حروفا و يكتب
كلمات
*ينتج وجمال ونصوصا
*ينتج نصوصا قصيرة
بسيطة
منسجمة
*ال تزيد عن  20كلمة
*تتكون من  20إلى  40كلمة
*مشكولة شكال تاما،
*التركيزعلى النمط
التوجيهي

*بالتركيزعلى النمط
الحواري،
* وينجزمشاريع بسيطة.
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أنموذج مخطط لتناول ميادين اللغة خالل األسبوع في السنة الثالثة ابتدائي

فهم املكتوب والتعبيرالكتابي

فهم املنطوق والتعبير
الشفوي

امليدان

الحصة
 2 -1فهم املنطوق
 +التعبيرالشفوي "

الزمن
 45د * مرحلة العرض  /األجرأة  /اكتشاف الجوانب القيمية * مسرحة األحداث.
 45د التعبيرمشافهة عن موضوع "املنطوق" انطالقا من الواقع املعيش واستعمال الصيغ واألساليب في وضعيات تواصلية
دالة.

 -3اإلنتاج الشفوي

 45د

 -4القراءة (أداء وفهم)
 6-5القراءة و الظاهرة التركيبية
 +تمارين كتابية
 8-7القراءة و الظاهرة الصرفية أو اإلمالئية
 +تمارين كتابية
 -9املحفواات
 11-10القراءة
 +تمارين كتابية

45د

* التدريب على اإلنتاج الشفوي.
ّ
النص ،و إنجاز تطبيقات حول املعنى
*قراءة

90د

ّ
النص ،والتدريب على الظاهرة التركيبية ضمنيا و إنجازتطبيقات شفوية وكتابية.
*قراءة

90د

ّ
النص ،والتدريب على الظاهرة الصرفية أو اإلمالئية ضمنيا و إنجازتطبيقات شفوية وكتابية.
*قراءة

 45د

*مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى ( تقديم و مسرحة)

90د

ّ
النص ،و إنجازتطبيقات شفوية وكتابية .واملطالعة
*قراءة

 -12اإلنتاج الكتابي
مالحظات
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منهجية التناول

ّ
املنهجية رقم  ) 03املتعلقة بأساليب التدريب على االنتاج الكتابي الصادرة
*التدريب على اإلنتاج الكتابي (.أنظراملذكرة
 45د
عن املفتشية العامة للبيداغوجيا سنة 2018
مالحظة ّ :تم االعتماد على( ½ ) نصف أسبوع لالدماج على سبيل االحتياط  ،يبقى التعامل مع الزمن املخصص له وفق سيرورة
ّ
السنة ّ
الدراسية .بحيث يمكن االعتماد على أسبوع كامل أو بالتداول.
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املخطط ّ
السنوي لبناء التعلمات لغة عربية

وزارة التربية الوطنية
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املقاطع

األسابيع
01

املحاور
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فهم املنطوق والتعبيرالشفهي

فهم املكتوب

القراءة
الرصيد اللغوي
األساليب
واملطالعة
ّ
السنة ّ
ّ
يخصص األسبوع ّ
الدر ّ
األول من ّ
اسية لتثبيت املكتسبات املتعلقة ب ــ:
ّ
وخاصة األمر والنهي.
 الجمل اإلنشائية

التعبيرالكتابي

املحفواات

التراكيب
النحوية

الصيغ الصرفية

الظواهر
اإلمالئية

الكتابة

واملشروع

 ضمائراملخاطب وأساليب النفي واإلغراء والتحذير.
 أفعال اإللزام ونحوها  :يتوجب ،يلزم ،يقتض ي ،يجب عليك ...

04

املقطع 01

03

القيم االنسانية

02

 جمل قصيرة واضحة الداللة .
ألفاظ التقديرجزء،
كل  ،جميع ،نصف
،ربع ،بعض
االستدراك لكن
حروف الربط و ،ف،
ثم ،أو ،أم

الرصيد الخاص
بآداب األكل
والقيم
الرصيد الخاص
بالحشرات

األخوان
الوعد
النملة
والفراشة

 -املذكر واملؤنث

حروف العطف

كتابة
قصة

(إدماج ،تقويم ،ومعالجة) للمقطع

املقطع 02

05

07
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الحياة االجتماعية

2/1

06

نشيد األبوة  -االسم
والطفولة  -الفعل
 الحرف +اآلداب

 عالمات الوقف ترتيب التاء المربوطة أحداثفي آخر االسم
فقرة
المفرد المؤنث

الرصيد الخاص
مؤشرات زمنية:
باألعياد وبأفراد
بعدما ،ملا ،عندما
الظروف الدالة على العائلة عند
املكان :بجانب ،وراء ،التصاهروحلي
أمام ،على يمين ،على الرصيد الخاص

العيد
ختان زهير
التاجر
والشهر
الفضيل

رمضان
الفتاة
الجزائرية

 املفرد وجمعاملذكرالسالم
 +السين وسوف
 املفرد وجمعاملؤنث السالم
9

 الجملة املنفية -اسم الفاعل

 التاء املفتوحةفي األسماء

ّ
التصرف في
إنجاز
أحداث نص
بطاقة
من حيث
دعوة
ترتيبها،
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يسار ،بجوار
هنا ،هناك ،قرب،
تحت
األسماء املوصولة :
ّ
ّ
ّ
التي  ،الذي  ،الذين
حروف االستقبال :
سين  ،سوف

باألعراس
وبالصفات

(إدماج ،تقويم ،ومعالجة) للمقطع

½
09

املقطع 03

الهوية الوطنية

10
11

االستثناء بــ :إال ،سوى،
غير،
الرصيد الخاص
التعليل  :ألن  ،ل ـ ـ
باملهن الرصيد
اروف الزمان  :غدا ،
الخاص
صباحا  ،مساء....

في يوم من األيام
في أحد األيام ،في يوم،
االتجاهات :شرقا،
غربا ،شماال ،جنوبا

بالبطولة
الرصيد بالرموز
الوطنية

خدمة
نشيد
األرض
عمر ياسف الوطن
من أجلك يا العلم
جزائر

 الفعل املاض يالفعل املضارع اسم املفعول -الفعل األمر

 التنوين بالفتح التنوين بالضموالكسر

إغناء نص
بعالمات
الترقيم
ّ
والربط
املناسبة

إنجاز
بطاقة
السيرة
ّ
الذاتية

(إدماج ،تقويم ،ومعالجة) للمقطع

2/1

(تقويم فصلي) ( +تقويم تشخيص ي ومعالجة)

12

الساعة ،اليوم ،

املق
طع
الط
04
بيعة
وال
بيئة

13

 املفرد وجمعالتكسير

وزارة التربية الوطنية

الرصيد الخاص

طاحونة س ي الطبيعة

 -الجملة

10

 -ضمائراملتكلم

انتاج نص

كتابة
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األسبوع الشهر،
الفصل  ،السنة
الضمائراملتصلة :
التاء ،الواو  ،الياء ،
الكاف الهاء  ،كما ،
هما
ّ
ّ
اللذان ،اللتان
ما إن ،حتى
النداء  :يا ،أيها،
ايتها...

14
15

باألصوات في
الطبيعة
الرصيد الخاص
بأسماء الطيور
الرصيد الخاص
بأسماء
الحيوانات
البحرية

لونيس
الفصول
األربعة
سرطان
البحر

نشيد
الشجرة

الفعلية
 الجملةاالسمية
 جمل اسميةأخرى

 -ضمائراملخاطب

 التاء المفتوحةفي األفعال

سردي مغنى الفتات
لحماية
بحوار،
البيئة

(إدماج ،تقويم ،ومعالجة) للمقطع

2/1
17

املقطع 05

19

½
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اإلحتمال (قد يفعل
ربما يفعل)
فعل ماض +حتى +
فعل ماض صيغة
التمني ليت
ضمائرالغائب
املتحكمة في انسجام
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الفاكهاني
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ّ
 كان وأخواتهاواحدة (الذي ـ
 ضمائرالغائب +ّ ّ
 دالالت كانالتي ـ الذين )
الضمائر المتصلة :
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ء ،نا ،الواو،كما،هما )
املوصولة بالمين (
صار ،أصبح ،
ّ
ّ
اللذان ـ اللتان ـ
ال )
ّ
اللواتي )

(إدماج ،تقويم ،ومعالجة) للمقطع
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انتاج نهاية
لنص سردي
إعطاء
قصير
مستعينا بما تعليمات
ورد في
ّ
املقدمة
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املقطع 06
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الحياة الثقافية

21

االستمرارفي املاض ي
(كان يفعل)
أفعال الشروع
(أخذ ،بدأ ،شرع )
ألفاظ التدرج شيئا
فشيئا
الواحد تلو اآلخر

الرصيد الخاص
باآلالت
املوسيقية
املسرح والسيرك
الرصيد الخاص
بالتراث
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26
27

إنجاز
ملصقة
اشهارية

(تقويم فصلي) ( +تقويم تشخيص ي ومعالجة)

24
25

كم أحب
املوسيقى !
املسرح
منطقة
األوراس

الجملةالفعلية
+حروف الجر  -األسماء املوصولة
املسرح
 الجملةاملفرد املثنى الجمع
النحت
 أسماء اإلشارةالفعلية
مفرد ،مثنى و جمع
+الحال
 االستثناء(إدماج ،تقويم ،ومعالجة) للمقطع

انتاج صلب
موضوع
 األلف اللينةلنص سردي
في األسماء+
مستعينا بما
األصوات
ورد في
المنطوقة غير
ّ
المكتوبة(هذا،ذلك)
املقدمة،
والخاتمة

املقطع عالم فعل مضارع  +يوميا
االبتكار  /أسبوعيا
07
واإلبداع فعل ماض ي  +حتى +
فعل ماض ي
التعبيرعن الرفض ،
عدم املوافقة عن
موقف ،عدم
االقتناع،
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الرصيد الخاص
باالتصال
والسفر
الرصيد الخاص
باالختراعات

محمول
الحاسب
جدتي
بساط الريح القاطرة
البوصلة

الجملة الفعلية :المفعول فيه
للمكان والزمان

الهمزة في أولانتاج بداية
التحويل من املاض ي إلى الكلمة ) همزتي لنص سرديالوصل والقطع( مستعينا
الجملة املنفية املضارع مع ضمائرالجملةالهمزة املتطرفة باملعطىالغائب
ّ
االستفهامية
بعد حرف ممدود املقدم

(إدماج ،تقويم ،ومعالجة) للمقطع
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عالم األسفاروالرحالت
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لو ـ لوال  ،من
التعجب  :صيغة
ماأفعله .
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الرصيد الخاص
ّ
بالدول
ّ
والشعوب

مع سائق
أجرة
أيرلندي
"أوكوث"

جدي بحار
سندباد

 الجملةالتعجبية
 مراجعةالتراكيب
النحوية

 التحويل من املاض يإلى املضارع مع ضمائر
املتكلم وضمائر
املخاطب

 الهمزةاملتوسطة على
االلف

(إدماج ،تقويم ،ومعالجة) للمقطع
التقويم التحصيلي

توجيهات ومالحظات هامة:
 تم توشيح الوثيقة باأللوان للتعبير عن :
 اللون األسود  :ما احتفظ به في املخطط السنوي للمستوى املعني ولم يمسسه أي تغيير . اللون األحمر  :ما أدرج في املخطط السنوي ملستوى السنة الثالثة لتداركه كتأخر من مستوى السنة الثانية. -اللون األخضر  :املضمون مدرج في املستويين الثانية و الثالثة  ،يتم تكييف األنشطة حسب ما تقتضيه الحاجة و طبيعة املتعلمين .

وزارة التربية الوطنية
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انتاج نص
سردي
متكامال
موافا
عالمات
الترقيم
واألدوات
املناسبة

كتابة
أسطورة
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-01

سريورة املقطع

 الوضعية املشكلة االنطالقية (الوضعية األم) :وهي وضعية هلا القدرة على استدعاء كل املوارد السالفة الذكر (املوارد املعرفية املنهجية ،القيم واملواقف ،والكفاءات العرضية) تنتهي بعرض أربع مهمات تتحول كل منها
إىل وضعية جزئية يف كل أسبوع.
 الوضعيات اجلزئية........ :املعربة عن املهمات املراد حتقيقها خالل كل األسبوع.
-02
أ-

منهجية تناول املقطع يف أسابيع التعلم

ميداان فهم املنطوق والتعبري الشفوي:

ابلسنة من اعداد االستاذ.
 ميدان فهم املنطوق :نص مرتبط ابلوضعية اجلزئية األوىل :متنوع األمناط يغلب عليه النمط املرتبط ّ
 ميدان التعبري الشفوي :يظهر التعبري الشفوي يف املقطع بثالثة أوجه:

 الوجه األول :له عالقة وطيدة بفهم املنطوق حبيث ينجز املتعلم جمموعة من املهمات احملددة بدقة.
 الوجه الثاين :له عالقة بدراسة الرتاكيب واألساليب املرتبطة ابملقطع

من انتاج املتعلم

 الوجه الثالث :له عالقة ابلتدريب على اإلنتاج الشفوي وهي من أهم احملطات اليت جيب أن توىل أمهية ابلغة.

ب -ميداان فهم املكتوب والتعبري الكتايب( :مع حتديد أزمنة االجناز)

 يف هذه احملطة ننتقل إىل استغالل حمتوايت الكتاب املدرسي ودفرت األنشطة حبيث جيد املتصفح حتديد لعدد احلصص ولكيفيات التنفيذ ،وألزمنة التقدمي.
 مرحلة التدريب على اإلنتاج الكتايب.
-03

منهجية تناول املقطع يف االسبوع الرابع :يكون اإلدماج والتقومي عن طريق وضعيات مركبة ،تكون قادرة على حتديد مستوى اكتساب الكفاءة املرصودة.

توجيهات من املنهاج و الوثيقة املرافقة :

 .1أفعال القول :التحية :السالم ،صباح اخلري ،مساء  ،اخلري /ألفاظ اجملاملة :أهال وسهال ،هنيئا ،معذرة .الرتحيب :مرحبا.... ،الشكر واالستحسان :شكرا ،أحسنت ./االعتذار :عفوا... .،التهنئة :مبارك  ...،يتم
تناوهلا يف مجيع املقاطع .
 .2يتم تناول التضاد والرتادف يف كل النصوص ضمن التطبيقات اخلاصة ابلفهم والتوظيف
 .3حتليل النصوص من خالل تطبيقات متعلّقة ابلفهم وأخرى ابلتوظيف واثلثة ابلقيم؛
وزارة التربية الوطنية
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التدرج خالل السنة يف هذا احلجم ،ليصل يف الفصل الثالث إىل ح ّده األقصى؛
 .4وجوب احرتام حجم ّ
النص مع مراعاة ّ
نص واحد يف األسبوع؛
 .5احرتام طبيعة النصوص املقررة مع تقدمي ّ

 .6جتنّب الفصل بني النصوص يف املقطع الواحد ،وبني املقاطع وذلك بتجسيد عالقة التكامل فيما بينهما؛

 .7بناء النصوص املنطوقة من طرف األستاذ اعتمادا على النص القاعدي (نص القراءة) ،مع ضبط املوارد املعرفية واملنهجية والقيم والكفاءات العرضية املستهدفة حسب كل ميدان؛
(يتم تدريب التلميذ على استعماهلا كتابيا دون التطرق للقاعدة)؛
السنة الثالثة املدرجة يف الكتاب ،وهي موارد للتعبري الكتايب ّ
 .8الظواهر النحوية والصرفية واإلمالئية يف ّ
السنة الثالثة و ،يتضمن املوارد املكتسبة (املعرفية ،املنهجية ،والقيم والكفاءات) املتناولة خالل املقطع؛
 .9إدراج ّ
نص خالل األسبوع الرابع للمطالعة يف ّ
 .10جيب التفاوض مع التالميذ للتحقيق املشاريع املربجمة وتنجز خارج التوقيت الرمسي وهي قيمة مضافة.

وزارة التربية الوطنية
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املوارد املنهجية مليادين اللغة العربية
املوارد املنهجية مليدان فهم املنطوق
والتعبيرالشفوي

املوارد املنهجية مليدان فهم املكتوب

االستهالل
الوجاهة

البناء

سالمة وضعية اجلسم

االستهالل
الوجاهة

الوجاهة

احرتام حجم املنتج

مستوى الصوت

مستوى الصوت املناسب للموقف.

عرض الفكرة

النطق الصحيح للحروف من خمارجها

استخدام مجل اتمة املعىن

استخدام مجل اتمة املعىن

قراءة وحدات لغوية كاملة

توظيف الرتاكيب والصيغ

أداء املعىن ومتثيله

التعرف على شخصيات النص
دراسة املبىن

تالؤم األفكار مع املوضوع
اقرتاح حل
إبداء رأي

حتديد الروابط بني النص والسند

التميز

توظيف األساليب املناسبة
احرتام اجلانب املنهجي

انسجام

اإلجابة عن أسئلة حول املعىن
القراءة اإليقاعية

توظيف الرتاكيب والصيغ
التّمثل الصحيح للمعىن

التميز بني أل ـ ـ الشمسية وأل ـ ـ ـ القمرية

عدم التناقض
استغالل السندات التوضيحية

التمييز بني احلركات واملدود

البناء

مراعاة الشد والتنوين واإلشباع

احرتام اجلانب املنهجي

التميز

سالمة وضعية اجلسم

االستهالل
وسيلة العرض املناسبة

التّمثل الصحيح للمعىن

انسجام

املوارد املنهجية مليدان التعبيرالكتابي

توظيف عالمات الرتقيم
استغالل السندات التوضيحية
تالؤم األفكار مع املوضوع

التميز

اقرتاح حل
إبداء رأي
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ّ
املخطط السنوي للتقويم البيداغوجي
ـ
يرد استجابة ملا يسمع

متارين و أنشطة وأسئلة ومالحظات يومية جلميع املوارد املستهدفة يف املقاطع التعلمية خالل السنة

املرحلة

امليادين

مركبات التحكم

توجيهات

فهم
املنطوق

حيلل موضوع الوضعية التواصلية
يقيم مضمون النص

الفصل
01
الفصل
02
الفصل
03

يفهم حديثه
التعبري
الشفوي

يتواصل مع الغري
يقدم ذاته وخيرب عنها
يفهم ما يقرأ

فهم
املكتوب

يعيد بناء املعلومات الواردة يف النص
يستعمل املعلومات الواردة يف النص

بري

التع

الكتايب

يتعرف على خمتلف أشكال احلروف
يتحكم يف مستوايت اللغة العربية
ينتج منصوصات حسب وضعية التواصل

ــحسن االستماع  ،فهم املعىن العام للمنطوق  ،احلصول على معلومات حمددة من املنطوق ،فهم تسلسل األحداث يف النص املنطوق .

البعد األول :يتم تقومي املوارد املدروسة من خالل وضعيات بسيطة والوضعيات اجلزئية و

يتفاعل مع النص املنطوق

مؤشرات ملعايري التحكم
فهم كلمات غري مألوفة ابالعتماد على نربة الصوت والسياق ،متييز احلقيقة من اخليال يف النص املنطوق ،فهم العناصر التعبريية يف النص
املنطوق -.يربط بني النص املنطوق ومكتسباته القبلية
حيدد موضوع السرد وعناصره ،يستخدم الروابط اللغوية املناسبة للسرد ،مييز زمن اخلطاب .
يصدر أحكاما على النص املنطوق  ،يستخدم النربات الصوتية املستخدمة يف النص املنطوق - ،يثمن القيم الواردة يف النص
يوظف الروابط اللغوية املناسبة  ،يستعمل النربات الصوتية املناسبة لالستفهام والتعجب ،يستخدم رصيده اللغوي املكتسب .يعرب بلسان
عريب
يستخدم األزمنة املناسبة والقرائن املناسبة للسرد ،حيدد الزمان واملكان،يتقيد ابملوضوع ،يطلب الكلمة أبدب واحرتام ،يستخدم التعليل
وأساليب االقناع  ،يقدم رأيه الشخصي
يطلب الكلمة أبدب واحرتام ،يستخدم التعليل وأساليب االقناع
يلتزم بقواعد القراءة الصامتة ،حيرتم شروط القراءة اجلهرية،يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام ،حيرتم عالمات الوقف
،يتفاعل مع معاين النص السردي عن غريه ،مييز الشخصيات البشرية  ،املادية ،الواقعية  ،اخليالية ،مييز النص السردي -يؤدي
احملفوظات أداء معربا .
حيدد القرائن اللغوية املناسبة للنص،جييب عن األسئلة اليت تتعلق مبركبات النص اللغوية ،حيدد فكرة النص العامة -ويستنبط احلكم والقيم
حيرتم شروط العرض  :املسافة  ،النظافة  ،حيرتم قواعد الكتابة يف اخلط واالمالء ،يوظف املعجم اللغوي املناسب للموضوع
ـيستعمل عالمات الوقف املناسبة .ينظم انتاجه وفق النمط السردي .حيرتم قواعد اللغة
انتاج منصوص متوافق مع وضعية التقومي

إلبعد إلثاين :يتم تقومي جتنيد املوارد من خالل وضعيات إدماجية يف هناية املقاطع من خالل املعايري ومؤشراهتا املوضحة يف اجلدول املوايل ( جدول املوارد املنهجية
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مادة الرتبية اإلسالمية
الكفاءة
الشاملة للمرحلة
امليدان
القرآن الكرمي واحلديث النبوي
الشريف
مبادئ األولية يف العقيدة اإلسالمية
والعبادات
األخالق واآلداب اإلسالمية
السرية النبوية

يستظهر املتعلم ما حفظ من القرآن الكرمي و احلديث النبوي الشريف استظهارا سليما  ،و يسلك سلوكات اجتماعية مهذبة متفاعال مع حميطه .
الكفاءات الختامية
حيسن املتعلّم استظهار ما حفـظ من القـرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف يف وضعيات التعلّم واألداء.
ويع ِرف بعض أركان اإلميان (هللا ،املالئكة) ،ويذكر بعض أمساء هللا احلسىن يف وضعيات تعلّمية ،ويبدي أثرها يف
يع ّدد املتعلّم أركان اإلميان وقواعد اإلسالمْ ،
الصالة وكيفية أدائهما ،ويوظفهـا يف وضعيات املمارسة.
التواصل مع حميطه ،وحيسـن تناول املعـارف املتعلقة ابلوضوء و ّ
جيسد املتعلّم بسلوكه اليومي مجلة املعارف والقيم املكتسبة ،وميارسها يف حميطه
ّ

قصيت آدم ونوح عليهما السالم.
ويتعرف على ّ
النيب صلّى هللا عليه وسلم وأخالقه ،ويسرتشد ابملواعظ األخالقية من سلوكه ومناقبه؛ ّ
يعرف املتعلّم حمطّات من سرية ّ
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املخطط ّ
السنوي لبناء التعلمات تربية إسالمية
رقم
األسبوع

املوارد املقرتحة يف الكتاب

.1

تقومي تشخيصي

.3

اإلميان ابهلل

.4

فضل تعلم القرآن وتعليمه

.5

سورة التكاثر

.6

النداء للصالة واإلقامة

.7

اإلحسان للوالدين

.8
.9

املقطع األول

.2

أركان اإلسالم وأركان اإلميان

طفولة النيب (صلى هللا عليه وسلم)
الوضوء

.10

التبذير

.11

سورة اهلمزة

.12

تقومي حتصيلي أول

.13

الصحبة احلسنة

.14

الصلوات اخلمس أدمج تعلمايت

توجيهات من الوثيقة املرفقة

خيصص من الوقت اإلمجايل ما يناسب لتحفيظ السور ،واستظهارها.
 يــتم تناوهلــا يف الوضــعيات التعلميــة مــع املتعلمــني ابس ـرتاتيجية قائمــة علــى نشــاطاحلفــظ والتلقــني والتفســري والشــرح ،وهــو األداء املركــز علــى دور األســتاذ أكثــر م ــن دور
املــتعلم ،ألن النصــوص الشــرعية الــيت هــي ســور وآايت وأحاديــث نبويــة نصــوص توقيفيــة
مقدسة ،حيث يعتمد فيها استخدام آليات القراءة واحلفظ اخلاصة ابلقـرآن أو احلـديث،
من مصحف وزارة الشؤون الدينيـة واألوقـاف ،أو كتـاب املـتعلم ،أو املسـجل ،مـع إشـراك
املتعلم يف التفسري والشرح ،ومراعاة مستواه اإلدراكي

احلجم

الساعي
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15.

سورة العادايت

16.

النيب
شباب ّ
األخوة يف اإلسالم
ّ
اإلميان ابملالئكة

19.

مكانة املسجد وآدابه

20.

صالة اجلمعة

17.
18.

22.

املقطع الثاين

21.

سورة القارعة
تقومي حتصيلي اثن

24.

سورة الزلزلة

25.

أحافظ على بيئيت

26.
27.

سورة البيّنة أدمج تعلمايت

سورة القدر

28.

من أمساء هللا احلسىن

29.
30.
31.
32.

املقطع الثالث

23.

أبوان آدم ـ عليه السالم ـ

من أدعية املؤمن
صالة العيد
نوح عليه السالم
أدمج تعلمايت  -تقومي حتصيلي اثلث

*العرض املالئم ألركان العقيدة؛

*مطابقة العرض حلديث جربيل عليه السالم؛
صحة ذكر أمساء هللا احلسىن املستهدفة؛
* ّ

الصحيحة.
* املمارسة ّ

 18ساعة

إبراز التح ّكم يف املعارف املتعلقة ابلعبادات؛
*التح ّكم يف ممارسة الشعائر؛
*مالءمة املمارسة للوضعيات؛

* موضوعية التقومي لألداء.

العرض املالئم للنصوص الشرعية ذات الصلة؛
السلوكات وحتديد آاثرها؛
*حسن عرض ّ
تدل على فهم مضامني النّصوص الشرعية ذات الصلة
* سلوكات ّ
العرض السليم لألحداث؛
*ترتيب األحداث؛

* استنباط العرب والدروس.
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املخطــط ّ
السنــوي للتقويــم البيداغوج ــي
التقوي ـ ـ ــم التشخيصي
مستوايت التقومي
الفصل
األول

الفصل
الثاين

الفصل
الثالث

وضعيات تواصل مناسبة لتوظيف موارد املقطع

وضعيات تواصل مناسبة لتوظيف موارد املقطع

وضعيات تواصل مناسبة لتوظيف موارد املقطع

مناذج من مؤشرات ملعايري التحكم
 التالوة السليمة؛ مطابقة االستدالل للوضعيات؛السلوك املطابق لآلايت واألحاديث املتناولة.
 ّ* العرض املالئم ألركان العقيدة؛
* مطابقة العرض حلديث جربيل عليه السالم؛
صحة ذكر أمساء هللا احلسىن املستهدفة؛
* ّ
الصحيحة.
* املمارسة ّ
* إبراز التح ّكم يف املعارف املتعلقة ابلعبادات؛
* التح ّكم يف ممارسة الشعائر؛
* مالءمة املمارسة للوضعيات؛
* العرض املالئم للنصوص الشرعية ذات الصلة؛
السلوكات وحتديد آاثرها؛
* حسن عرض ّ
تدل على فهم مضامني النّصوص الشرعية ذات الصلة.
* سلوكات ّ
*العرض السليم لألحداث؛
* ترتيب األحداث؛
* استنباط العرب والدروس.
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مادة الرايضيات
الكفاءة

الشاملة للمرحلة
امليدان
األعداد واحلساب
تنظيم معطيات
الفضاء واهلندسة
املقادير والقياس

حيل مشكالت بتجنيد معارفه حول األعداد (الطبيعية األصغر من  ،)100 000واجلمع والطرح والضرب والتناسبية ،ووحدات قياس الطول
ّ
اصا هندسية ومصطلحات مناسبة ،وتعبري سليم لوصف تن ّقل أو حتديد موقع شيء ،ومقارنة األطوال ،واالستقامية ،والتعامد
والكتلة ،ويستعمل خو ّ

والتناظر

الكفاءات اخلتامية
حيل مشكالت بتجنيد معارفه املتعلّقة ابألعداد الطبيعية األصغـر من
ّ
( 100 000ق ـراءة وكتاب ــة ،مقارنــة وترتيبــا والعالق ــات بينهــا ،واستعم ــال املعلوم ــات املوج ــودة يف كتابته ــا) ،وعمليــات اجلمــع والطــرح والضــرب واحلســاب بنوعيــه (ا يل
املتمعـن فيه).
و ّ
حيل مشكالت ابستعمال معلومات عددية منظّمة يف قـوائم أو جـداول أو خمططات أو صور وينظم معطيات يف جدول.
ّ

حيل مشكالت متعلقة بوصف تنقل أو حتديد موقع شيء يف الفضاء أو على خمطط أو نقل شكل أو مقارنة أطوال أو االستقامية ،أو التعامد أو التناظر احملوري

ابستعمال مصطلحات مناسبة وتعبري سليم.
حيل مشكالت متعلقة مبقارنة وقياس مقادير (أطوال ،كتل ،سعات ،مدد) ابستعمال األدوات والوحدات املناسبة (أجزاء ومضاعفات املرت ،الغرام ومضاعفاته ،اللرت
ّ
وأجزائه ،يوم ،شهر ،سنة h ،وminو.)s
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املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة الرياضيات
رقم
األسبوع

الموارد المقترحة في الكتاب

1.
2.

3.

5.

6.

7.

المقطع األول

4.

األعداد من  0إلى 99
الجمع والطرح ()1
مقارنة أطوال
التنقل على مرصوفة
األعداد من  0إلى )1( 999
الجمع والطرح ()2
التجميع بالعشرات والمئات ()1
الجمع والطرح ()3
نقل شكل على مرصوفة
أجنّدُ معارفي * الحصيلة *
المعالجة
األعداد من  0إلى )2( 999
تمثيالت بيانية ومخططات
مقارنة سعات
الجمع باالحتفاظ
األعداد من  0إلى )3( 999
العدد 1000
االستقاميّة
التجميع بالعشرات والمئات ()2
الطرح دون احتفاظ

سيرورة المقطع
تقويم تشخيصي
مستوى الكفاءة :يحل مشكالت باستعمال األعداد األصغر من
 1000و استعمال عمليتي الجمع والطرح وقراءة تمثيالت
بيانية ومخططات والتنقل على مرصوفة وكذا مقارنة أطوال
وكتل وسعات
 .1طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد عمليتي الجمع
والطرح على أعداد طبيعية أصغر من  1000مطروحة في
شكل جداول أو تمثيالت بيانية
 .2تناول وضعيات تعلمية أولية (بسيطة) تتعلق بالموارد
 .3تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظيف عمليتي الجمع
والطرح على األعداد األصغر من  1000في سياقات مرتبطة
بتمثيالت بيانية أو مخططات أو جداول.
 .4حل الوضعية االنطالقية.
 .5تناول وضعيات تقويمية تتعلق بحل مشكالت جمعية
وطرحية تتعلق بالتجميع بالعشرات والمئات واستعمال
مرصوفة في سياقات متنوعة.
 .6تناول وضعيات تقويمية تتعلق بحل مشكالت ترتيب
األعداد والجمع باالحتفاظ واستعمال تمثيالت بيانية أو
مخططات.
معالجة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوبات المسجلة

توجيهات من المنهاج والوثيقة الحجم
الساعي
المرافقة
 تختار وضعيات تعلمية تبرز
االستعماالت المختلفة لألعداد
األصغر من  1000وتوضح
مختلف وظائفها :األعداد للعدّ
والترقيم وللتعبير عن أسعار أو
أطوال أو كتل أو السعات أو
درجات الحرارة.
 يمكن أن تعالج الوضعيات
التعلمية الخاصة بالتمثيالت
ّ
والمخططات ،درجات
بيانات
الحرارة أو كميات األمطار
المتساقطة أو جداول إحصائية.
 في ترتيب األعداد تختار
وضعيات التنقل على شريط
عددي بالتقدم أو التأخر :مثل
الوقوف على الخانة 250
والتأخر بـ  50خانات ثم التقدم
بـ  100خانات ويطلب تعيين
خانة الوقوف النهائية.
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أجنّدُ معارفي * الحصيلة *
المعالجة

8.

9.

10.

11.

13.
14.

15.

16.

المقطع الثّــــــــــــاني

12.

منهجية ح ّل مشكالت
قياس أطوال
عالقات حسابيّة بين األعداد ()1
منتصف قطعة مستقيم
مشكالت جمعية وطرحية
مقارنة كتل
الزوايا القائمة
قياس كتل
األعداد من  0إلى )1( 9 999
مستقيمات متوازية ومستقيمات
متعامدة
األعداد من  0إلى )2( 9 999
التقويم الفصلي األوّ ل
أجنّدُ معارفي * الحصيلة *
المعالجة
األعداد من  0إلى )3( 9 999
متتالية األعداد إلى 9 999
محور تناظر شكل
وحدات قياس الطول
عالقات حسابية بين األعداد ()2
الجمع والطرح
الطرح باإلضافة
اإلنشاء بالتناظر

في نقل أشكال على مرصوفة،
أثناء تناول المقطع خصوصا ما تعلق بالجمع باالحتفاظ أو
تقترح وضعيات تعلمية في
بقراءة تمثيالت بيانية أو مخططات
سياقات مختلفة وبالتنسيق مع
مواد أخرى (تربية بدنية)...
مستوى الكفاءة :يحل مشكالت باستعمال األعداد األصغر من  تختار وضعيات تعلمية تبرز
10000وعمليتي الجمع والطرح وبتوظيف مكتسباته في
االستعماالت المختلفة لألعداد
الهندسة للتعرف على التوازي والتعامد والتحقق من وجود
األصغر من  10000وتوضح
محور تناظر شكل وإنشاؤه وكذا استعمال وحدات القياس
مختلف وظائفها :األعداد للعدّ
الطول والكتلة.
والترقيم وللتعبير عن أسعار أو
------------------------------أطوال أو درجات الحرارة أو
 .1طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد عمليتي الجمع
والطرح على أعداد طبيعية أصغر من  10000مطروحة في كتل.
شكل جداول أو تمثيالت بيانية أو مخططات أو جداول وفي
 في ترتيب األعداد تختار
سياق مرتبط بالحياة اليومية للتلميذ.
وضعيات التنقل على شريط
 .2تناول وضعيات تعلمية أولية (بسيطة) تتعلق بالموارد
عددي بالتقدم أو التأخر.
 .3تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظيف عمليتي الجمع
 للتحقّق من ّ
أن لقطعتي مستقيم
والطرح على األعداد األصغر من  10000في سياقات
نفس الطول ،يمكن استعمال
مرتبطة بقياس أطوال وكتل معروضة في مخططات أو
المدور أو وسيلة أخرى
جداول.
(الورق الشفاف ،القياس،
 .4حل الوضعية االنطالقية.
 .5تناول وضعيات تقويمية تتعلق بحل مشكالت جمعية
المدور) ،لكن يعتبر المدور
وطرحية تتعلق بقراءة وكتابة األعداد باألصغر من 10000
األداة المفضلة (ألنها أكثر دقّة)
واستعمال العالقات الحسابية بينها في سياقات متنوعة منها
لمقارنة أو نقل أطوال.
قياس الكتل.
التعرف على الزاوية
 يتم
ّ
 تناول وضعيات تقويمية تتعلق بتعيين وإنشاء محور تناظر القائمة في أشكال من محيط
شكل هندسي وأخرى تتعلق بترتيب األعداد وبعملية الطرح
التلميذ كركن حجرة مثال
باإلضافة في سياقات متنوعة منها استعمال وحدات الطول.
ي أو
ويمكن تجسيدها بالط ّ
معالجة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوبات المسجلة
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17.

18.

20.

21.

22.

المقطع الثّــــــــــــالث

19.

بقالب.
أثناء تناول المقطع خصوصا ما تعلق بالجمع باالحتفاظ أو
الضرب ()1
الطرح باإلعارة أو بقراءة تمثيالت بيانية أو مخططات.
أجنّدُ معارفي * الحصيلة *
 الغرض من رسم الزاوية
المعالجة
القائمة هو رسمها عند نقل
أشكال تتضمن زوايا قائمة
وليس بمعزلها
مستوى الكفاءة :يحل مشكالت باستعمال األعداد األصغر من  تختار وضعيات تعلمية تبرز
الحساب يتمعّن
 100000وعمليات الجمع والطرح والضرب وانتقاء
ح ّل مشكالت ()1
االستعماالت المختلفة لألعداد
جداول الضرب ()1
معطيات مفيدة وبتوظيف مكتسباته في الهندسة لوصف مجسم األصغر من 100000
أو إنجاز مثيل له ،واستعمال وحدات الكتل والسعة
وحدات قياس الكتل
وتوضح مختلف وظائفها:
------------- ----------------------جداول الضرب ()2
األعداد للعدّ والترقيم وللتعبير
 طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد عمليات الجمع
الضرب ()2
عن أسعار أو كتل أو سعات أو
والطرح والضرب على أعداد طبيعية أصغر من 100000
الضرب في 1000 ،100 ،10
مطروحة في شكل جداول أو تمثيالت بيانية أو مخططات أو درجات الحرارة.
سمات
المج ّ
 في حل مشكالت جمعية أو
جداول وفي سياق مرتبط بالحياة اليومية للتلميذ
الضرب وخاصية التوزيع
ضربية تقترح وضعيات من
 تناول وضعيات تعلمية أولية (بسيطة) تتعلق بالموارد
أجنّدُ معارفي * الحصيلة *
الواقع ومن محيط التلميذ
07
تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظيف عمليات الجمع
المعالجة
يتطلب حلها استعمال إجراءات ساعات
مشكالت جمعيّة وضربيّة
والطرح والضرب على األعداد األصغر من  10000في
شخصية أو ح ّل مشكالت من
قياس سعات
سياقات مرتبطة بقياس سعات معروضة في مخططات أو
الشكل:
العدد 10 000
جداول.
? = a+bو a+ ?=b
المكعب ومتوازي المستطيالت ( .1 )1حل الوضعية االنطالقية.
 ?+a=bو ? = a x b
المكعب ومتوازي المستطيالت ( .2 )2تناول وضعيات تقويمية تتعلق بحل مشكالت جمعية
 عند وصف المجسمات نعتمد
األعداد إلى )1( 99 999
وطرحية واستعمال جداول الضرب في سياقات مختلفة منها
على وضعيات تعلمية تدرج
األعداد إلى )2( 99 999
استعمال وحدات الكتلة.
علب ،كرات ،أسطوانات مقدمة
الدّائـرة
 تناول وضعيات تقويمية تتعلق بوصف المجسمات وإنشاء في نماذج من الخشب أو من
ح ّل مشكالت ()2
جداول
واستعمال
وضربية
جمعية
مشكالت
وبحل
دائرة
البالستيك.
التقويم الفصلي الثاني
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أجنّدُ معارفي * الحصيلة *
المعالجة  +منهجية ح ّل مشكالت

23.

الضرب في سياقات متنوعة منها استعمال وحدات السعة.
معالجة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوبات المسجلة
أثناء تناول المقطع خصوصا ما تعلق بالجمع أو الطرح أو
الضرب أو انتقاء معطيات أو إنشاء تصميم.

 في تناول إنشاء تصميم
لمجسم نعتمد أنشطة تبرز
منشور مجسم بعد نشر كل من
المكعب ومتوازي
المستطيالت.
 ّيخص
إن استعمال التصميم
ّ
المكعب ومتوازي المستطيالت
فقط أما بالنسبة للمجسمات
األخرى فتنجز مثيالتها بمواد
وأدوات وتقنيات أخرى
(عجين ،طين.)...
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24.

25.

26.

28.

29.

30.
31.

المقطع الرابع

27.

 تختار وضعيات تعلمية
مستوى الكفاءة :يحل مشكالت باستعمال األعداد األصغر من
األعداد إلى )3( 99 999
 100000وعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة ويبلغ حله تبرز االستعماالت المختلفة
متتالية األعداد إلى 99 999
ويوظف مكتسباته في الهندسة لوصف شكل هندسي مألوف ورسمه لألعداد األصغر من
قياس ُمدد ()1
باليد الحرة أو بأدوات هندسية .وكدا استعمال وحدات قياس المدد
منهجيّة ح ّل مشكالت ()3
 100000وتوضح مختلف
عالقات حسابيّة بين األعداد ( .1 )3طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها تجنيد عمليات الجمع
وظائفها :األعداد للعدّ
والطرح والضرب والقسمة على أعداد طبيعية أصغر من
والترقيم وللتعبير عن أسعار
األشكال المستوية والمضلعات
 100000مطروحة في شكل جداول أو تمثيالت بيانية أو
أو أطوال أو درجات
الضرب في مضاعفات 100 ،10
مخططات أو جداول ومرتبط بقياس مدد من الحياة اليومية للتلميذ.
الحرارة أو كتل أو تواريخ
الحاسبة ()1
 .2تناول وضعيات تعلمية أولية (بسيطة) تتعلق بالموارد
أو مدد.
ح ّل مشكالت ()3
 .3تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظيف عمليات الجمع
 في مقاربة مفهوم القسمة
األشكال المألوفة ()1
والطرح والضرب على األعداد األصغر من  10000في سياقات
نقترح وضعيات التوزيع
األشكال المألوفة ()2
مرتبطة بقياس مدد.
المتساوي والتقسيم وتعيين
الضرب ()3
07
 .4حل الوضعية االنطالقية.
حصص أو تعيين عدد أشياء ساعات
تنظيم وإنجاز حساب
 .5تناول وضعيات تقويمية تتعلق بتسمية وتمييز األشكال الهندسية
موضوعة على شكل
األشكال المر ّكبة ()1
المألوفة وبحل مشكالت جمعية وطرحية في سياقات متنوعة
مستطيل.
قياس ُمدد ()2
مرتبطة بموارد المقطع منها استعمال الساعة والدقيقة.
أي مشكالت من الشكل:
أجنّدُ معارفي * الحصيلة *
 تناول وضعيات تقويمية تتعلق بإنشاء أشكال هندسية المألوفة
المعالجة
axb=? ,ax?=b
القسمة :التجميـع
انطالقا من برنامج إنشاء وأخرى تتعلق بحل مشكالت تجند فيها
,?xa=b
القسمة :التوزيــع
العمليات األربع في سياقات متنوعة مرتبطة بموارد المقطع منها  يمكن أن تعالج الوضعيات
تبليغ الحل كتابيا وشفاهيا وتبريره.
ح ّل مشكالت ()4
التعلمية الخاصة بالتمثيالت
األشكال المر ّكبة ()2
ّ
معالجة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوبات المسجلة أثناء
والمخططات،
بيانات
الحاسبة ()2
تناول المقطع خصوصا ما تعلق بالعمليات األربعة أو انتقاء
درجات الحرارة أو كميات
األشكال المر ّكبة ()3
معطيات أو إنشاء شكل هندسي مألوف.
األمطار المتساقطة أو
مشكالت حسابيّة
جداول إحصائية.
متنوعة
مسائل ّ
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القسمة :التجميـع

32.

أجنّدُ معارفي * الحصيلة *
المعالجة
التقويم الفصلي الثالث

 في حل المشكالت تقترح
وضعيات نصوصها تتضمن
معلومات زائدة وغير
ضرورية وعلى التلميذ
اختيار المعلومات الالزمة
لحل المشكلة .وقد تكون هذه
المعلومات الضرورية غير
واردة صراحة في الوضعية
المقترحة.
كما تقترح وضعيات تساعد
التلميذ على طرح أسئلة من
مثل ماذا طلب مني؟ ما هي
المعلومات التي استعملها في
الحل؟ ما هي العملية
المناسبة؟ ماذا أكتب في
الحل؟ ّ
إن مثل هذه األسئلة
ضرورية لدى التلميذ
لتطوير فهمه للعالقات
الموجودة بين العناصر
المكونة لنص مشكلة
(المطلوب  -المعطيات).
كما أنها ضرورية الكتساب
كفاءات حل المشكالت وعي
وضع فرضيات وتجريبها،
إعداد حل وعرضه وتبليغه،
التأكد من صحة حل وتقبل
حلول أخرى مقترحة
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ّ
املخطط السنوي للتقويم البيداغوجي
التقوي ـ ـ ــم التشخيصي

الفصل األول

مستوى الكفاءة
 .1حيل مشكالت ابستعمال األعداد
األصغر من  1000وعملييت اجلمع
والطرح وقراءة متثيالت بيانية وخمططات
والتنقل على مرصوفة وكذا مقارنة أطوال
وكتل وسعات.
 .2حيل مشكالت ابستعمال األعداد
األصغر من  10000وعملييت اجلمع
والطرح وبتوظيف مكتسباته يف اهلندسة
للتعرف على التوازي والتعامد والتحقق
من وجود حمور تناظر شكل وإنشاؤه
وكذا استعمال وحدات القياس الطول
والكتلة.

مؤشرات ملعايري التحكم
 تعيني األعداد األصغر من  1000مشافهة وكتابة -.مقارنة وترتيب وتفكيك ومجع وطرح دون إعارة لألعداد األصغر من 1000التعرف مبادئ التعداد العشري ومييز بني الرقم والعدد -.وضع عملية الطرح دون إعارة -.التن ّقل على مرصوفة وتكبري شكل عليها.
 ّ املقارنة بني سعات واملقارنة بني كتل ابستعمال امليزان ذي الكفتني -.قراءة متثيالت بيانية وخمططات -.التمييز بني املعطيات واملطلوب يفنص مشكل - .استعمال الرموز واملصطلحات والرتميز العاملي بشكل سليم -.التعبري بلغة عربية سليمة كتابيا وشفهيا -.التح ّقق من صحة
نتائج واملصادقة عليها - .تقدمي منتوجا بشكل منظّم ومنسجم.

 تعيني األعداد األصغر من  10000مشافهة وكتابة -،مقارنة وترتيب وتفكيك ومجع وطرح األعداد األصغر من  -10000وضع عمليةالطرح ابإلعارة -اختيار الوحدة املناسبة لقياس طول (  -)km ، dm ، m ، cm ،mmاختيار الوحدة املناسبة لقياس كتل ( ، g
)kg
 استعمال املسطرة والكوس للتحقق من توازي أو تعامد مستقيمني وللتعرف على زاوية قائمة -.التعيني حمور تناظر شكل -إمتام رسم شكلمتناظر ويرسم نظري شكل ابلنسبة إىل حمور -.التمييز بني املعطيات واملطلوب يف نص مشكل - .استعمال الرموز واملصطلحات والرتميز
العاملي بشكل سليم؛ -التعبري بلغة عربية سليمة كتابيا وشفهيا -.التح ّقق من صحة نتائج واملصادقة عليها - .تقدمي منتوجا بشكل منظّم
ومنسجم.

الفصل الثاين

 تعيني األعداد األصغر من  100000مشافهة وكتابة -،مقارنة وترتيب وتفكيك ومجع وطرح األعداد األصغر من  -100000استعمال.3حيل مشكالت ابستعمال األعداد
مكون من رقم واحد -.استخراج معلومات ضرورية ،من سندات خمتلفة ،حلل مشكلة.
األصغر من  100000وعمليات اجلمع
جداول الضرب -.وضع عملية الضرب يف عدد ّ
والطرح والضرب وانتقاء معطيات مفيدة  -وصف جمسمات وإنشاء تصميما ملكعب وملتوازي مستطيالت -.استعمال وحدات قياس السعات (  - )l ،clتعليم أحداث ابستعمال
الوحدات املناسبة (  -)h ، mnالتمييز بني املعطيات واملطلوب يف نص مشكل - .استعمال الرموز واملصطلحات والرتميز العاملي بشكل
وبتوظيف مكتسباته يف اهلندسة لوصف
سليم -.التعبري بلغة عربية سليمة كتابيا وشفهيا -.التح ّقق من صحة نتائج واملصادقة عليه - .تقدمي منتوجا بشكل منظّم ومنسجم.
جمسم أو إجناز مثيل له ،واستعمال
وحدات الكتل والسعة.

الفصل الثالث
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مكون من رقمني -.إجناز القسمة
.4حيل مشكالت ابستعمال األعداد
 مقارنة ويرتب ويفكك وجيمع ويطرح األعداد األصغر من  -100000وضع عملية الضرب لعدد ّاألصغر من  100000وعمليات اجلمع بتجميع حصص متساوية -.استعمال احلاسبة إلجناز حساب يتعلق ابلعمليات األربع -استعمال خواص أشكال هندسية مألوفة للتمييز بينها
احلرة أو
والطرح والضرب والقسمة ويبلغ حله
التعرف على أشكال مألوفة ضمن شكل مركب -.استعمال أدوات هندسية إلنشاء شكل مرسوم ابليد ّ
ولوصفها أو لنقلهاّ -.
لتصديق فرضية -.التمييز بني املعطيات واملطلوب يف نص مشكل؛  -استعمال الرموز واملصطلحات والرتميز العاملي بشكل سليم؛ -التعبري
ويوظف مكتسباته يف اهلندسة لوصف
شكل هندسي مألوف ورمسه ابليد احلرة بلغة عربية سليمة كتابيا وشفهيا -.التح ّقق من صحة نتائج واملصادقة عليها -تقدمي منتوجا بشكل منظّم ومنسجم.
أو أبدوات هندسية .وكدا استعمال
وحدات قياس املدد.
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مادة التربية العلمية والتكنولوجية
الكفاءة

الشاملة للمرحلة

حيسن التصرف أمام مشكالت شخصية و مجاعية تتعلق ابلصحة و التغذية.

امليدان
اإلنسان و الصحة
اإلنسان واحمليط
املعلَ َمة يف الفضاء والزمن
املا ّدة وعامل األشياء

الكفاءات اخلتامية
حيافظ على صحته ويهتم بصحة غريه ابحرتام قواعد التغذية الصحية بتجنيد موارده حول بعض مظاهر الوظائف احليوية عند االنسان
حيافظ على حميطه بتجنيد موارده حول املظاهر الكربى للحياة عند الكائنات احلية وخماطر التلوث
يتموقع يف الزمن بتجنيد موارده املتعلقة مبفهوم املعلمة على حمور الزمن  ،واستخدام الرزانمة
حيل مشكالت من احلياة اليومية تتطلب التعامل مع املادة وحتوالهتا  ،واستخدام أدوات تكنواوجية  ،وأدوات القياس بتجنيد موارده حول خصائص املادة
ومبادئ القياس
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املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة التربية العلمية التكنولوجية
رقم
األسبوع

املوارد املقرتحة يف الكتاب

.1

تقومي تشخيصي

.3

التغذية و الصحة الغذائية  :سوء التغذية

املقطع األول  :اإلنسان والصحة

.2

التغذية و الصحة الغذائية  :أغذييت متنوعة

.4
.5

نشاط القلب و دوران الدم  :النبض و دقات القلب
نشاط القلب و دوران الدم  :تكيف نشاط القلب مع
اجلهد العضلي

واحمليط

.8

اإلنسان

.7

التنقل عند احليوان  :أمناط التنقل

املقطع الثاين:

.6

إدماج 1

التنقل عند احليوان  :سطح ارتكاز احليوان على األرض

سريورة املقطع

توجيهات من الوثيقة املرافقة

احلجم الساعي

- 1طرح وضعية انطالقية تندرج يف إطار التوعية

ابلنسبة ألخطار سوء التغذية تكون األمثلة حمددة
ابلتغذية الصحية والعواقب النامجة عن سوء التغذية.
 البدانة :تنتج عن اإلفراط يف تناول األغذية املصنوعة - 2تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق ابملوارد
من السكر.
ا تية * :التغذية والصحة الغذائية * .دوران الدم.
من اجل التحقق من تالزم عدد دقات القلب وعدد
 - 3وضعية لتعلم إدماج موارد الكفاءة ضمن قواعد النبضات جيب االستماع إىل دقات القلب يف مدة معينة
التغذية وعالقتها ابلدوران.
ومن األفضل أن تكون  20اثنية.
 - 4حل الوضعية االنطالقية يستوجب جتنيد وإدماج جس النبض وحيسب عـدد الـنبضـات يف نفس املدة الزمنية
أي  20اثنية.
املوارد اليت مت إرساؤها :تصنيف األغذية – حتديد
 ولدراسة تغري نشاط القلب بتغري اجملهود العضليعواقب سوء التغذية – تبين السلوكات الصحية يف
املبذول خنتار وضعيتني :
التغذية.
 املشي واجلري ويكون ذلك يف نفس املدة - 5تناول وضعيات تقوميية تتعلّق ابألعراض الصحية
الزمنية السالفة الذكر ،وبعد انتهاء النشاط
املرتبطة بسوء التغذية.
مباشرة.

 - 6معاجلة بيداغوجية احملتملة.

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

 من أجل مقارنة منطني من التنقل ميكن اختيار القفز،واجلري.
كز يف مقارنة نظام األسنان على منو األنياب
 -نر ّ

7سا 30د
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.9

التغذية عند احليوان :األنظمة الغذائية

.10

التغذية عند احليوان  :نظام األسنان عند احليوان

.11

التنفس عند احليوان  :أمناط التنفس عند احليوان

.12

تقومي حتصيلي أول

.13

التغذية عند النبات األخضر  :احلاجيات الغذائية للنبات

.14

األخضرعند النبااتت ذات األزهار :التكاثر بواسطة
التكاثر

.15

التكاثر عند النبااتت ذات األزهار :أمناط أخرى للتكاثر
البذور

.16

املاء يف احلياة اليومية :ماء احلنفية

اإلنسان واحمليط

.18
.19

اتبع  -املقطع الثاين :

.17

.20

نفاايت يف كل مكان  :مصادر النفاايت
نفاايت يف كل مكان  :شكرا أحباب النظافة
إدماج 2

.21

املعلمة يف الفضاء

املقطع الثالث :

.22

املاء يف احلياة اليومية :املاء هو احلياة

دوران األرض حول نفسها :
تقومي حتصيلي 2

وضمور القواطع عند آكالت اللحوم ،والعكس ابلنسبة
 -2تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق ب ـ ــاملوارد
كالت العشب.
ا تية *:التنقل ،التغذية والتنفس عند احليواانت
عند اجناز التجربة يلفت انتباه التالميذ إىل أنه عندما
* التغذية عند النبااتت اخلضراء.
يعرض النبات األخضر للضوء ذلك ال يعين تعريضه
* التكاثر عند النبااتت ذات األزهار.
ألشعة الشمس.
* املاء يف احلياة اليومية وخماطر النفاايت.
 ميكن للمعلم حتضري مسبق لتجربة إنبات درنة - 3وضعية لتعلم إدماج موارد الكفاءة ضمن مظاهر
بطاطا حلوة بوضعها يف املاء نظرا لسرعة احلصول على
احلياة عند الكائنات احلية وخماطر النفاايت.
النتائج.
- 4حل الوضعية االنطالقية يستوجب جتنيد وإدماج
 ميكن للمعلم حتضري مسبق لتجربة إنبات درنةاملوارد اليت بتجنيد وإدماج املوارد اليت متّ إرساؤها:
بطاطا حلوة بوضعها يف املاء نظرا لسرعة احلصول على
 الرتكيز على تقدير االحتياجات اليومية للماء لكل خصائص احلياة عند الكائنات احلية  -كيفيةالنتائج.
فرد من العائلة ،وعلى أمهية هذه الثروة وضرورة احملافظة
استهالك املاء للمحافظة عليه – تبين سلوكات إجيابية التأكيد على أن التكاثر يسمح بزايدة عدد الكائنات
عليها.
للتعامل مع النفاايت .
احلية واستمرارية النوع
 اإلشارة إىل أن ماء احلنفية (صاحل للشرب) ألنه-5تناول وضعيات تقوميية تتعلّق مبخاطر تلوث البيئة
مطهر ،ولكن ماء البئر أو السد أو البحر ،جيب أن يطهر
وأتثريها على الكائنات احلية.
قبل االستهالك املنزيل.
-6املعاجلة البيداغوجية احملتملة.
تتم معاينة النفاايت اليت خيلفها التالميذ يف القسم
بعد مدة من العمل ،ليتعرفوا على كميتها ،تركيبتها
ومصدرها وعالقتها بنشاطهم داخل القسم (يتعاملون مع
النفاايت حبذر والغسل بعد مالمسته).

 - 1طرح وضعية انطالقية تندرج يف إطار الظواهر
املرافقة حلركة األرض.
 - 2تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق ابملوارد
ا تية * :حركة األرض حول نفسها*.الرزانمة.
* تنظيم الزمن.

 21ساعة

 .بناء النشاط حول إشكالية من الذي يتحرك ويدور؟
أهي األرض تدور حول نفسها أم الشمس تدور حول
األرض؟ -استعمال جمسم الكرة األرضية ومصباح يدوي
حملاكاة مظهر تناوب الليل والنهار.
البحث عن اتريخ حادثة معينة واحدة يف الرزانمتني :عيد

7سا 30د
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.23

دوران األرض حول نفسها :

.24

الرزانمات :الرزانمات

.25

الرزانمات :الرزانمات امليالدية و اهلجرية إدماج 3

.26

استخدام احملرار و إصفاق اهلواء :استخدام احملرار

.27

استخدام احملرار و إصفاق اهلواء :درجة حرارة جتمد املاء

.28

استخدام احملرار و إصفاق اهلواء :نقل اهلواء من إانء

املادة و عامل األشياء

.30

املقطع الرابع :

.29

مصباح اجليب و الدارة الكهرابئية  :مصباح اجليب
مصباح اجليب و الدارة الكهرابئية  :دارة كهرابئية بسيطة

.31

امليزان و استعماالته  :عملية الوزن و قياس الكتلة

.32

إدماج  + 4تقومي حتصيلي اثلث

 - 3وضعية لتعلم إدماج موارد الكفاءة ضمن مفهوم
املعلمة واستخدام الرزانمة.
 - 4حل الوضعية االنطالقية يستوجب بتجنيد
وإدماج املوارد اليت مت إرساؤها:
 شكل األرض وحركتها حول نفسها  -قراءةوحتليل الرزانمتني الشمسية والقمرية.

ميالد ،الدخول املدرسي ،عيد ديين ،وطين...،

 -5تناول وضعيات تقوميية تتعلق بتجسيد مفاهيم
حول املعامل املكانية والزمانية.
 -6املعاجلة البيداغوجية احملتملة.
إعطاء أمهية الكتشاف أداة قياس درجة احلرارة
ـ طرح وضعية انطالقية تندرج يف إطار التعامل(احملرار).
اليومي مع املادة واستعمال األدوات التكنولوجية.
 تدريب التالميذ على كيفية استعمال احملرار والتعرف 2ـ تناول وضعيات تعلمية جزئية تتعلق ابملوارد ا تية :على خمتلف مكوانته.
التنبيه إىل استخدام البطارية فقط دون املصادر األخرى ملا

جتمد املاء  -خواص اهلواء  -اشتعال مصباح
ـ ّ
كهرابئي  -امليزان واستعماالته.
 - 3وضعية لتعلم إدماج موارد الكفاءة ضمن
 يوجه اهتمام التالميذ إىل موازين أخرى تستخدم يفحتوالت املادة واستخدام األدوات التكنولوجية.
جماالت أخرى ومنها امليزان الرقمي وااللكرتوين لقياس
 4ـ حل الوضعية االنطالقية يستوجب بتجنيد وإدماج كتلهم (تعيني أوزاهنم) يف نشاط مكمل
املوارد اليت ّمت إرساؤها:
 توظيف أدوات تقنية – التعامل مع املادة وحتوالهتافيها من خطورة.

– ممارسات جتريبية على خواص اهلواء.
 5ـ تناول وضعيات تقوميية تتعلق ابلبعد النفعي
لألدوات التكنولوجية ملختلف جماالت احلياة اليومية.
 6ـ املعاجلة البيداغوجية احملتملة

10سا
30د
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ّ
ي
املخطط السنو للتقويم البيداغوجي
التقوي ـ ـ ــم التشخيصي
الكفاءة اخلتامية
الصحية
ويهتم بصحة غريه ابحرتام قواعد التغذية ّ
حيافظ على ّ
صحتهّ ،

الفصل األول

بتجنيد موارده حول بعض مظاهر الوظائف احليوية عند اإلنسان

حيافظ حميطه بتجنيد موارده حول املظاهر الكربى للحياة عند الكائنات

الفصل الثالث

الفصل

الثاين

احليّة وخماطر التلوث
يتموقـع يف الزمـن بتجنيد موارده املتعلّقة مبفهوم املعلمة على حمور الزمن،
واستخدام الرزانمة
ـادة وحتوالهتا
حي ّـل مشكالت من حلياة اليومية تتطلّب التعامل مع امل ّ

واستخدام أدوات تكنـولوجية ،وأدوات القياس بتجنيد موارده حول خصائص
املادة ومبادئ القياس.
ّ

معايري التحكم يف الكفاءة:
التعرف على األغذية وتنوعها
ّ 
 التعرف على عواقب سوء التغذية
 الربط بني نشاط القلب واجلهد العضلي
التعرف على خمتلف أمناط التنقل عند احليواانت
ّ 
التعرف على األنظمة الغذائية املختلفة للحيواانت
ّ 
التعرف على األمناط املختلفة للتن ّفـس عند احليواانت
ّ 
للنمو.
التعرف على بعض حاجـات النبااتت اخلضراء ّ
ّ 
التعرف على التكاثر عند النبااتت ذات األزهار
ّ 
 التعرف على مصادر املاء الشروب ووسائل توصيله
 االستعمال العقالين للمـاء الشـروب واملسامهة يف احلفاظ على شبكة توزيعه ومصادره.
التعرف على خماطر النفاايت اليت ختلّفها نشاطات اإلنسان.
ّ 
 املسامهة يف احل ّد من عواقب النفاايت
التعرف على ظاهرة تعاقب اللي والنهار و ربط مفهوم اليوم حبركة األرض حول نفسها
ّ 
التعرف على كيفية بناء الرزانمة.
ّ 
 استعمال رزانمات خمتلفة لتحديد اتريخ حادثة
التعرف على احملرار وكيفية تعيني درجة احلرارة.
ّ 
خاصية إصفـاق اهل ـواء ابملمارسة التجريبية.
التعرف على ّ
ّ 
 التع ّـرف على املصباح اليدوي ووظيفته.
 تركيب دارة كهرابئية بسيطــة.
التعرف على امليزان واستعماالته قياس كتل ابستخدام امليـزان.
ّ 
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ّ
املدنية
التربية
ادة
م
املخطط السنوي للمراقبة املستمرة
ملمح التخرج من مرحلة التعليم االبتدائي :في نهاية مرحلة التعليم االبتدائي يكون املتعلم قادرا على التصرف في محيطه االجتماعي بشكل مسؤول تجاه اآلخرين ،وتجاه الرموز الوطنية ومؤسسات
الجمهورية .
ملمح التخرج من الطور الثاني :في نهاية الطور الثاني يكون املتعلم قادرا على التصرف بشكل إيجابي تجاه الذات واآلخرين وااللتزام بقواعد الصحة واالستهالك والوقاية واألمن وحماية التراث الوطني.
الكفاءة الشاملة :في نهاية السنة الثالثة من التعليم االبتدائي يكون املتعلم قادرا على التعبير عن سلوك إيجابي تجاه الذات واآلخرين ،من خالل التعايش وتقبل اآلخر ،واحترام القواعد العامة في
ٌ
محيطه.

الكفاءة

الشاملة للمرحلة
امليادين
احلياة اجلماعية
احلياة املدنية
احلياة الدميقراطية واملؤسسات

يف هناية السنة الثالثة من التعليم االبتدائي يكون املتعلّم قادرا على التعبري عن سلوك إجيايب جتاه الذات وا خرين ،من خالل
العامة يف حميطٌه
التعايش وتقبل ا خر ،واحرتام القواعد ّ
الكفاءات اخلتامية

يعرب عن سلوك إجايب اجتاه الذات وا خرين من خالل احرتامه للقواعد الصحية والقواعد العامة يف حميطه
يكون املتعلم قادرا على االنطالق من أمثلة واقعية للتعبري عن تقبله للتعايش مع ا خرين ابحرتامه للتنوع اجلنسي والثقايف
يتصرف يف حياته اليومية تصرفات تنم عن احرتام الغري والقدرة على حتمل مسؤولية أفعاله
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السنوي لبناء التّعلّمات ملادة الرتبية املدنية
املخطّط ّ

ّ
يعبرعن سلوك إيجابي تجاه الذات واآلخرين من خالل احترامه للقواعد الصحية
ٌ
والقواعد ّ
العامة في محيطه.

الحياة الجماعية

 6ساعات و 45د

ضرورة اعتماد وضعيات
تعلمية مناسبة لسن املتعلم ،العودة إلى النماذج
املقترحة إلعداد
واستعمال الوسائل املتاحة.
الوضعيات التعلمية
ص 06
واملشاريع املقترحة.

ساعة

أسبوع

09أسابيع (من األسبوع  2إلى األسبوع )11

ّ
القبلية:
 -1املكتسبات
ّ
 قواعد الحياة الجماعية( النظافة).عناصرالبيئة وقواعد املحافظة عليها. -2السيراملنهجي للمقطع:
وضعية االنطالق :تتمحور حول احترام القواعد الصحية والقواعد العامة في
محيطه حتى تترجم إلى سلوكات إيجابية تجاه الذات و اآلخر.
وضعيات جزئية لتعلم املوارد :
نشاطات أو أداءات:
 وضعية تسمح للمتعلم باستنتاج القواعد الصحية من التصرفات اليومية. وضعية تحفز املتعلم على تنظيف القسم أو املدرسة. وضعية تدفع املتعلم إلى استنتاج مخاطر االستعمال الخاطئ لآلالتالكهربائية املنزلية انطالقا من التصرفات اليومية.
وضعية إدماج املوارد :وضعية تخص استخالص بعض القواعد الصحية في
التغذية و يطبقها مع ربطها بالنظافة ليحافظ على صحته و صحة اآلخرين
وصوال به إلى إعداد قائمة إجراءات للوقاية من األخطار.
وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تجنيد املوارد املكتسبة و املدمجة حول
سلوكاته االيجابية في التغذية مع ربط العناصر ربطا صحيحا مقدما بذلك
املعالجة املحتملة:
اقتراحات للوقاية من األخطار.
تخص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم بعد اإلدماج و التقويم أو
خالل سيرورة املقطع ،مثل الصعوبة في اختيار و ضبط أوقات األكل.

توجيهات من الوثيقة املرافقة

شهر

فصل

الفصل األول

الكفاءة
الختامية

املقاطع

ّ
هيكلة تعلمات املقاطع
(املكتسبات القبلية لكل مقطع-التدرج في مراحل تنفيذ املقطع):

توجيهات من دليل
الكتاب

تقديرالحجم الزمني
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ٌ
يكون قادرا على االنطالق من أمثلة واقية للتعبير عن تقبله للتعايش مع اآلخرين
باحترامه للتنوع الجنس ي و الثقافي.

الحياة املدنية

 6ساعات و 45دقيقة

 09أسبوعا( من األسبوع 12إلى األسبوع)23

يتصرف األستاذ في هذا
التدرج وفق ما يراه مناسبا
من حيث عدد الحصص
حسب ما تتطلبه كل وضعية
مشكلة تعلمية على حدا دون
املساس بالحجم الساعي
املحدد للكفاءة محل
النماء.ص 06

الفصل الثاني

 -1املكتسبات القبلية:
 الحقوق والواجبات.ّ
والتصرف بشكل مسؤول.
  -احترام القوانينّ -2
السيراملنهجي للمقطع:
وضعية االنطالق :تتمحور حول احترام التنوع الجنس ي و الثقافي قصد تقبل
اآلخر و التعايش معه.
وضعيات جزئية لتعلم املوارد :
نشاطات أو أداءات:
وضعية تدفع املتعلم للتمييز بين اللغة و العادات في مناطق مختلفة من
الجزائر انطالقا من صور وسندات.
 وضعية تمكن املتعلم من تبرير موقفه من التفرقة بين الجنسين. وضعية تحفز املتعلم لتقبل اآلخر من خالل اعداد عروض تبرز الوحدة فياملجتمع.
وضعية إدماج املوارد :وضعية تخص استخالص مفهوم التنوع الثقافي
انطالقا من سندات و يتقبل التنوع الجنس ي و يبرر تعامله مع اآلخر بشكل
وضعية (وضعيات) تقويم
أقوى.
الكفاءة :تجنيد املوارد املكتسبة و املدمجة حول الربط بين العادات و
التقاليد و أمكنتها.
املعالجة املحتملة :تخص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم بعد
اإلدماج و التقويم أو خالل سيرورة املقطع ،مثل الصعوبة في تصنيف املوروث
الثقافي حسب املناطق.
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يتصرف في حياته اليومية تصرفات تنم عن احترام الغيرو القدرة على
تحمل مسؤولية أفعاله.

الحياة الديمقراطية واملؤسسات

 7ساعات و 30دقيقة

10أسابيع

.

الفصل الثالث

 -1املكتسبات القبلية:
ّ
الخاصة والعامة املحافظة عليها.
 املمتلكات -2السيراملنهجي للمقطع:
وضعية االنطالق :تتمحور حول القدرة على تحمل مسؤولية أفعاله من خالل
تصرفاته اليومية التي تنم عن احترام اآلخر.
وضعيات جزئية لتعلم املوارد :
نشاطات أو أداءات:
 وضعية تدفع املتعلم إلى املشاركة في الحوار مع زمالئه. وضعية انتخاب مندوب القسم . وضعية تمكنه من إعداد النظام الداخلي للقسم .وضعية إدماج املوارد :وضعية تخص التعرف على آداب التعايش مع الغير
مثال في القسم و البيت متبعا في ذلك سلوكا ديمقراطيا.
وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تجنيد املوارد املكتسبة و املدمجة حول
التمكن من الربط بين الحياة املدرسية و الحياة خارجها مثل آداب الكالم.
املعالجة املحتملة :تخص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم بعد
اإلدماج و التقويم أو خالل سيرورة املقطع ،مثل عدم انضباطه في القسم.

املخططات السنوية  -ابتدائي 2021/2020

الكفاءة اخلتامية

ّ ي ّ
البيداغوجي
قويم
للت
املخطط السنو
السنوي لبناء التّعلّمات ملادة الرتبية املدنية
املخطّط ّ

مؤشرات ملعايري التحكم يف الكفاءة:

تقومي تشخيـصي

الفصل األول

يعرب عن سلوك إجيايب جتاه الذات واآلخريـن
ّ
الصحية
من خالل احرتامه للقواعد
ّ
العامـة يف حميطه.
والقواعد ّ

التصرفات اليومية (تنظيم أوقات التغذية ،آداب األكل)...
التعرف على بعض القواعد ّ
الصحية يف التغذية وتطبّيقها من خالل ّ
* ّ

الصحة
*ربط العالقة بني التغذية والنظافة واحلفاظ على ّ

*اقرتاح قائمة إجراءات حملاربة التبذير (املاء ،اخلبز)...
التصرفات اليومية
* استنتاج االستعماالت اخلطرية لآلالت الكهرابئية املنزلية من ّ
*تقدمي اقرتاحات للوقاية من األخطار (استعمال ا الت الكهرابئية ،تناول األغذية الس ّكرية والدمسة..)...

الفصل الثاين

التنوع الثقايف من سندات معطـاة
*استخالص مفهوم ّ
*تقبل التنوع بني الذكور واإلانث
يكون املتعلم قادرا على االنطالق من أمثلة *ربط العالقة بني التنوع واالنسجام والوحدة يف اجملتمع.
واقعية للتعبري عن تقبله للتعايش مع اآلخرين *شرح املسعى وتربير تعامله مع ا خرين بشكل أخوي.
*التمييز بني اللغة والعادات والتقاليد يف مناطق خمتلفة من اجلزائر
ابحرتامه للتنوع اجلنسي والثقافــي.
وربطها أبمكنتها

*التصرف إجيابيا (متثل)مع من هو خمتلف معه يف اجلنس ،لون البشرة ،معوق...

الفصل الثالث

تصرف ــات تـن ّـم عن
يتصرف يف حياته اليومية ّ
ّ
حتمل مسؤولية
احتـ ـرام الغيـر ،والقدرة على ّ
أفعاله.

*التعرف على آداب التعايش مع غريه يف القسم والبيت.
ّ
دميقراطي مع زمالئه يف القسم (تناول الكلمة ،االستماع ،احلوار ،التفاوض املشاركة يف حوار مع الزمالء .)...
*حتم ل املسؤولية يف القسم (انتخاب مندوب القسم ،احرتام رأي األغلبية).
ّ
*املسامهة يف إجناز أعمال مجاعية مع زمالئه(إجناز النظام الداخلي للقسم).
* تطبيق ما يتعلّمه والربط بني احلياة املدرسية واحلياة خارجها (يعرف آداب الكالم يف القسم وخارجه).

*سلك سلوك
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مادة التاريخ
ملمح التخرج من مرحلة التعليم االبتدائي :في نهاية مرحلة التعليم االبتدائي يكون املتعلم قادرا على ربط الصلة بين األحداث التاريخية لوطنه ،للتعبير عن اعتزازه بهويته وانتمائه الوطني.
ملمح التخرج من الطورالثاني :في نهاية الطور الثاني يكون املتعلم قادرا على تنظيم نشاطه ،واالنضباط مع الوقت املخصص له ،وفهم التسلسل التاريخي.
الكفاءة الشاملة :في نهاية السنة الثالثة من التعليم االبتدائي يكون املتعلم قادرا على التموقع في الزمن من خالل ترتيب األحداث التاريخية على خط زمني تبعا لتعاقبها قصد فهم التسلسل التاريخي.
الكفاءة

الشاملة للمرحلة
امليادين
أدوات ومفاهيم املادة

الزمن من خالل ترتيب األحداث التارخيية على خط زمين تبعا لتعاقبها قصد فهم التسلسل التارخيي
يكون املتعلم قادرا على التموقع يف ّ
الكفاءات اخلتامية
يتمرس على بناء مفاهيم ختص الزمن ،احلدث ،السلم الزمين  ،ا اثر ومصادر املعلومة التارخيية

التاريخ العام

يتعرف على آاثر اإلنسان القدمي يف مشال افريقيا تعزيزا لبعدي األصالة واالنتماء الوطين

التاريخ الوطين

ينطلق من املصادر التارخيية الستخالص معلومات ختص جانبا من اترخيه احمللي
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السنوي لبناء التّعلّمات ملادة التاريخ
املخطّط ّ

الكفاءة
الختامية

املقاطع

ّ
هيكلة تعلمات املقاطع
(املكتسبات القبلية لكل مقطع-التدرج في مراحل تنفيذ املقطع):
-2

توجيهات من الوثيقة
املرافقة

توجيهات من دليل
الكتاب

ّ
ّ
تكاملية املواد)
القبلية(:مستقاة من
املكتسبات

تقديرالحجم الزمني
ساعة

أسبوع

شهر

فصل

 معالم محيطه القريب. -2السيراملنهجي للمقطع:
وضعية االنطالق :تتمحور حول بناء مفاهيم تخص الزمن( حدث ،سلم

أدوات ومفاهيم املادة

3ساعات

األولوية بالنسبة إليه.
 وضعية إدماج املوارد :يتمكن من تحديد األحداث املألوفة ثم ترتيبها علىسلم زمني.
 وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تجنيد املوارد املكتسبة و املدمجةإلبراز قدرة املتعلم على رسم سلم زمني واستعماله لترتيب أحداثا ذاتية
مألوفة.
 املعالجة املحتملة :اقتراح أنشطة ملعالجة االختالالت والنقائص املالحظةلدى املتعلم بعد اإلدماج و التقويم أو خالل السيرورة التعليمية التعلمية
للمقطع مثل صعوبة ترتيب أحداث على السلم الزمني.

 4أسابيع

االستئناس بمعجم
زمني)
املفاهيم
 وضعيات جزئية لتعلم املوارد:واملصطلحات
نشاطات أو أداءات:
البيداغوجية من
ينبغي الحرص على
وضعية تسمح للمتعلم بتسمية أحداث معيشة ومألوفة.
ص  52إلى 58
وضعية تمكن املتعلم من رسم خط الزمن كسلم لتحديد الفترات استغالل أدوات املادة
املتعاقبة.
واكتساب مهارات
وضعية تجعل املتعلم يرتب األحداث على سلم زمني حسب
منهجية .ص 06

الفصل األول

يتمرس على بناء مفاهيم تخص الزمن ،الحدث ،السلم الزمني .اآلثارمصادراملعلومات
التاريخية.

 -مفهوم تعاقب وتسلسل األحداث.

املخططات السنوية  -ابتدائي 2021/2020

-2

ّ
السيراملنهجي للمقطع:

 امتالك ّتصورات حول آثاراإلنسان القديم انطالقا من الرحالت
املدرسية و وسائل اإلعالم واالتصال.

التاريخ العام

الوسائل والدعائم
التعليمية ص 51

3ساعات و 45دقيقة

تعد النشاطات
الالصفية من املهام
املكملة لذلك يتم
اختيارها على أساس
ما يتماش ى وسياق
الكفاءات محل
التنصيب دون أن
تكون دروسا أو
فروضا.ص 22

 5أسابيع

 وضعية االنطالق :تتمحور حول التعرف على آثار اإلنسان القديم فيشمال إفريقيا.
نشاطات أو أداءات:
 وضعيات جزئية لتعلم املوارد : وضعية تمكن املتعلم من كيفية تحديد املراحل التاريخية للفترة محلالدراسة .
وضعية تسمح للمتعلم بالتعرف على تنوع اآلثار القديمة
وضعية تدفع املتعلم لالستدالل على قدم اإلنسان باآلثار.
 وضعية إدماج املوارد :زيارة ميدانية للتعرف على اآلثار القديمةواالستدالل بها على قدم وأصالة إنسان شمال إفريقيا.
 وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تجنيد املوارد املكتسبة و املدمجةلتمكن املتعلم من رسم خط زمني وتسمية أحداث وترتيبها ،مع تصنيف
اآلثار والربط بينها للداللة على قدم إنسان شمال إفريقيا.
 املعالجة املحتملة :اقتراح أنشطة ملعالجة االختالالت والنقائص املالحظةلدى املتعلم بعد اإلدماج و التقويم أو خالل السيرورة التعليمية التعلمية
للمقطع مثل صعوبة الربط بين اآلثار والفترة الزمنية املناسبة لها.

الفصل الثاني

يتعرف على آثاراإلنسان القديم في شمال إفريقيا تعزيزا لبعدي األصالة و االنتماء الوطني.

-1

ّ
القبلية:
املكتسبات
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املكتسبات القبلية:

 -2السيراملنهجي للمقطع:

التاريخ الوطني

3ساعات و 45دقيقة

.

 5أسابيع

 وضعية االنطالق :تدور الوضعية حول استخالص معلومات انطالقا منمصادر التاريخ املحلي.
 وضعيات جزئية لتعلم املوارد:نشاطات وأداءات:
وضعية تعلمية جزئية تتعلق باختيار مصدر من مصادر املعلومة
التاريخية.
وضعية تخص املعلومة التاريخية ( موضوع الحدث ،زمنه ومكانه).
وضعية تحفز املتعلم على عرض تاريخ منطقته في شكل قصة.
 وضعية إدماج املوارد :وضعية تدفع املتعلم إلى تشخيص املعلومة التاريخيةمن السندات قصد التمكن من عرض جانب من تاريخ منطقته بناء على
املصدر املختار.
 وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تجنيد املوارد املكتسبة و املدمجةيتمحور حول الربط بين املعلومة التاريخية بمصدرها والربط بين السبب
والنتيجة.
 املعالجة املحتملة :تتعلق بكل ما يظهر كصعوبة أو نقص لدى املتعلمخالل سيرورة املقطع أو بعد إدماج املوارد و تقويم الكفاءة .

الفصل الثالث

ينطلق من املصادرالتاريخية الستخالص معلومات تخص جانبا من تاريخه
املحلي.

املوروث الحضاري (لغة عربية) إضافة إلى االحتفاالت باألعياد
الدينية والوطنية.
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ّ
ّ ي ّ
املخطط السنو للتقويم البيداغوجي
مؤشرات ملعايري التحكم

الكفاءة اخلتامية
تقومي تشخيـصي

الفصل األول

ص الزمن،
يتمرس على بناء مفاهيم خت ّ
ّ

احلدث ،السلم الزمين ،اآلاثر ومصادر
املعلومة التارخيية.

*التعرف على احلدث من خالل التجربة الذاتية.
ّ
*تسمية أحداث مألوفة (عائلية ،دينية ،ووطنية).
*ترتيب أحدااث مألوفة شخصية وعائلية (أعياد ميالد -اتريخ أول دخول إىل املدرسة اخل )...على خط الزمن
*رسم خط الزمن كسلّم لتحديد الفرتات املتعاقبة.
*ربط األحداث بزمن وقوعها وتسلسلها الزمين.

الفصل الثاين

*التعرف على ا اثر القدمية( .رسوم التاسيلي -ا اثر احلجرية).
*توظيف (السلّم الزمين) لتحديد مراحل التاريخ القدمي.
ّ
يتعرف على أاثر اإلنسان القدمي يف مشال *االستدالل اب اثر على قِدم إنسان مشال إفريقيا (ا اثر والشخصيات.
ّ
إفريقيا تعزيزا لبعدي األصالة واالنتماء الوطين *اكتشاف تنوع ا اثر القدمية يف املنطقة.
*شرح لداللة ا اثر القدمية كتعبري على بعدي األصالة واالنتماء الوطين.

الثالث

الفصل

ينطلق من املصادر التارخيية الستخالص
معلومات ختص جانبا من اترخيه احمللي.

*التعرف على مصادر املعلومة التارخيية (آاثر ،خمطوطات ،عادات وتقاليد ،بطوالت.)...
ّ
قصة ،انطالقا من صور أو
*عرض شفواي جانبا من اتريخ منطقته (موضوع احلدث ،زمنه ومكانه ، )...أبسلوبه اخلاص بناء على و يف شكل ّ
أي مصدر خيتاره أو بعد زايرة معامل من املعامل التارخيية أو بعد زايرة متحف.
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مادة الجغرافيا
ملمح التخرج من مرحلة التعليم االبتدائي :في نهاية مرحلة التعليم االبتدائي يكون املتعلم قادرا على املساهمة في اقتراح حلول ملشاكل السكان والبيئة في محيطه القريب ،بمعرفة معطيات الجغرافي
املحلي والوطني.
ملمح التخرج من الطور الثاني :في نهاية الطور الثاني يكون املتعلم قادرا على التموقع في املكان والزمان ،وتحديد األبعاد.
ٌ
ٌ
الكفاءة الشاملة :في نهاية السنة الثالثة من التعليم االبتدائي يكون املتعلم قادرا على التصرف في مجاله الجغرافي القريب بشكل مناسب ،والتموقع وفق معالم مكانية ،وربط العالقة بين نشاط
ٌ
اإلنسان وبيئته ،واستخالص أهمية تنوع املوارد الطبيعية في الجزائر ،وضرورة الحفاظ عليها.

الكفاءة

الشاملة للمرحلة
امليادين

التصرف يف جماله اجلغرايف القريب بشكل مناسب ،قصد التموقـع وفق معامل
يف هناية السنة الثالثة من التعليم االبتدائي ،يكون املتعلّم قادرا على
ّ

مكانية ،وربط العالقة بني نشاط اإلنسان وبيئته.
الكفاءات اخلتامية

أدوات و مفاهيم املادة

خيتار املسار املناسب للتوجه والتنقل بعد الكشف عن معامل مكانية يف حميطه القريب

السكان والتنمية

يقدر العمل املنتج بعد أن مييز بني ما هو طبيعي وبشري يف املشهد الريفي واحلضري

السكان والبيئة

يقرتح حال ملشكل بيئي حملي على اخليار بعد الكشف عن العالقة بني نشاط اإلنسان وحميطه القريب
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السنوي لبناء التّعلّمات ملادة اجلغرافيا
املخطّط ّ

الكفاءة
الختامية

املقاطع

ّ
هيكلة تعلمات املقاطع
(املكتسبات القبلية لكل مقطع-التدرج في مراحل تنفيذ املقطع):

-1

توجيهات من الوثيقة
املرافقة

توجيهات من دليل
الكتاب

تقديرالحجم الزمني
ساعة

أسبوع

شهر

فصل

املكتسبات القبلية:

ٌ
ٌ
ٌ
يختاراملساراملناسب للتوجه والتنقل بعد الكشف عن معالم مكانية في محيطه
القريب.

أدوات ومفاهيم املادة

3ساعات

 4أسابيع

ينبغي الحرص على
استغالل أدوات ّ
املادة
واكتساب مهارات
ّ
منهجية .ص 06

االستئناس
بمعجم املفاهيم
واملصطلحات
ّ
البيداغوجية من
ص  52إلى 58

الفصل األول

مسارالتنقل ( رياضيات)
التموقع على أساس معالم مكانية( موقع املدرسة – البيت) (لغة –
رياضيات -ت .علمية).
السيراملنهجي للمقطع:
-2
وضعية االنطالق :تتمحور حول التوجه و التنقل من خالل إدراك معالم مكانية
وفق مسارات ،مسافات  ،تموقع  ،رسم و تخطيط
وضعيات جزئية لتعلم املوارد:
نشاطات أو أداءات:
وضعية تسمح للمتعلم بتحديد موقع ما بناء على معالم مكانية قريبة (
حي -شارع  -مدرسة )
وضعية تمكن من انجاز رسم تخطيطي للتموقع واالنتقال.
وضعية تثير التساؤل حول تبرير اختيار مسار التنقل من نقطة إلى
أخرى.
وضعية إدماج املوارد :استخالص دور املسار في تحديد املعالم املكانية.
وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :يتمحور حول تجنيد املوارد املكتسبة و
املدمجة حول اختيار املسار املناسب عند االقدام على التنقل أو التوجه من
مكان إلى آخر معتمدا على أدوات املادة.
املعالجة املحتملة :تتعلق بكل ما يشكل عائقا أو نقصا بعد اإلدماج و التقويم أو
أثناء سيرورة املقطع مثل  :صعوبة التموقع  ،وصعوبة انجاز رسم تخطيطي ملسار
ما......
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السكان والتنمية

املعالجة املحتملة :تتعلق بكل ما يشكل عائقا أو نقصا بعد اإلدماج و التقويم أو
أثناء سيرورة املقطع مثل :الصعوبة في التسمية الحقيقية للتضاريس.

 3ساعات و  45د

املدمجة الخاصة بنشاط اإلنسان و عالقته باملحيط (مظاهر السطح -
املناخ)

استغالل الوسائل
املدرسية ( كتب –
نصوص -صورو
خرائط –أجهزة إعالم
آلي)..ص22

 5أسابيع

وضعية االنطالق :تتمحور حول عملية اإلنتاج املتعلقة بنشاط اإلنسان في
الريف واملدينة وعالقتهما بمظاهر السطح.
وضعيات جزئية لتعلم املوارد :
نشاطات أو أداءات:
وضعية تخص مظاهر السطح و املناخ.
وضعية تثير التساؤل حول نشاط اإلنسان في البيئة الحضرية و
املدنية خالل فصول السنة
وضعية تمكن من التعرف على قيمة العمل بذكر فوائده املتعددة .
وضعية إدماج املوارد :ربط العالقة بين نشاط اإلنسان و اإلنتاج مع محيطه.
وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تتمحور حول تجنيد املوارد املكتسبة و

الفصل الثاني

ٌيق ّد ر العمل املنتج بعد أن ٌيميز ٌ
بين ما هو ٌ
طبيعي وبشري في املشهد
ٌ
الريفي والحضري.

-1
-2

املكتسبات القبلية:
مظاهر الريف واملدينة ( اللغة العربية)
السيراملنهجي للمقطع:
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السكان والبيئة

 3ساعات و 45دقيقة

 5أسابيع

وضعية االنطالق :تتمحور حول استكشاف عناصر البيئة املحلية
واملخاطر الكبرى من خالل العالقة بين نشاط اإلنسان ومحيطه.
وضعيات جزئية لتعلم املوارد :
نشاطات أو أداءات:
 وضعية تخص التعرف على عناصر البيئة في محيط املتعلم.. وضعية تثير التساؤل حول مشكل تلوث املاء و النفايات . وضعية تخص معاينة األضرار التي تلحق بالبيئة.وضعية إدماج املوارد :يصل إلى معرفة تأثير نشاط اإلنسان على بيئته.
وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :يتمحور حول تجنيد املوارد املكتسبة
و املدمجة قصد الوصول إلى إنتاج حلوال ملشاكل بيئته في املحيط القريب .
املعالجة املحتملة :تتعلق بكل ما يشكل عائقا أو نقصا بعد اإلدماج و
التقويم أو أثناء سيرورة املقطع مثل :لصعوبة في الربط بين نشاط اإلنسان و
تأثيره على بيئته  -صعوبة إدراك التأثير السلبي للتلوث الناتج عن وسائل النقل.

الفصل الثالث

ٌ
الخيار بعد الكشف عن العالقة ٌ
ٌيقترح حال ملشكل ٌ
بين
بيئي محلي على
ٌ
ٌ
القريب.
نشاط اإلنسان ومحيطه

املكتسبات القبلية:
-1
املحافظة على البيئة في املحيط القريب( لغة عربية -ت.
إسالمية – ت .مدنية).
السيراملنهجي للمقطع:
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ّ
ّ ي ّ
املخطط السنو للتقويم البيداغوجي
مؤشرات ملعايري التحكم

الكفاءة اخلتامية
تقومي تشخيـصي

*التموقع يف حميطه القريب على أساس معامل مكانية (معامل مكانية حي ّدد هبا مكان تواجده ،مكان مدرسته ،بيته ،األماكن يف حميطه القريب)...

الفصل األول

خيتار املسار املناسب للتوجه والتنقل بعد
الكشف عن معامل مكانية يف حميطه القريب

*اجناز رسم ختطيطي يوقع عليه معامل مكانية (القسم ،املدرسة ،اجلهات األربعة) تساعد على التموقع والتنقل
*اختيار مسار التنقل (بني البيت واملدرسة)
 حتديد املسافـ ــات بني معامل مكانية يف حميطه القريب.حتديد موقع ما بناء على معامل مكانية قريبة (حي ،شارع ،مدرسة) -حتديد اجلهات األربع بشكل صحيح

الفصل الثاين

*التعرف على مظاهر السطح (التضاريس) وعناصر املناخ.
يق ّد ر العمل املنتج بعد أن مييّز بني ما هو
طبيعي وبشري يف املشهد الريفي واحلضري.

*املقارنة بني نشاط اإلنسان يف البيئة احلضرية والريفية خالل فصول السنة
*ربط العالقة بني العمل اإلنتاجي وفوائده.

* إبراز قيمة العمل.

الفصل الثالث

*استكشاف عناصر البيئة احمللية،
يقرتح حال ملشكل بيئي حملي على اخليار بعد *ربط العالقة بني نشاط اإلنسان (الرعي ،احلرف ،الفالحة ،التجارة ،الصناعة) وحميطه القريب
*معاينة األضرار اليت تلحق ابلبيئة احمللية بسبب بعض أنشطة االنسان
الكشف عن العالقة بني نشاط اإلنسان
*اقرتاح حلول ملشكل بيئي حملّي (النفاايت والتلوث).
وحميطه القريب.

