
ب  وسعادة                     94مق اطعة    /    سيدي سليمان القديمة : االبتدائية    مدرسةال     بونيفأحمد  :  األستاذ  
  د 94  :  دةــــــــــالم                                                                                           .تربية مدنية  : ــاطــالنشــــــــ

 24  : األسبوع رقم                                                                 .الديمقراطية والمؤسسات الحياة  : الثالثالميدان 

                                . المؤسسات التعليمية للمراحل الثالث :  1 ةـــــالمركب
                                    .  انويــــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــالث  : 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

من التعليم ، وهي مرحلة   الثالثة، ويكتشف أهنا املؤسسة الرتبوية املخصصة للمرحلة   الثانويمرحلة التعليم يتعرف املتعلم على  :  مؤشرات الكفاءة
                   .  ويكتشف كيفية تسيريها   الثانويةيتعرف على املرافق اليت تتكون منها  /وجمانية الزامية 

 .صورو سندات /كتاب الرتبية املدنية /السبورة  : الوسائل والسندات
 التقوميمؤشرات  التعلمية و النشاط املقرتح ةالوضعي املراحل
وضعية 
 اإلنطالق

  ؟ بعد المرحلة الثانية من التعليم االلزامي ينتقل المعلم الى مؤسسة جديدة ، كيف تسمى   :ُر ـــــــــــــــــــــأتذك

 هل كل تالميذ المتوسطة يلتحقون بهذه المؤسسة ؟ لماذا ؟  -

يتذكر و جييب عن _ 
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  33صدعوة المتعلمين الى قراءة نص الوضعية االنطالقية :  ظـــــــرأ وأالحــــــأق : 

 : ومساءلة المتعلمين حول فحواها    
  أفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم* 

 وعمَّ سأل أباه ؟؟  ماذا قرأ الولد _    

   الولد الثانوية بالمؤسسة الهامة في رأيك؟ لمَّ وصف _     

 ؟بمَّ أجاب األب ابنه _     

    
 .اقرأ الوثيقة ثم عدد الُشعي التعليمية التي تدرس في الثانوية * 

 أي ُشعبة تُفَضل مواصلة تعليمك فيها ؟ ولماذا ؟ -  
 

 .............و ................ و ........ يسري الثانوية كل من : وأكمل  -  3 – 2 - 1الحظ الصور 

 
 .يه للتوج مستشار رئيسي/  3               مستشار رئيسي للرتبية     /  2مديرة الثانوي                     /  1   
 

 :اآلتي  األثر الكتابيالتدرج مع المتعلمين للتوصل الى  :م ـــــــــــــأتعل  *

 

 
 .ـ يقرأ أبداء سليم

 
 

ـ جييب عن 
 األسئلة

 
 
 

يعرب عن . 
 الصورة

 
مفهوم حيدد _ 

 الثانوي التعليم 
والطاقم الذي 

 .يسريها 
 
 
 
 
 

 .ـ يستنتج
 

التدريب 
 واالستثمار

  :  أجب باختصار  :زــــــــــــــــــــــــــأنج_ 

 من يسير الثانوية ؟ أي شهادة يتحصل عليها المتعلم في نهاية التعليم الثانوي ؟ -متى تنتقل الى الثانوية ؟ _ 

 

 

ـ يوظف ويستثمر 
مكتسباته يف اجناز 

 .التمرين 

 



سعادة  ب  و                94مق اطعة  / سيدي سليمان القديمة   : االبتدائية  مدرسةال               بونيفأحمد  :  األستاذ   
  د 94:   دةـــــــــــالم                                                                                                 . تاريخ :النشــــــــــاط 

 24:  األسبوع رقم                                      "م 4381م الى  4491من  " الوطني  التاريخ  : الثالثالميدان 

                                                                     .الدولة الجزائرية الحديثة   : 4المركبــــة  

 . ة الجزائريةـريــوة البحــــالق : المحتــــــــوى
العالقة بين صناعة ط بعد ربط الحديثة في منطقة البحر األبيض المتوس يعبر عن اعتزازه بمكانة الدولة الجزائرية  : ةـاءة الختاميـالكف

 .  ن وقوة األسطول البحري الجزائريالسف

 . الجزائرية قبل مجيئ العثمانيين يبرز األوضاع   اءةــــــمركبة الكف

                                                                .على مميزات األسطول الجزائري يتعرف   مؤشرات الكفاءة

 التقوميمؤشرات  التعلمية و النشاط املقرتح ةالوضعي    املراحل

وضعية 
 اإلنطالق

  وماهي أهم نتائجها ؟؟  من أين انطلقت التحرشات االسبانية لبالد املغرب  _ 
  : 49قراءة نص املشكلة ص  -

 

جييب  -
 موضحا افكاره 

يقرأ و يفهم  -
 . نص املشكلة
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 :و قراءة السندات ومالحظة الصور ، بعدها يطرح املعلم االسئلة   -49-فتح الكتاب ص ب مطالبة التالميذ 

 
                     اهتمام الجزائر بهذا المجال ؟مالذي يدل على  -: 12السند  مالحظة  -     مالذي ساعد الجزائر على تطوير   : 14الّسند  مالحظةـ 

                                 ماذا فعلت الجزائر لتوفير كمية الخشب الالزمة لتقوية االسطول البحري  -خشب ؟ لمن أين تحصل الجزائر على ا -؟  صناعة السفن 

                  
 ماذا يقصد بالشريط الساحلي ؟:  4قراءة السند رقم   ماذا تالحظ على :  19مالحظة الّسند ـ        ماذا تبين الخريطة  -: 18 الصورةمالحظة  
  استغلت هاته الموانئوكم طوله؟ ماهي مميزات هذا الشريط  ؟ وفيما ؟الخريطة ؟ سِم المناطق التي توجد بها الموانئ  ؟ماهي المناطق التي تتوفر على الثروة الغابية  -

 

                                                                                                                                                                                                  : نافذة معرفية حول مصطلح االتاوات *  
 
                         :  التايل األثر الكتايبالوصول ابملتعلمني إىل بناء  *

  

    
  

 
ـ يقرأ 

 .الّسندات
 

جييب عن . 
 االسئلة 

 
ـ يعرب عن 

 الصور
 

على  ـ يتعرف
مقومات 

االسطول 
البحري 
 .اجلزائري 

 
 

  يستنتج  -

التدريب 
 واالستثمار

  :أقوم تعلمايت  

 

ـ يعزز تعلماته 
ظروف حول 

عوامل تطور و 
صناعة السفن 

 .يف اجلزائر 

 

 .تطورت صناعة السفن في الجزائر جراء السعي وراء تقوية االسطول البحري  - 

ساهمت وفرة األخشاب في الجزائر بشكل أساسي في تطوير صناعة السفن لذلك تم استغالل الغابات في  -

 .القل ، جيجل ، األوراس ، بالد القبائل ، الونشريس 

على أن تدفع " االوتاوات " نظرا للحاجة المتزايدة على مادة الخشب خصصت الجزائر بعض الضرائب  - 

 . في شكل أخشاب 

 .هي ضرائب تدفع من قبل الدول األجنبية لخزينة الدولة الجزائرية : وات  االتا

 .ومالئمته طبيعيا لرسو السفن ( كلم   4211) طول الشريط الساحلي : ي ت األسطول الجزائرمقوما -

 



ب  وسعادة                  94مق اطعة   /    سيدي سليمان القديمة االبتدائية    مدرسةلا            بونيفأحمد  :  األستاذ  
 د  94:  دةـــــــــــــــــــــــــــــــامل                                                                                          .جغرافيا  :النشــــــــــاط 

 03:  األسبوع رقم                                                                                .بيئةالسكان وال : لثثاامليدان ال

                                     .                                   .  المساهمة في حماية البيئة   :ــوىـــــــــاحملتــــــ
 .يقرتح إجراءات التصرف أمام املخاطر الكربى يف حميطه القريب بعد الكشف عن حجم اخلسائر اليت ختلفها  : ةـاءة اخلتاميـالكف

 . محاية البيئة  ضرورةكيفية و يتعرف على   : اءةــــــمركبة الكف
    . يَعي أمهية محاية البيئة :   مؤشرات الكفاءة

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

وضعية 
 اإلنطالق

 .حماورة التالميذ حول نص الوضعية  : ةــــــــــــص املشكلـــــــــــــــــــن_ 

   

جييب عن _ 
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   تهامن طرف املعلم مث من طرف املتعلمني ومناقش اتقراءة الّسندو  -020-023فتح الكتاب ص.    

 
  ؟ 9ماذا تالحظ يف السند  ماهو النشاط الذي   : 0مناقشة السند    ماخلطر املبني يف  : 2مناقشة السند          تتسبب فيه  مالذي: 0 مناقشة السند

 ؟هذا التصرف  ماامهية           ؟يقوم به االطفال ؟ماتعليقك عليه    ؟                       الصورة          ؟ سلوكات االنسان يف التقليل من الكوارث

 
 ؟مافائدة مجع املخلفات يف كيس عند مغادرة املنتزهات :  7+ 6 مناقشة السند   ماامهية النشاط الذي يقوم  : 4 مناقشة السند

                    ؟ماهو اخلطر الذي سيلحق ابلبيئة عند ترك تلنفاايت  -                 ؟مامدي اتثريه على البيئة -؟به االطفال يف الصورة  

 : التايل األثر الكتايبالوصول ابملتعلمني إىل بناء  .
 
 
 
 

 ..ـ يقرأ الّسندات
 

ـ يعرب عن 
 .الصور

 
جييب عن 

 االسئلة 
 
 

على ـ يتعرف 
 طرق محاية البيئة 

 
 
 
 
 
 

 يستنتج -

التدريب 
 واالستثمار

 

 ؟البيئة  للمحفاظة على هي النصائح اليت تقدمها لزمالئك يف القسم ما -
ـ يعزز تعلماته حول 

  .طرق محاية البيئة 

 

 .البيئة هي المكان الذي نعيش فيه وهي مهددة بجملة من األخطار ، ولذا يجب المساهمة في حمايتها  _   

 .والمخلفات البشرية  لتجنب الكوارث الطبيعية يجب المحافظة على البيئة من جميع االملوثات  _   

 : للتقليل من هذه المخاطر َوجب على االنسان  _    

 .عدم البناء في مجاري األودية وتجنب رمي النفايات فذلك يعرقل حركة الماء  -  0     

 .ووضعها في كيس قمامة ورميها في المكان المخصص لها لرحالت تنظيف مخلفات التنزه وا  -  2    

 .في حمالت التشجير  المساهمة - 0    

 .الحث على حمالت تنظيف األحياء واألماكن العمومية  -  9    

 

 

  

 

 

 



بوسعادة                      94مق اطعة   /ن القديمة  سيدي سليما : االبتدائيةمدرسة  ال        بونيف    أحمد:   األستاذ  
 ( حصتان) 2× د  94 :  المدة                                                                                        .تربية إسالمية : اطـــــــالنش

 22 : األسبوع رقم                                                                                         . الثاني   : عــــــالمقط

                                                                                                            .تهذيب السلوك   : يدانــــــالم

 .  ش ــــــــــــــــــــب الغـــــــــتجن : المحتـــوى
، وإقامة عالقات حسن لقواعد األخالقية المكتسبة في المحيط االجتماعي والبيئي ، ايحسن المتعلّم توظيف  : الكفاءة الختامية

 .وار واختيار األصدقاء وتحّمل المسؤوليّة وأداء األمانة الج

 .الفهم السليم و التناول المناسب : الكفاءةمركبة 

 االستدالل وكالغش  المعالجة الّسليمة لإلشكاليات المطروحة في المحيط .القيم األخالقية الحسنة إبراز :  مؤشرات الكفاءة

 .الموضوعي بالنّصوص الّشرعية 
 التقويممؤشرات  التعلمية و النشاط المقترحالوضعية  المراحل

الق
إلنط

ية ا
ضع

و
 

يتصف المسلم بأخالق وصفات يجب أن يتحلى بها ويتجنب كل مايسيئ الى الغير من كالم  يصدر في  -

وتخريب  بين الناس وينجر عنه قتل وجرح بب السخرية والكذب بسوقت الغضب يؤدي الى مشاحنات 

. للمتلكات   

   ماهي السلوكات المذكورة والتي تسيئ الى المسلم ؟ _  

. وهو الغش  أأل ، ةاليوم سنتعرف على سلوك آخر يؤثر على العالقات االجتماعي_   

 
يسرتجع املعارف *

 .السابقة
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مرح

ــــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ــــة 

ـ
ــبن

ــــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـ

ــــ
علم

 الت
اء

ـــــ
ــــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ
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.وقراءة النّص من طرف المعلم 94 صالمتعلّمون إلى فتح الكتاب  ىيدع  

دعوة المتعلمين إلى قراءة النّص وتحليله واستخراج أهم ما فيه من  : ةــــــــــــكاليــــــــــــــــــاإلش

. مواعظ وأخالق  
؟ في أي وقت  جرت أطوار هذه القصة      

لماذا التجأ الى هذا السلوك  ؟ لماذا بقي سمير حائرا      

   المسيء ؟ مافعلت المعلمة بعد انتهاء االختبار ؟ 

  - هل كان يعرف سمير مواقف الغش ؟ هل عمل سمير 

 بحديث الرسول صل هللا عليه وسلم ؟ هل هناك انواع للغش؟
 أنشطــــــــــــــة التعلـــــــــــــم :

فسح المجال أمام المتعلّمين ودعوتهم لممارسة أنشطة التعلّم المقترحة عليهم في الكتاب باالعتماد على * 

.جهدهم الذّاتي واستعمال األدوات المناسبة   

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

 
 
 
 
 

 
 .يقرأ النص -
جييب عن . 

 .األسئلة 
يعرف أنواع ى-

 .الغش 
يضع العالمة  -

يف املكان 
 .املناسب

 ميأل الفراغات -
يربط بني _ 

العبارة ومايناسبها 
. 
 

 يستنتج _ 

 
التدريب 
 واالستثمار

   - 07 – ص :أحتقق من تعلمايت   

 

 
ينجز العمل *

 فرداي

 

 . الغش صفة قبيحة حذران الرسول صل هللا عليه وسلم منها  _ 
 املسلم الصادق يف القول والعمل   -
 . ابلطرق املشروعة  املسلم يسعى للنجاح يف احلياة _
 .الغش ينشر العداوة ويزيل الثقة وفيه تـََعٍد على حقوق األخرين _ 

  
 

 

 

 

 


