
بوسعادة                    49مقاطعة  /ن القدمية سيدي سليمااالبتدائية درسة امل                        بونيف  أمحد:   األستاذ  
 ) حصتان( 2× د  45 :  المدة                                                                                        .تربية إسالمية : اطـــــــالنش

 20 : األسبوع رقم                                                                                         . الثاني   : عــــــالمقط
                                                                                                            .تهذيب السلوك   : يدانــــــالم

 .و ـــــــــــــــــلم والعفــــــاحل : المحتـــوى
الوضعيات لقواعد األخالقية المكتسبة في المحيط االجتماعي والبيئي ، ويتناولها بشكل يناسب ايحسن المتعلّم توظيف  : الكفاءة الختامية

وار واختيار األصدقاء وتحّمل جث المحيط ، وإقامة عالقات حسن الظهارية أو التطبيقية أو بتجنّب الّسلوكات الّسيئة واالنغالق على الذّات وتلوياال
 .ة على التراث اإلسالمي والجزائريالمسؤوليّة وأداء األمانة والمحافظ

 .الفهم السليم و التناول المناسب : مركبة الكفاءة
 .، المعالجة الّسليمة لإلشكاليات المطروحة في المحيط القيم األخالقية الحسنة إبراز :  مؤشرات الكفاءة

 .-كراس التربية اإلسالمية –كتاب التلميذ -السبورة  : الوسائل

 التقويممؤشرات  التعلمية و النشاط المقترحالوضعية  المراحل

عية 
وض

الق
إلنط

ا
 

؟ماهي الّصفات الطّيبة اليت اتصف 5ا سّيد4 أبو بكر الّصديق ,    _   
؟ما هو واجبنا حنو اجلريان   _   

 
يسرتجع املعارف *

 .السابقة

لــــــــ
مرح
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 ات

.وقراءة الّنص من طرف املعلم 50يدعى املتعّلمون إىل فتح الكتاب ص   
: ةــــــــــــكاليــــــــــــــــــاإلش  

؟ماذا تفعل معه  ؟ـ ماذا لو كان لديك جار يؤذيك   
.ـ دعوة املتعلمني إىل قراءة الّنص وحتليله واستخراج أهم ما فيه من مواعظ وأخالق   

؟ـ كيف كانت تعامل اجلارة جاراdا   
؟ـ كيف تعامل اجلريان عندما أصيب الطّفل   

 ـ ملاذا مل يعاملوها كما كانت تعاملهم ؟
؟ـ ملاذا دمعت عينا األم   

؟األخالق الطيبة اليت اتصف 5ا اجلريان  ـ ماهي  
.ـ تالوة اآلية الكرمية و تفسريها   

 :م ـــــــــــــة التعلــــــــــــــأنشط
فسح اrال أمام املتعّلمني ودعوdم ملمارسة أنشطة التعّلم املقرتحة عليهم يف الكتاب oالعتماد على جهدهم الّذايت * 

 .واستعمال األدوات املناسبة 

   
تكوين خالصة استنتاجات األنشطة الّسابقة على الّسبورة مبعّية املتعّلمني مث دعوdم إىل قراءة هذه الفقرة تدرجييا: ت ــــــــــتعلم  

 

 
 .يقرأ النص -
 
 
 

جييب عن . 
 .األسئلة 

 
 
 
 

 .يصنف -
 

يضع العالمة  -
 يف املكان املناسب 

 
 يستنتج _ 

 
التدريب 
 واالستثمار

   - 51 – ص :أحتقق من تعلمايت   

 

 
ينجز العمل *

 فرد�

 



بــوسعادة                 49مقاطعة    /    سيدي سليمان القدمية : االبتدائية  درسةامل             بونيف       أمحد :  األستاذ   
  د 45:   دةــــــــــالم                                                                                             .تربية مدنية  : ــاطــالنشــــــــ
 20  : األسبوع رقم                                                                                        .الحياة المدنية : ثانيالميدان ال

                                .المشاركة في الحوار :  2 ةـــــالمركب
                                    . ف ـــنــدل العـــــوار بــــــالح  : المحتــــــــوى

 .تبنيه للحوار كأسلوب حضاري للتواصل ، و رفضه لكل اشكال التمييز العنصري مثلة واقعية للتعبري عنينطلق من أ : ةـاءة الختاميـالكف
 .�خذ الكلمة ويشارك يف احلوار بشكل منظم : اءةــــــمركبة الكف

                   .يذكر آداب احلوار  . * يبدي رايه حبرية و يتقبل الرأي املخالف ، وال يتعصب لرأيه  :  مؤشرات الكفاءة
 .صورو سندات /كتاب الرتبية املدنية /السبورة  : الوسائل والسندات

. / يكتسب بعض األلفاظ لتوظيفها يف تواصله شفو� و كتابيا. /حيرتم رأي غريه. / ينمي عالقاته اإلجتماعية مببدأ الدميقراطية  : القيم و الكفاءة العرضية
 .يكتسب سلوكات و اخالق يدعو هلا اإلسالم 

 التقوميمؤشرات  التعلمية و النشاط املقرتح ةالوضعي املراحل

وضعية 
 اإلنطالق

 اذكر بعض األسباب اليت تؤّدي إىل العراك واخلصومة ؟  �
 كيف ميكن جتّنب ذلك يف رأيك ؟ �

 
 .يتذّكر وجييب   _
 . يبدي رأيه _
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 :  25بفتح الكتاب ص متعلميه  �مر املعلم

 : قراءة نّص الوضعّية االنطالقّية  :ظ ــــــــــرأ وأالحـــــأق*     

 
 :ــــــــــم ـــــــــأفهــــــــ  *          

                         إىل أين رافق الولد أoه ؟ ماالذي شاهده الولد وأبوه وهم يف طريقهما ؟  ـ 
 مل حتّول احلديث يف رأيك إىل شتم مث إىل شجار ؟  ـ 
 كيف تصّرف األب ؟ عالم يدل ذلك ؟  ـ 
 اخلالف بني املتخاصمني؟ ماذا اقرتح األب حلل  ـ 
 قبل أن يتحّول الشجار إىل تشابك oأليدي كيف كان ؟ هل هو عنف يف رأيك ؟  ـ 
  وعرب عن كل وضعية جبملة 3،  2الحظ الصور   ـ 
                                                                                                                    :استنتج أنواع العنف   _

 :م ــــــــــــــــــــأتعلّ  �

 

 
 .يقرأ �داء سليم _
 .يالحظ  _
 

جييب عن   _
 .األسئلة 

يتعرف على   _
ضرورة حل 

 .اخلالفات oحلوار
مييز القيمة  _

األخالقية للحوار 
ودوره يف حل 

املشاكل بطريقة 
سلمية تظفي اىل 
 .احملبة بني األفراد 

 .يعّرب عن الّصور _
أنواع يستنتج  _

 .العنف 
 

التدريب 
 واالستثمار

 :ز ــــــــــــــــــــــــــــــــأجن �
 :ذكر أمثلة عن العنف اللفظي أ_        

                1  ............................................. 2 ................................ 
 :ذكر أمثلة عن العنف املاّدي أ_        

                1 ........................................ .....2................................. 

ـ يوظف ويستثمر 
يف اجناز  مكتسباته
 .التمرين 

 



بــوسعادة                              49مقاطعة  /    سيدي سليمان القدمية :االبتدائية  درسةبونيف               املأمحد :  األستاذ   
  د 45:   دةـــــــــــــــــــــــــــــــــامل                                                                                                                            . جغرافيا : ــاطـــــــــالنشــــــــ

 20  : األسبوع رقم                                                                                                                    . السكان والتنمية : ثاينامليدان ال
                                 .يف اجلزائراملوارد الطبييعة أنواع  : 2 ة ـــــــــاملركب

                                    .   ةـــــــــــيــالفالحوراد ــــــــــــــــــــــامل  : ــوىــــــــــاحملتــــــ
 .يصّنف املوارد الطّبيعية املتجّددة وغري املتجّددة للمقارنة بينها واقرتاح كيفية الّتعامل معها  : ةـاءة اخلتاميـالكف

  .البلد يف اجلزائر ، ويربط العالقة بني نشاط اإلنسان والّثروات الطّبيعية يفوحيدد نوعها  يتعّرف على املوارد الطبيعية : اءةــــــمركبة الكف

 .يتعرف على أهم املوارد الفالحية املوجودة يف اجلزائر:   مؤشرات الكفاءة
   . ميارس مواطنته من خالل الوعي oنتمائه الوطين : فـــــــــــالقيم واملواق 
 .صور و سندات /كتاب اجلغرافيا   /السبورة  : الوسائل والسندات 

مؤشرات  التعلمية و النشاط المقترح ةالوضعي المراحل
 التقويم

وضعية 
 اإلنطالق

 اذكر بعض املوارد الطبيعية اليت تزخر 5ا اجلزائر ؟    _   
 ماذا تفعل البلدان اليت ال متتلك موارد معدنية أو طاقوية حىت توفر الرفاهية لسكا¥ا ؟   _   

 
ـ جييب موّضحا 

أفكاره حول 
 . املوارد الطّبيعية

لــــــــــ
مرح

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ــ

ــــة 
ـــــــ

ـــــــــبن
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ــــــــ
ــــــ

لتعل
اء ا

م
ـــــــــــ

ــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ــــــــــ

ــــــ
 ات

  102فتح الكتاب ص  *   
 . تهاقراءة الّسندات من طرف املعلم مث من طرف املتعلمني ومناقش -

 
   ؟ 6ماذا تالحظ يف الصورة             : 5الّسند  مناقشةـ      ؟ 4ماذا تالحظ يف الصورة           3الّسند  مناقشة   ـ        : 2السند  مالحظة            1 الّسند مناقشة ـ  
 ماهي الثروات الغابية؟            ماهي الفائدة من اقامة           فيما تستغل الثروة      ماهي طبيعة المناخ . مادور التربية على            ماهو سبب قلة االراضيـ  

 الحيوانية ؟                            السدود             السائد في الجزائر         المردود الفالحي ؟  الزراعية ؟                    
 شماال وجنوبا ؟                                                                 

 :التايل  األثر الكتايبالوصول oملتعلمني إىل بناء  �
�  

 
 
 
 

 
 .يالحظ الصور ـ 
 
 
 
 

يفهم   وـ يقرأ 
 .الّسندات

 
 

ـ يتعرف على 
 الفالحيةاملوارد 

 .للجزائر 
 
 

 يستنتج -

التدريب 
 واالستثمار

  :أدمج تعلمايت  �
 .تقيم 5ا  أجنز جدوال ألهم املوارد الطبيعية اليت توجد oملنطقة اليت

ـ يعزز تعلماته 
حول املوارد 

 .الطبيعية 
 

تتوّفر اجلزائر على الكثري من الّثروات الطبيعية الفالحية والغابية كما أ¥ا تزخر oحتياطي كبري من _   
 :تطوير الفالحة ومن بني ابرز املوارد اليت تساهم يف  املياه العذبة

 .الرتبة مورد طبيعي اساسي يف الفالحة * 
 .سد بين هارون بوالية ميلة : مثل السدود * 
 .يعد اخلشب والفلني اهم منتجاdا : بية الثروة الغا_  
الصوف ، اجللود ، احلليب ، االمساك :وهي مورد هام ملا توفره من منتجات مثل : الثروة احليوانية _  



سعادة بــو                         49مقاطعة / سيدي سليمان القدمية  : االبتدائية درسةامل      بونيف           أمحد :  األستاذ  
  د 45  :دة ـــــــــــالم                                                                                                     . تاريخ : ــــاطــالنشــــــ

                   20 :األسبوع رقم                                                                                               .التاريخ العام  : ثانيالميدان ال
                                    . شمال افريقياعلى  الفتح االسالمي تأثيرات  : المحتــــــــوى

 .يستغّل سندات مناسبة إلبراز التّحّوالت في شمال إفريقيا بعد الفتح اإلسالمي   :ة ـاءة الختاميـالكف
 .افريقيا بعد الفتح االسالمي يحدد مظاهر التغير في حياة سكان شمال   : اءةــــــمركبة الكف

                                         .مي في شمال افريقيا االسال حالفت المجاالت التي طرأت عليها تغيرات بعديتعرف على   :  مؤشرات الكفاءة
 .يمارس مواطنته من خالل الوعي بانتمائه الوطني ويعتز بهويته االسالمية : فــــوالمواق القيم

 .صورو سندات /كتاب التاريخ /السبورة  : الوسائل والسندات

 التقوميمؤشرات  التعلمية و النشاط املقرتح ةالوضعي املراحل

وضعية 
 اإلنطالق

 
 من كان حيكم مشال افريقيا قبل وصول اإلسالم ؟  �
 السكان احملليون ؟يعيش ـ كيف كان  �

 
 ـ جييب موضحا أفكاره 

ــــة 
ـــــــــــ

حلــــــ
مر

بن
ـــــــــــ

ــــ
لتعل

اء ا
م

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــ
 ات

   .40فتح الكتاب ص  �
 .حماورة التالميذ حول نص املشكلة   �

 
 
 
 

 :  تهاومناقش  04و   03و  02و  01قراءة الّسندات   �
 ؟ ـ من الذي حارب الفاحتني عند وصول اإلسالم ؟ما هوالدين الذي كان سائدا يف مشال افريقيا  ـ    
 ؟ـ هل حارب السكان احملليون اإلسالم أم اعتنقوه  ؟ـ كيف كان حكم البيزنطيني لشمال افريقيا    
 ؟ـ ماذا فعل املسلمون بعد انتشار اإلسالم يف مجيع بقاع مشال افريقيا    

 :ومناقشته  05قراءة السند  *    
 ؟من هم قادة الفتح االسالمي يف هذه املنطقة   ماذا تالحظ يف الصورة؟  .   

 ؟حدد املعركة املبينة يف هذه الصورة ؟ من أين بدأت الفتوحات االسالمية .   
 ؟إىل أين اجتهت الفتوحات االسالمية .    

 :التايل  األثر الكتايبالوصول oملتعلمني إىل بناء  �
  

 
يقرأ ويفهم نص  .

 املشكلة
 
 
 

 .ـ يقرأ الّسندات
 
 

 .ـ حيسن قراءة اخلريطة
 
 

ـ يتعرف على التغريات 
اليت أحدثها اإلسالم 

 .يف املغرب العريب
 
 
 
 
 

  يستنتج  -
 
 
 

التدريب 
 واالستثمار

 
 ؟ أبرز يف فقرة نتائج الفتح اإلسالمي لشمال افريقيا*  

تعلماته حول ـ يعزز 
التغريات اليت أحدثها 

اإلسالم يف املغرب 
 .العريب

 

عرفت املنطقة تغيريات كبرية مشلت خمتلف جماالت  بدخول اإلسالم اىل مشال افريقيا ،
 احلياة ، فيم متثلت هذه التغريات ؟

وعند جمئ  ،كان مشال افريقيا خاضعا للحكم البيزنطي الذي اّتسم oلقسوة على السكان   �
وحترروا من عبادة األو·ن مث اختذوا بالدهم ، اإلسالم حتّرر السكان من احلكم األجنيب 

بقيادة  قاعدة لنشر اإلسالم يف oقي بلدان العامل وبدأوا �قرب البالد إليهم وهي األندلس
 .د وموسى بن نصري طارق بن ز�
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  د 45:   دةــــــــــالم                                                                                       .تربية مدنية  : ــاطــالنشــــــــ
 22+21  : األسبوع رقم                                                                                  .الحياة المدنية : ثانيالميدان ال

                                .دور الحوار في حل الخالفات  :  3 ةـــــالمركب
                                    .  ات ــــــــل الخالفـــــــم في حــــأساه  : المحتــــــــوى

 .تبنيه للحوار كأسلوب حضاري للتواصل ، و رفضه لكل اشكال التمييز العنصري مثلة واقعية للتعبري عنينطلق من أ : ةـاءة الختاميـالكف
 .يشرح مسعاه ويربز تعامله مع اآلخرين بشكل أخوي : اءةــــــمركبة الكف

                   .يذكر آداب احلوار  . * يبدي رايه حبرية و يتقبل الرأي املخالف ، وال يتعصب لرأيه  :  مؤشرات الكفاءة
 .صورو سندات /كتاب الرتبية املدنية /السبورة  : الوسائل والسندات

يكتسب . / يكتسب بعض األلفاظ لتوظيفها يف تواصله شفو� و كتابيا. /حيرتم رأي غريه. / ينمي عالقاته اإلجتماعية مببدأ الدميقراطية  : الكفاءة العرضيةالقيم و 
 .سلوكات و اخالق يدعو هلا اإلسالم 

 التقوميمؤشرات  التعلمية و النشاط املقرتح ةالوضعي املراحل

وضعية 
 اإلنطالق

 ؟اذكر بعض األسباب اليت تؤّدي إىل العراك واخلصومة   �
 ؟كيف ميكن جتّنب ذلك يف رأيك  �

 
 .يتذّكر وجييب   _
 . يبدي رأيه _

ـــــــــــ
رحلــ

م
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــ

ــــة 
ــــ

ــــــــــبن
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـ
ـــــــــــــــ

اء 
لتعل

ا
ـــــــــم

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ــــــــــ

ـــــــــــ
ـــ

ـــــــــــ
ـــــ

 ات

                                                                                     
 :  26بفتح الكتاب ص �مر املعلم متعلميه   _        

 ؟ماذا تالحظ يف الّصورة :   ظــــــــــرأ وأالحـــــأق*          
 :قراءة نّص الوضعّية االنطالقّية           

 
 : ــــــــــمـــــــــأفهــــــــ*              

  ؟ـ ملاذا ختاصم الصديقان  ؟ملاذا شعر أمحد oلّضيق ـ       
 ؟كيف كانت العالقة بينهما من قبل ـ       
 ؟ـ كيف ميكنه أن يفعل ذلك  ؟مل ينم أمحد تلك الليلة فيم كان يفّكر ـ       

 ؟يف رأيك   ج،  بعّم تعّرب الّصورة   �
 ؟ح بني املتخاصمنيلواستنتج فائدة الصّ  - أ -اقرأ الوثيقة  _ 

 .وعّني منها ما يدّل على الّتصرف الصحيح وما يدّل على الّتصرف اخلاطئ 4 -3 -2 -1الحظ الّصور   �

 
 ؟ـ كيف يكون ذلك  ؟ماهو واجبك جتاه أصدقائك ـ      
 : مــــــــــــــــــــأتعلّ *       

 

 
 يعرب عن الصورة. 
 
 

 .ـ يقرأ �داء سليم
 
 
 

ـ جييب عن األسئلة 
 
 
 

 .ـ يعّرب عن الّصور
 
 
 
 
 

ـ يستنتج واجب 
االصالح بني 

املتخاصمني وكيف 
 يكون ذلك 

التدريب 
 واالستثمار

 :أنقل على كراسي مث أذكر بعض األسباب اليت تؤدي إىل اخلالفات بني األفراد  :زــــــــــــــــــــــــــأجن_ 
 ...................، و.............، و..........غياب احلوار و: حتدث اخلالفات بني األفراد بسبب

ـ يوظف ويستثمر 
يف اجناز  مكتسباته
 .التمرين 
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 22  : األسبوع رقم                                                                                                                     . السكان والتنمية : ثاينامليدان ال
                                 .العالقة بني العمل االنتاجي وفوائده على التنمية يف اجلزائر  : 2 ة ـــــــــاملركب

                                    . اديـــــــــلالمالعمل اإلنتاجي ا  : ــوىــــــــــاحملتــــــ
 .يصّنف املوارد الطّبيعية املتجّددة وغري املتجّددة للمقارنة بينها واقرتاح كيفية الّتعامل معها  : ةـاءة اخلتاميـالكف

ــمركبة الكف  .يربط العالقة بني العمل اإلنتاجي وفوائده على التّنمية يف اجلزائر  : اءةــــ
 .يتعرف على اإلنتاج الالمادي وبعض أنواعه يف اجلزائر:   مؤشرات الكفاءة

   . ميارس مواطنته من خالل الوعي oنتمائه الوطين : فـــــــــــالقيم واملواق 
 .صور و سندات /كتاب اجلغرافيا   /السبورة  : الوسائل والسندات 

 التقوميمؤشرات  التعلمية و النشاط املقرتح ةالوضعي املراحل

وضعية 
 اإلنطالق

 ؟اذكر بعض حقوقك اليت تتمتع 5ا  �
 ؟هل يعترب التعليم انتاجا تستفيد منه الدولة   �

ـ جييب موّضحا 
حول أفكاره 

 .اإلنتاج اخلدمايت 

لــــــــــ
مرح

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ــــــــــــ
ـ

ـــة 
ــــــــ

ـــــــــبن
ــــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــ
 اءــــــ

لتعل
ا

م
ـــــــــــ

ــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ــــــــــ

ــــــ
 ات

  106فتح الكتاب ص   �
 . قراءة الّسندات من طرف املعلم مث من طرف املتعلمني ومناقشتها

 
                           ؟ 3ماذا تالحظ يف الصورة                                  : 2الّسند  مناقشة                                         1الّسند  مناقشة    
 ؟ماهو االنتاج الذي يقدمه املعلم  -          ماهي السياسة اليت انتهجتها اجلزائر يف -           ؟ نشطة اليت ميارسها االنسانماهي انواع اال  - 
 ؟ماهي األمهية من تطوير التعليم   -                           ؟ يف التعليم  ؟ وملاذا                                  ؟ هذه األنشطة بني ومالفرق -  

 
             ؟ 6ماذا تالحظ يف الصورة                     ؟ 5ماذا تالحظ يف الصورة                                            4الّسند  مناقشة    
  مالدور الذي لعبة املوظفني والعمال  -         صف نوعية القطاعات الصحية يف  -         ؟كيف استطاعت اجلزائر حتسني قطاع اخلدمات   -
 ؟العدالة يف تطوير قطاع                                  اجلزائر                                                   )العمال واملوظفني ( 
 
 :التايل  األثر الكتايبالوصول oملتعلمني إىل بناء   *      

 

 
 
 

 
 
 
يالحظ  ـ 

 .الصور
 

يفهم   وـ يقرأ 
 .الّسندات

جييب عن . 
 االسئلة 

 
 
 
 
 
 
 

 يستنتج -

التدريب 
 مبناسبة االحتفال oلعيد العاملي للعّمال يف مؤّسستكم ، اكتب فقرة تربز فيها  دور العمل يف تطوير البلد � واالستثمار

تعلماته ـ يعزز 
حول التنمية 

 .والعمل 
 

العمل اإلنتاجي الالمادي هو العمل يف قطاع اخلدمات حيث يوفر العاملون فيه   �
 .للمواطنني تسهل عليهم أمور معيشتهم  خدمات
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  د 45:   دةـــــــــــالم                                                                                                     . تاريخ :النشــــــــــاط 

                22 : األسبوع رقم                                                                             .التاريخ العام : ثانيالميدان ال
                                    " المدينة" الِعمارة اإلسالمية   :المحتــــــــوى

 .يستغّل سندات مناسبة إلبراز التّحّوالت في شمال إفريقيا بعد الفتح اإلسالمي   : ةـاءة الختاميـالكف
الدالة على تحول ويحدد المنشآت التي شهدتها مناطق شمال إفريقيا بعد الفتح االسالمي ويدرس اآلثار   اءةــــــمركبة الكف

 .شمال افريقيا إلى المغرب اإلسالمي فضاء 
                                           .ميزة للحضارة االسالمية في المغربالمعالم العمرانية الميتعرف على   :  مؤشرات الكفاءة

 .ته االسالميةيمارس مواطنته من خالل الوعي بانتمائه الوطني ويعتز بهوي :والمواقف  القيم
 . صورو سندات/ التاريخكتاب /السبورة  : الوسائل والسندات

 التقوميمؤشرات  التعلمية و النشاط املقرتح ةالوضعي   املراحل
وضعية 
 اإلنطالق

 ؟ماهي اآل·ر القدمية اليت تعرفها   �
 ؟هل هناك آ·ر إسالمية تعرفها   �

 
 ـ جييب موضحا أفكاره 

ــــة 
ـــــــــــ

حلــــــ
مر

بن
ـــــــــــ

ــــ
لتعل

اء ا
م

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــ
 ات

   .42فتح الكتاب ص  �
 .حماورة التالميذ حول نص املشكلة   �

 
 
 

قلعة  –نص كتايب  -مدينة الناصرية–آشري األثرية : 4-3-2-1ومالحظة الصور والسندات   44ـ فتح الكتاب ص 
  بين محاد

 
 الموجودماهو المعلم : 04مالحظة السند      متى بنيت مدينة بجاية   :  02السند  مالحظة                           : 01الّسند  مالحظةـ 
 بوالية المسيلة ؟ من هو مؤسس هذه           ؟ومن بناها ؟ بماذا تميزت هده المدينة                          ماذا تالحظ في الصورة ؟  -
 ؟ بما تميزت القلعة ؟ أين صنفت هذه القلعة                                                               من الذي أسس مدينة آشير ومتى كان ذلك؟-

 ؟.القلعة  هذه                                                                                من هي  مدينة آشير اليوم ؟
 بما تميزت مدينة آشير خالل الحكم الزيري ؟

احلضارة؟ هل مازالت آ·ر هذه من الذي أسس مدينة اسدراتن ؟ أين تقع هذه املدينة ؟ مبا متيزت هذه : 03مالحظة السند * 
 احلضارة ؟
 :التايل  األثر الكتايبالوصول oملتعلمني إىل بناء  �

  

 
يقرأ ويفهم نص  .

 املشكلة
 
 
 
 
 

 .ـ يقرأ الّسندات
 

 ـ يعرب عن الصور
 
 

مظاهر  على ـ يتعرف
الفن املعماري يف 

 .املغرب العريب
 
 
 
 
 
 

  يستنتج  -

التدريب 
 واالستثمار

الناصرية ، ورتبها يف  –قلعة بين محاد  –آشري  –استدراتن : حبث عن تواريخ نشأة املدن األثرية التاليةاِ   �
 .سلم زمين 

ـ يعزز تعلماته حول 
التغريات اليت أحدثها 

اإلسالم يف املغرب 
 .العريب

 

إذا كانت لكل حضارة معامل عمرانية ُمتيزها ، فماهي أهم املعامل احلضارية اإلسالمية يف  �
 بالد املغرب ؟

ال تزال بعض اآل·ر شاهدة على التطّور الكبري الذي بلغه املسلمون يف مشال افريقيا وتوجد    
ببجاية ومدينة الكثري من هذه اآل·ر يف اجلزائر أمها مدينة آشري األثرية ، ومدينة الناصرية 

 .احلماديني oملسيلة
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 ) حصتان( 2× د  45 :  المدة                                                                                        .تربية إسالمية : اطـــــــالنش

 22 : األسبوع رقم                                                                                         . الثاني   : عــــــالمقط
                                                                                                            .تهذيب السلوك   : يدانــــــالم

 . ف ـــــــــــــــــعنــــذ الــــــنب : المحتـــوى
ظهارية أو الوضعيات االلقواعد األخالقية املكتسبة يف احمليط االجتماعي والبيئي ، ويتناوهلا بشكل يناسب احيسن املتعّلم توظيف  : الكفاءة الختامية

وار واختيار األصدقاء وحتّمل املسؤولّية وأداء األمانة ث احمليط ، وإقامة عالقات حسن اجلالتطبيقية أو بتجّنب الّسلوكات الّسيئة واالنغالق على الّذات وتلوي
 .الفهم السليم و التناول املناسب : الكفاءةمركبة 

 .املعاجلة الّسليمة لإلشكاليات املطروحة يف احمليط ، االستدالل املوضوعي oلّنصوص الّشرعية  .القيم األخالقية احلسنة إبراز :  مؤشرات الكفاءة
 .-كراس الرتبية اإلسالمية  –كتاب التلميذ -السبورة  : الوسائل

 التقويممؤشرات  التعلمية و النشاط المقترحالوضعية  المراحل

عية 
وض

الق
إلنط

ا
 

؟ماهي الّصفات الطّيبة اليت اتصف 5ا سّيد4 أبو بكر الّصديق ,   -  
.أعد قراءة اآلية اليت تدعو4 إىل احللم والعفو   -  
؟ماهي األخالق اليت �جرك هللا عليها   -  

 
يسرتجع املعارف *

 .السابقة

لــــــــ
مرح

ــــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ــــة 

ـ
ــبن

ــــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـ

ــــ
علم

 الت
اء

ـــــ
ــــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ــــ
ــــــــــــ

ـ
 ات

.وقراءة الّنص من طرف املعلم 54يدعى املتعّلمون إىل فتح الكتاب ص   
: ةــــــــــــكاليــــــــــــــــــاإلش  

.ـ دعوة املتعلمني إىل قراءة الّنص وحتليله واستخراج أهم ما فيه من مواعظ وأخالق   
   ؟ماذا كان رد املعلمة  - ؟ملاذ كان أمحد غاضبا  -   

  ؟على ابنه الوالد  ردماذا  -   
   - مبن جيب أن نقتدي يف تصرفاتنا وتعامالتنا ؟

  - مارأيك يف تصرف أمحد ؟
 أنشطــــــــــــــة التعلـــــــــــــم :

فسح اrال أمام املتعّلمني ودعوdم ملمارسة أنشطة التعّلم املقرتحة عليهم يف الكتاب oالعتماد على جهدهم الّذايت * 
.واستعمال األدوات املناسبة   

 
مبعّية املتعّلمني مث دعوdم إىل قراءة هذه الفقرة تدرجيياتكوين خالصة استنتاجات األنشطة الّسابقة على الّسبورة :  تــــــــــتعلم  

 
 
 
 
 

 
 .يقرأ النص -
 
 
 

جييب عن . 
 .األسئلة 

 
 

يضع العالمة  -
 يف املكان املناسب

 ميأل الفراغات -
 
 

 يستنتج _ 

 
التدريب 
 واالستثمار

   - 57 – ص :أحتقق من تعلمايت   

 

 
ينجز العمل *

 فرد�

 

 .املسلم اليؤذي أي انسان oلقول أو الفعل  _ 
 .اإلسالم ينبذ العنف oلقول والفعل واإلمياء ، ويوصي oحللم   -
 نف أيضا إحلاق األذى oحليوا4ت عمن أنواع ال _
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  د 45:   دةــــــــــالم                                                                                       .تربية مدنية  : ــاطــالنشــــــــ
 22+21  : األسبوع رقم                                                                                  .الحياة المدنية : ثانيالميدان ال

                                .دور الحوار في حل الخالفات  :  3 ةـــــالمركب
                                    .  ات ــــــــل الخالفـــــــم في حــــأساه  : المحتــــــــوى

 .تبنيه للحوار كأسلوب حضاري للتواصل ، و رفضه لكل اشكال التمييز العنصري مثلة واقعية للتعبري عنينطلق من أ : ةـاءة الختاميـالكف
 .يشرح مسعاه ويربز تعامله مع اآلخرين بشكل أخوي : اءةــــــمركبة الكف

                   .يذكر آداب احلوار  . * يبدي رايه حبرية و يتقبل الرأي املخالف ، وال يتعصب لرأيه  :  مؤشرات الكفاءة
 .صورو سندات /كتاب الرتبية املدنية /السبورة  : الوسائل والسندات

يكتسب . / يكتسب بعض األلفاظ لتوظيفها يف تواصله شفو� و كتابيا. /حيرتم رأي غريه. / ينمي عالقاته اإلجتماعية مببدأ الدميقراطية  : الكفاءة العرضيةالقيم و 
 .سلوكات و اخالق يدعو هلا اإلسالم 

 التقوميمؤشرات  التعلمية و النشاط املقرتح ةالوضعي املراحل

وضعية 
 اإلنطالق

 ؟اذكر بعض األسباب اليت تؤّدي إىل العراك واخلصومة   �
 ؟كيف ميكن جتّنب ذلك يف رأيك  �

 
 .يتذّكر وجييب   _
 . يبدي رأيه _

ـــــــــــ
رحلــ

م
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــ

ــــة 
ــــ

ــــــــــبن
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـ
ـــــــــــــــ

اء 
لتعل

ا
ـــــــــم

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ــــــــــ

ـــــــــــ
ـــ

ـــــــــــ
ـــــ

 ات

                                                                                     
 :  26بفتح الكتاب ص �مر املعلم متعلميه   _        

 ؟ماذا تالحظ يف الّصورة :   ظــــــــــرأ وأالحـــــأق*          
 :قراءة نّص الوضعّية االنطالقّية           

 
 : ــــــــــمـــــــــأفهــــــــ*              

  ؟ـ ملاذا ختاصم الصديقان  ؟ملاذا شعر أمحد oلّضيق ـ       
 ؟كيف كانت العالقة بينهما من قبل ـ       
 ؟ـ كيف ميكنه أن يفعل ذلك  ؟مل ينم أمحد تلك الليلة فيم كان يفّكر ـ       

 ؟يف رأيك   ج،  بعّم تعّرب الّصورة   �
 ؟ح بني املتخاصمنيلواستنتج فائدة الصّ  - أ -اقرأ الوثيقة  _ 

 .وعّني منها ما يدّل على الّتصرف الصحيح وما يدّل على الّتصرف اخلاطئ 4 -3 -2 -1الحظ الّصور   �

 
 ؟ـ كيف يكون ذلك  ؟ماهو واجبك جتاه أصدقائك ـ      
 : مــــــــــــــــــــأتعلّ *       

 

 
 يعرب عن الصورة. 
 
 

 .ـ يقرأ �داء سليم
 
 
 

ـ جييب عن األسئلة 
 
 
 

 .ـ يعّرب عن الّصور
 
 
 
 
 

ـ يستنتج واجب 
االصالح بني 

املتخاصمني وكيف 
 يكون ذلك 

التدريب 
 واالستثمار

 :أنقل على كراسي مث أذكر بعض األسباب اليت تؤدي إىل اخلالفات بني األفراد  :زــــــــــــــــــــــــــأجن_ 
 ...................، و.............، و..........غياب احلوار و: حتدث اخلالفات بني األفراد بسبب

ـ يوظف ويستثمر 
يف اجناز  مكتسباته
 .التمرين 

 



بوسعادة                               49مقاطعة  /ن القدمية سيدي سليمااالبتدائية درسة امل             بونيف  أمحد:   األستاذ  
 ) حصتان( 2× د  45 :  المدة                                                                                        .تربية إسالمية : اطـــــــالنش

 21 : األسبوع رقم                                                                                         . الثاني   : عــــــالمقط
                                                                                                            .تهذيب السلوك   : يدانــــــالم

 . دقةــــــــالتبسم ص : المحتـــوى
ظهارية أو الوضعيات االلقواعد األخالقية املكتسبة يف احمليط االجتماعي والبيئي ، ويتناوهلا بشكل يناسب احيسن املتعّلم توظيف  : الكفاءة الختامية

وار واختيار األصدقاء وحتّمل املسؤولّية وأداء األمانة ث احمليط ، وإقامة عالقات حسن اجلالتطبيقية أو بتجّنب الّسلوكات الّسيئة واالنغالق على الّذات وتلوي
 .ة على الرتاث اإلسالمي واجلزائريواحملافظ

 .الفهم السليم و التناول املناسب : مركبة الكفاءة
 . القيم األخالقية احلسنةإبراز :  مؤشرات الكفاءة

 .-كراس الرتبية اإلسالمية  –كتاب التلميذ -السبورة  : الوسائل

 التقويممؤشرات  التعلمية و النشاط المقترحالوضعية  المراحل

عية 
وض

الق
إلنط

ا
 

؟اليت جيب أن يتصف 5ا املسلم  السلوكات ماهي    _   
؟ما هو واجبنا حنو اجلريان   _   

 
يسرتجع املعارف *

 .السابقة

لــــــــ
مرح

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـ

ــــة 
ـ

ــبن
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ــ
ــــ

علم
 الت

اء
ـــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــ

ـــــــــــ
ــ

 ات

.وقراءة الّنص من طرف املعلم 52يدعى املتعّلمون إىل فتح الكتاب ص   
: ةــــــــــــكاليــــــــــــــــــاإلش  

.ـ دعوة املتعلمني إىل قراءة الّنص وحتليله واستخراج أهم ما فيه من مواعظ وأخالق   
؟ ماذا طلب الفقري ـ  ؟ مبن التقى التالميذ بعد خروجهم من املدرسة ـ   
؟مب تصدق أمحد على الفقري ـ  ؟ ماذا كان رد خدجية عندما رأت ذلك الفقري ـ   
  ؟ مالعمل الذي قام به خالدـ 
.  ؟ أي األطفال يعترب عمله صدقة.   
.؟اليت تعرفها األخرى ماهي أنواع الصدقة ـ   

 :م ـــــــــــــة التعلــــــــــــــأنشط
فسح اrال أمام املتعّلمني ودعوdم ملمارسة أنشطة التعّلم املقرتحة عليهم يف الكتاب oالعتماد على جهدهم الّذايت * 

 .واستعمال األدوات املناسبة 

  
تكوين خالصة استنتاجات األنشطة الّسابقة على الّسبورة مبعّية املتعّلمني مث دعوdم إىل قراءة هذه الفقرة تدرجييا:  تــــــــــتعلم  

 

 
 .يقرأ النص -
 
 
 

جييب عن . 
 .األسئلة 

 
 
 

يضع العالمة  -
 يف املكان املناسب

 ميأل الفراغات -
 
 

 يستنتج _ 

 
التدريب 
 واالستثمار

   - 54 – ص :أحتقق من تعلمايت   

 

 
ينجز العمل *

 فرد�
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  د 45:   دةـــــــــــــــــــــــــــــــــامل                                                                                                                            . جغرافيا : ــاطـــــــــالنشــــــــ

 21  : األسبوع رقم                                                                                                                     . السكان والتنمية : ثاينامليدان ال
                                 .العالقة بني العمل االنتاجي وفوائده على التنمية يف اجلزائر  : 2 ة ـــــــــاملركب

                                    .ادي ـــــــــالعمل اإلنتاجي امل  : ــوىــــــــــاحملتــــــ
 .يصّنف املوارد الطّبيعية املتجّددة وغري املتجّددة للمقارنة بينها واقرتاح كيفية الّتعامل معها  : ةـاءة اخلتاميـالكف

 .يربط العالقة بني العمل اإلنتاجي وفوائده على الّتنمية يف اجلزائر  : اءةــــــمركبة الكف
 .اجلزائريتعرف على معىن العمل اإلنتاجي وكيفية ¥وضه oلتنمية يف :   مؤشرات الكفاءة

   . ميارس مواطنته من خالل الوعي oنتمائه الوطين : فـــــــــــالقيم واملواق 
 .صور و سندات /كتاب اجلغرافيا   /السبورة  : الوسائل والسندات 

 التقوميمؤشرات  التعلمية و النشاط املقرتح ةالوضعي املراحل
وضعية 
 اإلنطالق

 اذكر بعض املوارد الطبيعية اليت تزخر 5ا اجلزائر ؟    _   
 ـ ماذا حيصل لو تركت املوارد الطبيعية يف أماكنها ؟ هل ميكن أن تستفيد منها اجلزائر ؟   

ـ جييب موّضحا أفكاره 
حول العالقة بني املوارد 

 .الطّبيعية والّسكان 

لــــــــــ
مرح

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ــ

ــــة 
ـــــــ

ـــــــــبن
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ــــــــ
ــــــ

لتعل
اء ا

م
ـــــــــــ

ــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ــــــــــ

ــــــ
 ات

  104فتح الكتاب ص   �
  :نص الوضعية املشكلة قراءة _    

   
 : تهومناقش 01مالحظة وقراءة السند   �

 ؟هل متتلك اجلزائر إمكانيات زراعية  _    
 ؟كيف ميكننا أن نستفيد من األراضي الزراعية   _    

 ؟هل ميكننا أن نستفيد من الصحراء زراعّيا ؟ ـ كيف ذلك _     
 ؟كيف للدولة أن توفر الرفاهية للمجتمع انطالقا من مواردها الزراعية _     

 : تهاومناقش  04و  03و  02 اتمالحظة وقراءة السند  �
  ؟كيف استغلت اجلزائر مواردها الطبيعية _     
 ؟على ماذا يدل املشروع السكين   -   
 ؟أهم املصانع اليت Æسست  ماهي مالفائدة من وفرة املصانع ؟  -   

 :التايل  األثر الكتايبالوصول oملتعلمني إىل بناء   *       
 

 
 
 
 
 

 
 

حياول االجابة . 
 عن السؤال  

 
 
 
يالحظ  ـ 

 .الصور
 
 

يفهم   وـ يقرأ 
 .الّسندات

 
ـ يتعرف على 
 .طرق التنمية

 
 
 

 يستنتج -

التدريب 
 واالستثمار

 كيف ميكن للجزائر أن تستفيد من الثروات الطبيعية لتوفري تنمية جيدة للمجتمع ؟ �
ـ يعزز تعلماته حول 
العالقة بني العمل 

اإلنتاجي وفوائده على 
 .الّتنمية يف اجلزائر

 

مكانيات واليت عملت من خالهلا على توفري العمل وحتقيق متتلك اجلزائر العديد من اإل   �
التنمية يف الكثري من اrاالت معتمدة يف ذلك على االنتاج املادي كالزراعة والتنمية 
السكنية والصناعة االلكرتونية ما يعود عليها oلكثري من املشاريع سعيا لتوفري الراحة 

 .والرفاهية للمجتمع



سعادة بــو                            49مقاطعة / سيدي سليمان القدمية  : االبتدائية درسةامل                بونيف أمحد :  األستاذ
 د 45:   دةـــــــــــالم                                                                                                     . تاريخ :النشــــــــــاط 

               21 : األسبوع رقم                                                                             .التاريخ العام : ثانيالميدان ال
                                    "المسجد " الِعمارة اإلسالمية   :المحتــــــــوى

 .يستغّل سندات مناسبة إلبراز التّحّوالت في شمال إفريقيا بعد الفتح اإلسالمي   : ةـاءة الختاميـالكف
الدالة على تحول االسالمي وويحدد المنشآت التي شهدتها مناطق شمال إفريقيا بعد الفتح يدرس اآلثار   اءةــــــمركبة الكف

 .فضاء شمال افريقيا إلى المغرب اإلسالمي 
                                          .ميزة للحضارة االسالمية في المغرب المعالم العمرانية الميتعرف على   :  مؤشرات الكفاءة

 .الوعي بانتمائه الوطني ويعتز بهويته االسالميةيمارس مواطنته من خالل  :والمواقف  القيم
 . صورو سندات / التاريخكتاب /السبورة  : الوسائل والسندات

 التقوميمؤشرات  التعلمية و النشاط املقرتح ةالوضعي املراحل

وضعية 
 اإلنطالق

 ؟ماهي اآل·ر القدمية اليت تعرفها  �
 ؟ أول شيء بناه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عندما هاجر من مكة ماهو �
 ؟هل هناك آ·ر إسالمية تعرفها  �

 

 
 ـ جييب موضحا أفكاره 

ــــة 
ـــــــــــ

حلــــــ
مر

بن
ـــــــــــ

ــــ
لتعل

اء ا
م

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــ
 ات

   .42فتح الكتاب ص  �
 . نص املشكلةحماورة التالميذ حول   �

 
 
 
 

 :  همومناقش 02و  01قراءة الّسند   �
 ـ  هل اهتم املسلمون 5ذا الفّن؟ ؟ـ ما هو أبرز مظاهر التطّور احلضاري عند الّشعوب             

 ؟ماهو اهلدف من اقامة املساجد ؟أهم مظاهره  ـ ماهي            
 .عاصمة سياسية ؟ماذا متثل القريوان للمغرب اإلسالمي .           

 ؟من هو أول قائد للفتوحات االسالمية يف اجلزائر ؟ماهي الفائدة من فتح مدينة القريوان  .           
 :هممناقشو   03 و  02قراءة الّسندات  �

 ؟هل تشبه اآل·ر الرومانية أم أ¥ا متمّيزة  ؟ـ ماذا تالحظ على طريقة بنائها  ؟الّصورماذا تالحظ يف . 
 :تهومناقش 04قراءة الّسند  �

 ؟ومىت كان ذلك من الذي أسسها  ؟من هي مدينة تيهرت حاليا .
 :الوصول oملتعلمني إىل بناء األثر الكتايب التايل  �

  

 
يقرأ ويفهم نص  .

 املشكلة
 
 
 

 .ـ يقرأ الّسندات
 

 ـ يعرب عن الصور
 
 

مظاهر  على ـ يتعرف
الفن املعماري يف 

 .املغرب العريب
 
 
 
 

  يستنتج  -

التدريب 
 واالستثمار

 ج الصف قم جبمع بعض صور اآل·ر اإلسالمية يف املغرب اإلسالمير خا �
ـ يعزز تعلماته حول التغريات 

اليت أحدثها اإلسالم يف 
 .املغرب العريب

 

إذا كانت لكل حضارة معامل عمرانية ُمتيزها ، فماهي أهم املعامل احلضارية اإلسالمية يف  �
 بالد املغرب ؟

يعترب الفن املعماري من أبرز مظاهر احلضارة اإلسالمية يف مشال افريقيا وال   �
تزال بعض اآل·ر شاهدة على التطّور احلضاري والعمراين الذي بلغه املسلمون 

 .يف مشال افريقيا
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  د 45:   دةـــــــــــالم                                                                                                     . تاريخ :النشــــــــــاط 

 26+25:  األسبوع رقم                                          "م 1830م الى  1146من  " الوطني  التاريخ  : الثالثالميدان 
                                                                     .الدولة الجزائرية الحديثة   : 1المركبــــة  

 " األوضاع الداخلية " ) أ.األوضاع العامة للجزائر قبل مجيئ العثمانيين  : المحتــــــــوى
ط بعد ربط العالقة الحديثة في منطقة البحر األبيض المتوس يعبر عن اعتزازه بمكانة الدولة الجزائرية  : ةـاءة الختاميـالكف

 . ن وقوة األسطول البحري الجزائري بين صناعة السف
 . الجزائرية قبل مجيئ العثمانيين يبرز األوضاع   اءةــــــمركبة الكف

                                                                .يتعرف على مفهوم الدولة واألوضاع العامة للجزائر   مؤشرات الكفاءة
 .صورو سندات /كتاب التاريخ /السبورة :  الوسائل والسندات

 التقوميمؤشرات  التعلمية و النشاط املقرتح ةالوضعي    املراحل

وضعية 
 اإلنطالق

  :ج املهمة ا حماورة التالميذ حول نص املشكلة األم الستخر :  3االم  االنطالقيةتقدمي الوضعية 

 
 :  "األوضاع العامة للجزائر قبل جميئ العثمانيني"  50 ص األوىلقرة فقراءة ال:  نص الوضعية املشكلة* 

 

 
يقرأ ، يفهم نص   -

الوضعية االنطالقية 
  .املشكلة األم

حياول اإلجابة  - 
 .على السؤال 

ــــة 
ـــــــــــ

حلــــــ
مر

بن
ـــــــــــ

ــــ
لتعل

اء ا
م

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــ
 ات

 ": أ" وقراءة الفقرة  -50-فتح الكتاب ص _ 

   
 :مطالبة التالميذ بقراءة السندات ومالحظة الصور ، بعدها يطرح املعلم االسئلة  

 
 كان يحكم بالد المغرب ؟ من الذي -: 03مالحظة السند                    :  02السند  مالحظة  -                                 : 01الّسند  مالحظةـ 
ماهي األوضاع  السائدة    -ماهي فترة حكم الموحدين ؟    -                  ماذا نعني بالدولة ؟                                  ؟  ماهي مقومات الدولة  -
       في ظل حكم الموحدين  ؟                                                                                   ؟مامعنى األرض والسيادة  -

 
 في أي سنة كان  -: 06لماذا استقلت          ـ مالحظة الّسند  -: 05ـ مالحظة الّسند                                   : 04مالحظة الّسند ـ 
 ماذا ترتب  -المناطق األخرى عن سلطة الزيانيين ؟         سقوط دولة الموحدين ؟         ماهي الدول ماذا تالحظ على الخريطة ؟  -

 عن هذا السقوط ؟  ماذا استفاد  -على ماددا أجبر الزيانيون ؟   -الواقعة في الجزائر ؟ 
 االسبان من هذا الُصلح ؟      

 :التايل  األثر الكتايبالوصول oملتعلمني إىل بناء *    
  

 
يقرأ ويفهم نص  .

 املشكلة
 
 

 .ـ يقرأ الّسندات
 
 

 ـ يعرب عن الصور
 
 

 على ـ يتعرف
االوضاع السائدة  

 .يف اجلزائر
 
 
 
 
 

  يستنتج  -

التدريب 
 واالستثمار

 :يف حتديد أسباب ضعف بالد املغرب  -6 –وظف السند  :أقوم تعلمايت  
 .اشتداد اخلطر األجنيب  –ظهور احلركات االستقاللية  –انقسام املغرب اىل دويالت متصارعة  –سقوط دولة املوحدين  -

ـ يعزز تعلماته حول التغريات 
اليت أحدثها اإلسالم يف 

 .املغرب العريب

 

 .السيادة  –السلطة  –الشعب  –األرض : دولة أركان هي لل_ 
 .الموحدين كانت عنصر قوة  وحدة المغرب تحت حكم_ 
 . الصراعات الداخلية واالنقسامات كانت عنصر ضعف -



بــوسعادة                       49مقاطعة    /    سيدي سليمان القدمية : االبتدائية  درسةامل       بونيف       أمحد :  األستاذ  
  د 45:   دةــــــــــالم                                                                                           .تربية مدنية  : ــاطــالنشــــــــ
 26  : األسبوع رقم                                                               .الديمقراطية والمؤسسات الحياة  : الثالثالميدان 

                                . المؤسسات التعليمية للمراحل الثالث :  1 ةـــــالمركب
                                    .    المــــــدرســة االبتدائيـــة   : المحتــــــــوى

 .وحيافظ عليها  بعد التعرف على املؤسسات الرتبوية ، يكتشف كيفية سريها ، ومييز بني املمتلكات اخلاصة واملمتلكات العامة ، : ةـاءة الختاميـالكف
 .يتعرف على أنواع املؤسسات الرتبوية للمراحل الثالث  : اءةــــــمركبة الكف

يتعرف املتعلم على املدرسة االبتدائية ، ويكتشف أ¥ا املؤسسة الرتبوية املخصصة للمرحلة األوىل من التعليم ، وهي مرحلة الزامية  :  مؤشرات الكفاءة
                   .  يتعرف على املرافق اليت تتكون منها املدرسة االبتدائية ويكتشف كيفية تسيريها  /وجمانية 

 .صورو سندات /كتاب الرتبية املدنية /السبورة  : الوسائل والسندات
 .احرتام امللكية العامة للمؤسسة واحملافظة عليها كمحافظته على ملكيته اخلاصة  /معرفة واحرتام املؤسسات الوطنية  : القيم و الكفاءة العرضية

التقوميمؤشرات  التعلمية و النشاط املقرتح ةالوضعي املراحل

وضعية 
 اإلنطالق

 : انطالقا من املكتسبات القبلية يذكر اسم مدرسته ويعرف 5ا عن طريق ااجابة عن األسئلة التالية   :ُر ـــــــــــــــــــــأتذك
وهو اسم شهيد من : ......... اسم مدرسيت  -كم كان عمرك عندما التحقت 5ذه املدرسة ؟   -ماهو االسم الذي حتمله مدرستك ؟  -

 .............سنوات   6/ سنوات  5عمري التحقت 5ا عندما كان  –..............   بطل من أبطال ... / عالمة / حادثة / شهداء الثورة 

ك ، اذكر اسم مدرست_ 
وحدد عمرك عندما 
التحقت 5ا واذكر 

 .ماتعرفه عنها 

ـــــــــــ
رحلــ

م
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــ

ــــة 
ــــ

ــــــــــبن
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـ
ـــــــــــــــ

لتعل
اء ا

ـــــــــم
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ــــــــــ
ـــــــــــ

ـــ
ـــــــــــ

ـــــ
 ات

 : 31ص دعوة املتعلمني اىل قراءة نص الوضعية االنطالقية :  ظـــــــرأ وأالحــــــأق  �
 مبن اتصلت رمية وعمَّ سألت ؟ _ : ومساءلة املتعلمني حول فحواها    
 اهلاتف ؟ كتبت رسالة ؟ بصديقتها يف رأسك ؟ �ية وسيلة اتصلت رمية _  

         ؟ اتصلت عرب شبكة االنرتنت _             
 ....) .طلبت منها ان تعرفها عليها / سألتها عن مدرستها اجلديدة ( عمَّ سألت رمية صديقتها نور ؟  :م ـــــــــــأفه �

 املرافق اليت ذكرdا نور ؟  ماهي_  عرفت نور صديقتها رمية على مدرستها ماذا قالت ؟_  
 : ، وحاول تسمية املرافق   4،  3،  2،  1الحظ الصورة _  
 
 

     مكتبة املدرسة/  4دورة مياه            /  3مطعم مدرسي              /  2قسم دراسي               / 1
 :  وحتديد املستو�ت التعليمية يف اجلزائر يف عمل مجاعي أو ثنائي ) أ (مطالبة املتعلمني بقراءة الوثيقة  �
 
 
 

  ) :ب ( أكمل حسب ماجاء يف الوثيقة  * 
 

 :التدرج مع املتعلمني للتوصل اىل االستنتاج اآليت  :م ـــــــــــــأتعل * 

 
 .ـ يقرأ �داء سليم

 
 

 ـ جييب عن األسئلة
 
 
 

 يعرب عن الصورة. 
 
 
 

حيدد املستو�ت _ 
التعليمية يف اجلزائر 

 
 
 
 

 .ـ يستنتج
 

التدريب 
 واالستثمار

  :أعرف مبدرسيت  :زــــــــــــــــــــــــــأجن_ 
ومرافق للتعلم .... 5ا مكتب ل ....... وعدد تالميذها ...... عدد أقسامها .... افتتحت سنة ... تقع يف ... اسم مدرسيت _ 

  ..........الساحة و : ومرافق للراحة هي ..... و .... و  : ........ ومرافق للخدمات هي .... و ..... .األقسام و :هي 
 

ـ يوظف ويستثمر 
يف اجناز  مكتسباته
 .التمرين 

    ممممككككككككككككككككككتتتبةةةةةةةةة ااااملململململململململململددددرسسسةةةة///////// 4444444444دددورةةةة مممياااااهههههه            //// 33333ممططططعم ممددددرسسسسي              ////// 222222222قققققققسم ددددددرااااسسسي               /////// 11111
: وحتديد املستو�ت التعليمية يف اجلزائر يف عمل مجاعي أو ثنائي)أ(مطالبة املتعلمني بقراءة الوثيقة 

) :ب ( ل حسب ماجاء يف الوثيقة 

:لل ااىلىل ااالالستنتااج ااآلآليتيت 

 .املدرسة االبتدائية هي املؤسسة الرتبوية املخصصة للمرحلة األوىل من التعليم ، وهي مرحة إلزامية وَجمّانية _ 
 .حتمل املدارس أمساء لشهداء ، أبطال ، علماء وشخصيات Ìرخيية وثقافية _ 
 .....مكتب املدير وغريها  األقسام ، املكتبة ، املطعم ،: اهلامة منها تتوفر املدرسة على العديد من املرافق _ 
، معلمون ، ويساعدهم يف ذلك أعوان أمن وعمال نظافة يشرف على تسيري املدرسة االبتدائية مدير ، أعضاء ، أمانة _ 

 .للسهر على راحة املتعلمني فيها 
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 28+27:  األسبوع رقم                                                                                .بيئةالسكان وال : لثثاامليدان ال
 ات الطبيعية يف اجلزائر  ـــــــــــاحملمي : 1 ة ـــــاملركب
                                     .                                   .يات ـــــاء احملمـــــــــــدوافع إنش  :ــوىـــــــــاحملتــــــ
 .حجم اخلسائر اليت ختلفها يقرتح إجراءات التصرف أمام املخاطر الكربى يف حميطه القريب بعد الكشف عن  : ةـاءة اخلتاميـالكف

 .يتعرف على مواقع احملميات يف اجلزائر  : اءةــــــمركبة الكف
    .يعي أمهية احملميات الطبيعية :   مؤشرات الكفاءة

             .صور و سندات /كتاب اجلغرافيا  /السبورة :  الوسائل والسندات 
 التقويممؤشرات  التعلمية و النشاط المقترح ةالوضعي المراحل

وضعية 
 اإلنطالق

 .112ص  :نطالقية األم الحماورة التالميذ حول نص الوضعية ا

 
 . 114 ص :نص الوضعية املشكلة 

 

 
يقرأ ويفهم نص  -

املشكلة االنطالقية 
. 

حياول االجابة  -
 عن األسئلة 

ـة 
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

حل
مر

بن
ــــ

ــــ
ــــ

ـــ
تعل

 ال
اء

م
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ـ

 ات

 .   تهامن طرف املعلم مث من طرف املتعلمني ومناقش اتقراءة الّسند  �

 
 :  3مناقشة السند :                             2مناقشة السند :                          1ماذا تالحظ على الصورة 

 ؟ماهي شروط إنشاء احملميات _                ؟ماهي أمهية احملميات _ عني مواقع  احملميات الطبيعية يف اجلزائر          _ 
 ؟كم عدد احملميات املوضحة يف الصورة _ 

 : التايل األثر الكتايبالوصول oملتعلمني إىل بناء  .
 
 
 
 

 
 .ـ يعرب عن الصور

 
 
 

 .ـ يقرأ الّسندات
 
 

ـ يتعرف على 
احملميات وتوزيعها 

 . يف اجلزائر 
 
 

 يستنتج -

التدريب 
 واالستثمار

 
 زرت مع أهلك احدى احملميات الطبيعية يف اجلزائر ، صف لزمالئك هذه احملمية وعلى ماذا حتتوي ؟ -

ـ يعزز تعلماته حول 
.احملميات الطبيعية 

 

احملميات الطبيعية هي وسيلة فعالة للحفاظ ومحاية املوارد الطبيعية والكائنات   �
 . احلية من نباÌت وحيوا4ت من املخاطر البشرية اليت dدد استمرارها 



بوسعادة                                  49مقاطعة / مدرسة سيدي سليمان القدمية بونيف                 أمحد :  األستاذ  
           )حصتان ( 2× د  45  :المدة                                    الثالث  : عــــــالمقط                              .تربية إسالمية : اطـــــــالنش
                          25: األسبوع رقم                                                                    القرآن الكريم و الحديث الشريف  : يدانــــــالم

 .  الليـــــــــــــــــــل ورة ـــــس :المحتـــوى 
. مختارة  يحسن المتعلم تناول ما حفظ من القرآن الكريم والحديث الّشريف قراءة واستظهارا في وضعيات تعلّمية:  الكفاءة الختامية

الحفظ واالستظهار الّصحيح ، الفهم الّسليم ، االستدالل والّسلوك                                                               : اءةـــــمركبة الكف
يكتسب بعض القيم التي تتضمنها  –. يتعرف على بعض معاني المفردات –. يتلو سورة الضحى تالوة صحيحة  : مؤشرات الكفاءة

 .يحفظ السورة و يستظهرها استظهارا صحيحا  –. السورة
المحافظة على آداء الشعائر و تمثل القيم األخالقية اإلسالمية في  ،اإلعتزاز باإلسالم على انه دين يحث على العلم  : والمواقف لقيما

 .ني في اطار الحياة المشتركةالمساهمة في التضامن الوط –. احترام اآلخرين -.المحيط
           .-كراس التربية اإلسالمية –كتاب التلميذ -لسبورة ا : الوسائل

التقويممؤشرات  الوضعية التعلمية و النشاط المقترح المراحل
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 يستمع    -
يجيب عن  -
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تعل
ال

 

                     : 61ص  ابفتح الكت -
                                                                 

 
                                                     

 
 
 
 
 
 :أنشطة التعلم  *
    : اربط بسهم بين الكلمة ومعناها  ) 1

 

 
:  63 ص تعلمت  :األثر الكتابي  *

 

 

يستمع  -  
 

يقرأ  -  
 

يفهم   -  
 
 
 
 
 

أن يربط الكلمة 
.بمعناها الصحيح 

 
 

يصنف االعمال -
الحسنة واالعمال 

 السيئة 
 
 
 

.يستنتج  -  

 
التدريب 

 واالستثمار

 )64(ص ) أتحقق من تعلماتي ( فتح نشاط 

 

 
 ينجز العمل فرديا*

: 63صتعلمت  :األثر الكتابي *

:أنشطةة التعلم *
   : اربط بسهم بين الكلمة ومعناها )1

        -

-

-



سعادة بــو                            49مقاطعة / سيدي سليمان القدمية  : االبتدائية درسةامل          بونيف   أمحد :  األستاذ  
  د 45:   دةـــــــــــالم                                                                                                    . تاريخ :النشــــــــــاط 

               23 : األسبوع رقم                                                                             .التاريخ العام : ثانيالميدان ال
                                  -2-األم  حل الوضعية االنطالقية +أدمج تعلماتي   :المحتــــــــوى

 التي احدثتها الرسالة الدمحمية وتأثيرها على المشرق االسالمي  يستغّل سندات مناسبة إلبراز التّحّوالت  : ةـاءة الختاميـالكف
 .من كل الجوانب شمال إفريقيا و

 .ويوظفها في انجاز وضعيات مقترحة  يسترجع معلومات سابقة ،  :  مؤشرات الكفاءة
 .يمارس مواطنته من خالل الوعي بانتمائه الوطني ويعتز بهويته االسالمية :والمواقف  القيم

 . كراس التاريخ  / التاريخكتاب /السبورة  : الوسائل والسندات

 التقوميمؤشرات  التعلمية و النشاط املقرتح ةالوضعي   املراحل

وضعية 
 اإلنطالق

 ؟كيف عاشت القبائل العربية قبل ظهور االسالم    �
 ؟مر الفتح االسالمي بعدة مراحل ، اذكرها  ؟ واذكر Ìثرياته يف خمتلف اrاالت  �
 .من يذكر4 بشخصيات الفتح االسالمي يف املغرب االسالمي   �

 
ـ جييب موضحا 

 أفكاره 

ـــــــــــ
رحلـ

م
ـــــــــــ
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ـــــــــــ
ــــــــــ

ــــــ
لتعل

اء ا
م

ـــــــــــ
ـ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــ
ـــــــــــ

ــ
 ات

 

  
 .يالحظ _ 

 
 
 

 .يقرأ _ 
 
 
 

 .يفهم _ 
 
 
 
 

جييب عن األسئلة  _ 
جمندا مكتسباته 

 .القبلية 

التدريب 
 واالستثمار

  : 2حل الوضعية االنطالقية األم  �
أحدثت الرسالة احملمدية تغريات عميقة يف شبه اجلزيرة العربية مث العامل ، مست ُخمتلف جماالت احلياة ، ففيم * 

  ؟تتثمثل هذه التغريات 

فرد�  العملينجز 
مستغال مكتسباته 

 .السابقة 
 



بوسعادة                             49مقاطعة  /ن القدمية سيدي سليما : االبتدائيةدرسة امل             بونيف  أمحد:   األستاذ
 ) حصتان( 2× د  45 :  المدة                                                                                        .تربية إسالمية : اطـــــــالنش

 23 : األسبوع رقم                                                                                         . الثاني   : عــــــالمقط
                                                                                         الّسيرة النّبوية والقصصمبادئ اولية في   : يدانــــــالم

 .  ر بن اخلطاب , ــــــــــــــــــــالم عمـــــــــــــــــــــسإ : المحتـــوى
يف مّكة وبداية الّدعوة سردا قصصا ويعدّد مناقب الّصحابيني أيب بكر  –ملسو هيلع هللا ىلص  –يعرف oختصار حمطّات ومواقف من حياة الّرسول  : الختاميةالكفاءة 

  الصديق وعمر بن اخلطّاب رضي هللا عنهما وحيسن استغالهلا ايف الوضعّيات املناسبة

 .التناول املناسبالفهم السليم و  : مركبة الكفاءة
 يتعرف على حمطات من اسالم عمر بن اخلطاب , :  مؤشرات الكفاءة

 .-كراس الرتبية اإلسالمية  –كتاب التلميذ -السبورة  : الوسائل
 التقويممؤشرات  الوضعية التعلمية و النشاط المقترح المراحل

الق
إلنط

ية ا
ضع

و
 

:ة ـــــــــــكاليـــــــــــــــــــــــــاإلش  
من هو أّول رجل دخل اإلسالم ؟ -ـ ماذا لو مل يؤمن بدعوة اإلسالم أحد ؟    

.ـ سّم بعض الصحابة الذين كانوا من األوائل يف اإلسالم   

 
يسرتجع املعارف *

 .السابقة

لــــــــ
مرح

ـــــــــــ
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ـــــــــــ
ــ

 ات

قراءة Æّملّية ، تسبقها قراءة املعلم  58 -ص  ـدعوة املتعلمني إىل قراءة األحداث يف الكتاب  
 :استخالص أهم مناقب عمر ,  �

. كان سّيدا يف قومه  _     
.العدل والصرامة _         .اعتنق اإلسالم ودافع عن املسلمني بكل قوة وشجاعة _     
                        ·ين أول اخللفاء الراشدين  _          .     كان من أقرب الّناس إىل الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص  _  

   * أنشطــــــــــــــة التعلـــــــــــــم  
 فسح اrال أمام املتعّلمني ودعوdم ملمارسة أنشطة التعّلم املقرتحة عليهم يف الكتاب oالعتماد على جهدهم* 

.  الّذايت الذايت  

 
  ؟ـ ماهي الصفات احلسنة اليت حتّلى 5ا عمر بن اخلطاب ,  : أقتدي وأمارس *    

؟واجبنا حنو عمر بن اخلطاب ,  ـ ماهو  
 
 
 
 
 

 
 .النصيقرأ  -
يستخلص _  

أهم مناقب 
اخلليفة عمر بن 
اخلطاب رضي 

 هللا عنه 
يضع العالمة  -

 يف املكان املناسب
 
 
 

جييب عن _ 
 . األسئلة

 
يقتدي وميارس  -

 
التدريب 
 واالستثمار

   - 59 – ص :أحتقق من تعلمايت   

 

 
ينجز العمل *

 فرد�

, كلما ذكر امسه ، وأعتز oألعمال العظيمة : أحب عمر بن اخلطاب ، وأقول _ 
 .قدمها ألمته يف سبيل هللا    اليت 
 .أقتدي بعمر بن اخلطاب , يف أخالقه الرفيعة وخصاله احلميدة  _ 



بــوسعادة                 49مقاطعة    /    سيدي سليمان القدمية : االبتدائية  درسةامل             بونيف       أمحد :  األستاذ   
  د 45:   دةــــــــــالم                                                                                       .تربية مدنية  : ــاطــالنشــــــــ
 23  : األسبوع رقم                                                                                  .الحياة المدنية : ثانيالميدان ال

                                .دور الحوار في حل الخالفات  :  3 ةـــــالمركب
                                    .   ري ـــيز العنصـــــــــــــالتمي  : المحتــــــــوى

 .تبنيه للحوار كأسلوب حضاري للتواصل ، و رفضه لكل اشكال التمييز العنصري مثلة واقعية للتعبري عنينطلق من أ : ةـاءة الختاميـالكف
 .يشرح مسعاه ويربز تعامله مع اآلخرين بشكل أخوي : اءةــــــمركبة الكف

                   .  ينبذ التمييز العنصري. * يبدي رايه حبرية و يتقبل الرأي املخالف ، وال يتعصب لرأيه  :  مؤشرات الكفاءة
 .صورو سندات /كتاب الرتبية املدنية /السبورة  : الوسائل والسندات

يكتسب . / يكتسب بعض األلفاظ لتوظيفها يف تواصله شفو� و كتابيا. /حيرتم رأي غريه. / ينمي عالقاته اإلجتماعية مببدأ الدميقراطية  : العرضية القيم و الكفاءة
 .سلوكات و اخالق يدعو هلا اإلسالم 

 التقوميمؤشرات  التعلمية و النشاط املقرتح ةالوضعي املراحل

وضعية 
 اإلنطالق

 يعيش أطفال فلسطني حياة صعبة بسبب ماذا يف رأيك ؟  �
 ـ اذكر شعوo أخرى تعيش نفس الظروف ؟ �

 
 .يتذّكر وجييب   _
 . يبدي رأيه _
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 :  28بفتح الكتاب ص �مر املعلم متعلميه   _        

 ؟ماذا تالحظ يف الّصورة :  ظ ــــــــــرأ وأالحـــــأق*          
 :قراءة نّص الوضعّية االنطالقّية           

 
 
 

 :ــــــــــم ـــــــــأفهــــــــ*             
 ؟ـ كيف تصّرف الّراكب مع الالجئة 

 ؟ ـ ملاذا تصّرف الراكب مع الالجئة خبشونة
 ؟ـ ماذا لو جلس مع الراكب رجل جزائري ، كيف سيتصّرف الّراكب 

 ؟ـ Æثّرت آمنة oملوقف ، ماذا فعلت  ؟ـ ملاذا مّيز الراكب بني اجلالسني 
 ؟ـ عالم تدّل ابتسامة األّم 

 .ووّضح كيف يكون الّتعايش مع اآلخرين  ب -أ ـ الحظ الّصورتني 
 .وعّرب عن كّل وضعّية جبملة -3 2 -1ـ الحظ الّصور  �

 
 ؟ ماهو التمييز العنصريّ  *       

 : مــــــــــــــــــــأتعلّ *       

 

 
 عن الصورةيعرب . 
 
 

 .ـ يقرأ �داء سليم
 
 
 

ـ جييب عن األسئلة 
 
 
 
 

 .ـ يعّرب عن الّصور
 
 
 
 
 

ـ يستنتج تعريفا 
 .للّتمييز العنصري

 

التدريب 
 واالستثمار

 .أكمل مبا يناسب  :زــــــــــــــــــــــــــأجن_ 
 ........ وال بني أبيض و ............... و..........أ4 ال أمّيز بني 

 .........، مسر و ........و ........ يف بالدي يتساوى اجلميع عرب و -   .الّتمييز العنصريّ .......... أعمل دائما على 
 

ـ يوظف ويستثمر 
يف اجناز  مكتسباته
 .التمرين 



بــوسعادة                               49مقاطعة  /    سيدي سليمان القدمية :االبتدائية  درسةبونيف               املأمحد :  األستاذ
  د 45:   دةـــــــــــــــــــــــــــــــــامل                                                                                                                            . جغرافيا : ــاطـــــــــالنشــــــــ

 23  : األسبوع رقم                                                                                                                     . السكان والتنمية : ثاينامليدان ال
                                 .العالقة بني العمل االنتاجي وفوائده على التنمية يف اجلزائر  : 2 ة ـــــــــاملركب

                                    عقلنة استغالل املوارد الطبيعية غري املتجددة   : ــوىــــــــــــاحملتــــــ
 .يصّنف املوارد الطّبيعية املتجّددة وغري املتجّددة للمقارنة بينها واقرتاح كيفية الّتعامل معها  : ةـاءة اخلتاميـالكف

 .يربط العالقة بني العمل اإلنتاجي وفوائده على الّتنمية يف اجلزائر : اءةــــــمركبة الكف

 يتعرف على معىن عقلنة االستهالك:   مؤشرات الكفاءة
   . ميارس مواطنته من خالل الوعي oنتمائه الوطين : فـــــــــــالقيم واملواق 

 .صور و سندات /كتاب اجلغرافيا  / السبورة  : الوسائل والسندات

 التقوميمؤشرات  التعلمية و النشاط املقرتح ةالوضعي املراحل
وضعية 
 اإلنطالق

 ؟ لو استنفذ4 مجيع الغاز املوجود يف اجلزائر كيف حيصل لألجيال القادمة ماذا �
ـ جييب موّضحا 
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  108فتح الكتاب ص   �
 :ومناقشتها  اليةــــــاإلشكقراءة 

 
 . قراءة الّسندات من طرف املعلم مث من طرف املتعلمني ومناقشتها*  

 
                           ؟  ماذا تالحظ يف الصورة : 2الّسند  مناقشة  *                                                                     1الّسند  مناقشة *     
           ؟املعادن املعرضة للنفاد ماهي  -                 ؟ ماهو اخلطر الذي يهدد الثروات الطبيعية الغاز والنفط   - 

 ؟ماذا ميكننا أن نفعل حىت اليتم نفادها  ؟فيما تستغل هذه املعادن   -ماهي احللول املقرتحة                ؟ ميكن أن ينفد الغاز والنفط مىت -  
                                                                                                                     ؟لتفادي نفادها  

 
 ؟ 4ماذا تالحظ يف الصورة   *                                                     ؟  3ماذا تالحظ يف الصورة  *    

               ؟ماذا نفعل حىت نتجنب اجهاد الرتبة   -                 ؟ماهي الطريقة اليت اتبعتها اجلزائر للحفاظ على املوارد املائية  - 
 ؟ماذا تقرتح الصالح الرتبة   -                          ؟أيهما افضل ، السقي oلتقطري أم السقي oأل4بيب  - 

 :التايل  األثر الكتايبالوصول oملتعلمني إىل بناء   *        
 
 
 
 

 
 

جابة حياول اال. 
 عن االسئلة 

 
 
يالحظ  ـ 

 .الصور
 

يفهم   وـ يقرأ 
 .الّسندات

 
جييب عن . 

 االسئلة 
 
 
 
 

ـ يتعرف على 
عقلنة استغالل 
 املوارد الطّبيعّية

التدريب 
 واالستثمار

 .احملافظة على الثروات الطبيعية هو استمرار للحياة ومسؤولية جتاه األجيال القادمة ، وضح ذلك �مثلة  �
ـ يعزز تعلماته حول 

عقلنة استغالل 
 املوارد الطّبيعّية

 

لكنه مهدد oلنفاد لذلك جيب علينا أن حنسن استغالل املوارد الّثروات الطبيعية كنز مثني     �
نتمتع 5ا حنن  االستقرار والتوازن االقتصادي والصناعي لكي غري املتجددة وحنقق الطبيعية

 .ونرتكها  لألجيال القادمة 


