
سعادة بــو                            94مقاطع  / سيدي سليمان القدمي   : االبتدائي  دسس امل          بونيف   أمحد :  األستاذ  
  د 54:   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  التعلمي  و النشاط املقرتح  الوضعي   املراحل

وضعي  
 اإلنطالق

    ؟كيف عاشت القبائل العربي  قبل ظهوس االسالم 
  ؟مر الفتح االسالمي بعدة مراحل ، اذكرها  ؟ واذكر اتثرياته يف خمتلف اجملاالت 
   من يذكران بشخصيات الفتح االسالمي يف املغرب االسالمي. 
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 .يالحظ _ 
 
 
 

 .يقرأ _ 
 
 
 

 .يفهم _ 
 
 
 
 

جييب عن األسئل   _ 
جمندا مكتسباته 

 .القبلي  

التدسيب 
 واالستثماس

  2حل الوضعية االنطالقية األم :  
تلف جماالت احلياة ، ففيم *  أحدثت الرسال  احملمدي  تغريات عميق  يف شبه اجلزيرة العربي  مث العامل ، مست خمخ

  ؟تتثمثل هذه التغريات 

فرداي  العملينجز 
مستغال مكتسباته 

 .السابق  
 



بوسعادة                             94مقاطع   /ن القدمي  سيدي سليما : االبتدائي دسس  امل             بونيف  أمحد:   األستاذ  
 ( حصتان) 2× د  54 :  المدة                                                                                        .تربية إسالمية : اطـــــــالنش

 22 : األسبوع رقم                                                                                         . الثاني   : عــــــالمقط

                                                                                                            الّسيرة النّبوية والقصصمبادئ اولية في   : يدانــــــالم

 .  ر بن اخلطاب هنع هللا يضر ــــــــــــــــــــالم عمـــــــــــــــــــــسإ : المحتـــوى
يف مّك  وبداي  الّدعوة سردا قصصا ويعدّد مناقب الّصحابيني أيب بكر  –ملسو هيلع هللا ىلص  –يعرف ابختصاس حمطّات ومواقف من حياة الّرسول  : الختاميةالكفاءة 

  الصديق وعمر بن اخلطّاب سضي هللا عنهما وحيسن استغالهلا ايف الوضعّيات املناسب 

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

 .-كراس الرتبي  اإلسالمي   –كتاب التلميذ -السبوسة  : الوسائل
 التقويممؤشرات  الوضعية التعلمية و النشاط المقترح المراحل

الق
إلنط

ي  ا
ضع

و
 

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

.ـ سّم بعض الصحاب  الذين كانوا من األوائل يف اإلسالم   

 
يسرتجع املعاسف *

 .السابق 
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قراءة أتّملّي  ، تسبقها قراءة املعلم  85 -ص  ـدعوة املتعلمني إىل قراءة األحداث يف الكتاب  
  استخالص أهم مناقب عمر هنع هللا يضر: 

. كان سّيدا يف قومه  _     
.العدل والصرام  _         .اعتنق اإلسالم ودافع عن املسلمني بكل قوة وشجاع  _     
                        اثين أول اخللفاء الراشدين  _          .     كان من أقرب الّناس إىل الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص  _  

   * أنشطــــــــــــــ  التعلـــــــــــــم  
 فسح اجملال أمام املتعّلمني ودعوهتم ملماسس  أنشط  التعّلم املقرتح  عليهم يف الكتاب ابالعتماد على جهدهم* 

.  الّذايت الذايت  

 
  ؟ـ ماهي الصفات احلسن  اليت حتّلى هبا عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر  : أقتدي وأماسس *    

؟واجبنا حنو عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر  ـ ماهو  
 
 
 
 
 

 
 .النصيقرأ  -
يستخلص _  

أهم مناقب 
اخلليف  عمر بن 
اخلطاب سضي 

 هللا عنه 
يضع العالم   -

 يف املكان املناسب
 
 
 

جييب عن _ 
 . األسئل 

 
 يقتدي ومياسس  -

 
التدسيب 
 واالستثماس

   - 89 – ص :أحتقق من تعلمايت   

 

 
ينجز العمل *

 فرداي

 

هنع هللا يضر كلما ذكر امسه ، وأعتز ابألعمال العظيم  : أحب عمر بن اخلطاب ، وأقول _ 
 .قدمها ألمته يف سبيل هللا    اليت 
 .أقتدي بعمر بن اخلطاب هنع هللا يضر يف أخالقه الرفيع  وخصاله احلميدة  _ 

 

 

 

 

 



بــوسعادة                 94مقاطع     /    سيدي سليمان القدمي  : االبتدائي   دسس امل             بونيف       أمحد :  األستاذ  
  د 54:   دةــــــــــالم                                                                                       .تربية مدنية  : ــاطــالنشــــــــ

 32  : األسبوع رقم                                                                                  .الحياة المدنية : ثانيالميدان ال

                                .دور الحوار في حل الخالفات  :  3 ةـــــالمركب

                                    .   ري ـــيز العنصـــــــــــــالتمي  : المحتــــــــوى

 .تبنيه للحواس كأسلوب حضاسي للتواصل ، و سفضه لكل اشكال التمييز العنصري مثل  واقعي  للتعبري عنينطلق من أ : ةـاءة الختاميـالكف

 .يشرح مسعاه ويربز تعامله مع اآلخرين بشكل أخوي : اءةــــــمركبة الكف
                   .  ينبذ التمييز العنصري. * يبدي سايه حبري  و يتقبل الرأي املخالف ، وال يتعصب لرأيه  :  مؤشرات الكفاءة

 .صوسو سندات /كتاب الرتبي  املدني  /السبوسة  : الوسائل والسندات
يكتسب . / يكتسب بعض األلفاظ لتوظيفها يف تواصله شفواي و كتابيا. /حيرتم سأي غريه. / ينمي عالقاته اإلجتماعي  مببدأ الدميقراطي   : العرضية القيم و الكفاءة

 .سلوكات و اخالق يدعو هلا اإلسالم 
 التقوميمؤشرات  التعلمي  و النشاط املقرتح  الوضعي املراحل

وضعي  
 اإلنطالق

  يعيش أطفال فلسطني حياة صعب  بسبب ماذا يف سأيك ؟ 
 ـ اذكر شعواب أخرى تعيش نفس الظروف ؟ 

 
 .يتذّكر وجييب   _
 . يبدي سأيه _
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 :  28بفتح الكتاب ص أيمر املعلم متعلميه   _        

 ؟ماذا تالحظ يف الّصوسة :  ظ ــــــــــرأ وأالحـــــأق*          
 :قراءة نّص الوضعّي  االنطالقّي            

 
 
 

 :ــــــــــم ـــــــــأفهــــــــ*             
 ؟ـ كيف تصّرف الّراكب مع الالجئ  

 ؟ ـ ملاذا تصّرف الراكب مع الالجئ  خبشون 
 ؟ـ ماذا لو جلس مع الراكب سجل جزائري ، كيف سيتصّرف الّراكب 

 ؟ـ أتّثرت آمن  ابملوقف ، ماذا فعلت  ؟ـ ملاذا مّيز الراكب بني اجلالسني 
 ؟ـ عالم تدّل ابتسام  األّم 

 .ووّضح كيف يكون الّتعايش مع اآلخرين  ب -أ ـ الحظ الّصوستني 
  وعرّب عن كّل وضعّي  جبمل  -3 2 -1ـ الحظ الّصوس. 

 
 ؟ ماهو التمييز العنصريّ  *       

 : مــــــــــــــــــــأتعلّ *       

 

 
 عن الصوسةيعرب . 
 
 

 .ـ يقرأ أبداء سليم
 
 
 

 ـ جييب عن األسئل  
 
 
 
 

 .ـ يعرّب عن الّصوس
 
 
 
 
 

ـ يستنتج تعريفا 
 .للّتمييز العنصري

 

التدسيب 
 واالستثماس

 .أكمل مبا يناسب  :زــــــــــــــــــــــــــأجن_ 
 ........ وال بني أبيض و ............... و..........أان 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                               94مقاطع   /    سيدي سليمان القدمي  :االبتدائي   دسس بونيف               املأمحد :  األستاذ  
  د 54:   دةـــــــــــــــــــــــــــــــــامل                                                                                                                            . جغرافيا : ــاطـــــــــالنشــــــــ

 23  : األسبوع سقم                                                                                                                     . السكان والتنمي  : ثاينامليدان ال
                                 .العالق  بني العمل االنتاجي وفوائده على التنمي  يف اجلزائر  : 2   ـــــــــاملركب

                                    عقلن  استغالل املواسد الطبيعي  غري املتجددة   : ــوىــــــــــــاحملتــــــ
 .يصّنف املواسد الطّبيعي  املتجّددة وغري املتجّددة للمقاسن  بينها واقرتاح كيفي  الّتعامل معها  :  ـاءة اخلتاميـالكف

 .يربط العالق  بني العمل اإلنتاجي وفوائده على الّتنمي  يف اجلزائر : اءةــــــمركب  الكف

 يتعرف على معىن عقلن  االستهالك:   مؤشرات الكفاءة
   . مياسس مواطنته من خالل الوعي ابنتمائه الوطين : فـــــــــــالقيم واملواق 

 .صوس و سندات /كتاب اجلغرافيا  / السبوسة  : الوسائل والسندات

 التقوميمؤشرات  التعلمي  و النشاط املقرتح  الوضعي املراحل
وضعي  
 اإلنطالق

 ؟ لو استنفذان مجيع الغاز املوجود يف اجلزائر كيف حيصل لألجيال القادم  ماذا 
ـ جييب موّضحا 
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   018فتح الكتاب ص  
 :ومناقشتها  الي ــــــاإلشكقراءة 

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

 
                                ؟  ماذا تالحظ يف الصوسة : 2الّسند  مناقش   *                                                                     0الّسند  مناقش  *     
           ؟املعادن املعرض  للنفاد ماهي  -                 ؟ ماهو اخلطر الذي يهدد الثروات الطبيعي  الغاز والنفط   - 
 ؟ماذا ميكننا أن نفعل حىت اليتم نفادها  ؟فيما تستغل هذه املعادن   -ماهي احللول املقرتح                 ؟ ميكن أن ينفد الغاز والنفط مىت -  

                                                                                                                     ؟لتفادي نفادها  

 
 ؟ 5ماذا تالحظ يف الصوسة   *                                                     ؟  3ماذا تالحظ يف الصوسة  *    

               ؟ماذا نفعل حىت نتجنب اجهاد الرتب    -                 ؟ماهي الطريق  اليت اتبعتها اجلزائر للحفاظ على املواسد املائي   - 
 ؟ماذا تقرتح الصالح الرتب    -                          ؟أيهما افضل ، السقي ابلتقطري أم السقي ابألانبيب  - 

 :التايل  األثر الكتايبالوصول ابملتعلمني إىل بناء   *        
 
 
 
 

 
 
جاب  حياول اال. 

 عن االسئل  
 
 
يالحظ  ـ 

 .الصوس
 

يفهم   وـ يقرأ 
 .الّسندات

 
جييب عن . 

 االسئل  
 
 
 
 

ـ يتعرف على 
عقلن  استغالل 
 املواسد الطّبيعّي 

التدسيب 
 واالستثماس

   احملافظ  على الثروات الطبيعي  هو استمراس للحياة ومسؤولي  جتاه األجيال القادم  ، وضح ذلك أبمثل. 
ـ يعزز تعلماته حول 

عقلن  استغالل 
 املواسد الطّبيعّي 

 

     لكنه مهدد ابلنفاد لذلك جيب علينا أن حنسن استغالل املواسد الّثروات الطبيعي  كنز مثني
نتمتع هبا حنن  االستقراس والتوازن االقتصادي والصناعي لكي غري املتجددة وحنقق الطبيعي 

 .ونرتكها  لألجيال القادم  
 

 

 

 


