المقطع التعليمي :الهوية الوطنية
الكفاءة
الختامية
الميدان
النشاط

فهم المنطوق
فهم المنطوق

الموضوع

بعيدا عن وطني

المدة
الحصة
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مركبات
الكفاءة

يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط ،ال
سيما النمط الوصفي ويتجاوب معها.
يردّ استجابة لما يسمع
ّ
النص المنطوق
يتفاعل مع
يحلّل معالم الوضعية التواصلية
ّ
النص المنطوق
يقيّم مضمون

مؤشرات يتصرّف بكيفية تد ّ
ل على اهتمامه لما يسمع،
يح ّ
دد موضوع الوصف وعناصره ،يستخدم
الكفاءة
الروابط اللغوية المناسبة للوصف

المراحل
مرحلة
االنطالق

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
 تقديم الوضعية االنطالقية األم و استخراج مهماتها تحب وطنك وتحيا بحرية على أرضه  ،تستمتع بجماله و خيراته.لكن كيف تجسد حبك لهذا الوطن و تكون خير خلف لخير سلف ؟
قراء النص المنطوق (بعيدا عن وطني ) من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل
البصري بينه وبين متعلميه مع االستعانة باألداء الحس حركي والقرائن اللغوية.
أستمع.

التقويم
يذكر واجباته نحو
وطنه.

يستمع إلى النص
ويبدي اهتماما

مرحلة بناء
التعلمات

أجيب.
 من يتحدث في النص ( شخص مغترب – شخص يعيش في وطنه)؟ في أي بلد و في أي مدينة يعيش ؟ بم وصف المتحدث الكسكسي؟ لماذا يرجع المتحدث الى المطعم كل مرة ؟ سئم المتحدث من العيش في الغربة ،ما العبارة التي تبين ذلك ؟أشاهد وأعبر
 -ال حظ الصورة و عبر عنها

يجيب بجمل
بسيطة تترجم
المعنى العام
للنص
يعيد بناء أحداث
النص المنطوق

أتذكر وأجيب
ينجز التطبيق األول من كتاب األنشطة ص 28
بناء أفكار جديدة
تدعم ما ورد في
النص المنطوق.

التدريب
واالستثمار

التصحيح
الجماعي
التصحيح الفردي.

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع التعليمي :الهوية الوطنية

الميدان
النشاط
الموضوع
المدة
الحصة

تعبير شفوي
تعبير شفوي( استعمال الصيغة)
حروف االستقبال .
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المراحل

الكفاءة
الختامية
مركبة
الكفاءة
مؤشرات
الكفاءة

يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في
وضعيات تواصلية دالّة* .
يتواصل مع الغير
يفهم حديثه
يقدم ذاته ويعبر عنها
يتدرب علي األساليب بما يتناسب مع الوضعية
التواصلية ،ويكتشف الصيغ ويوظفها في وضعيات
دالة

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

مرحلة
االنطالق

-

ماذا كان يتمنى الرجل المغترب؟

التقويم
يسترجع النص ويجيب
عن األسئلة

المرحلة األولى
بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة .
 -سأرجع الى وطني و سوف ابني بيات.

يجيب عن األسئلة

ّ
السبورة وتلوين الصّيغة المستهدفة.
تدوين الجملة على
قراءة الجمل من طرف المعلم.
قراءات فردية للجمل .

يتعرف على حروف
االستقبال

استكشاف الصيغة:

مرحلة بناء
التعلمات

-

عبر باستعمال سـ أو سوف .
انجاز بحث – االحتفال بعيد الثورة – اللعب مع أصدقائي – سقوط
الثلج – حل الواجبات -العودة الى المدرسة .
االجتهاد في الدراسة – تطوير الوطن – العناية بالوالدين.

بناء جمل:
-

كون جمال مستعمال سـ و سوف في كل منها.

يجيب بجمل بسيطة

يركب جمال تشمل
حرف االستقبال

أستعمل الصيغة
ينجز التطبيق الثاني من كتاب األنشطة ص 28

حل نشاط ( أستعمل الصيغة) في كراس النشاطات ص ()28
اكتب الجمل مستعمال ســـ  -سوف .
التدريب
واالستثمار

االستاذ بلقاسم بدور

-

غرس حب في نفوس طالبي.

-

خدمة الوطن بإخالص.

-

رفع راية الوطن عاليا.

-

الحفاظ على أمانة األجداد.

المدرسة االبتدائية مداحي سعيد

يتدرب علي استعمال
الصيغ في وضعيات
مشابهة ويستثمرها
في وضعيات جديدة

تيسمسيلت

المقطع التعليمي :الهوية الوطنية
الميدان
النشاط
المدة
الحصة

تعبير شفوي
إنتاج شفوي
45د
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المراحل

يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في
الكفاءة
ّ
الختامية وضعيات تواصلية دالة.
يتواصل مع الغير مستعمال أدوات الوصف ،
مركبة
ويستنبط القيم والمثل العليا.
الكفاءة
مؤشرات ينتج نصا انطالقا من مشهد أو صور و يصف
شخصا
الكفاءة

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

مرحلة
االنطالق

-

احتفل الجزائريون بعيد الثورة قبل أيام قليلة .
كيف كانت االحتفاالت؟.

-

مطالبة التالميذ بفتح كتب القراءة .
تأمل الصور وعبر عن

التقويم
يجيب عن
األسئلة ويوظف
قيم النص
المنطوق

استخرج
معلومات من
السندات
البصرية
مرحلة بناء
التعلمات

التعبير عن الصور
بتوجيه من
المعلم

 /1الطبيعة .
 /2الحياة األسرية.

ينتج نصا شفويا

/3االحتفال في الوطن.

التدريب
واالستثمار

االستاذ بلقاسم بدور

 تتميز مدينتك بمناظر طبيعية رائعة و خالبةصف مدينتك

المدرسة االبتدائية مداحي سعيد

وصف المدينة
تقويم التعابير

تيسمسيلت

المقطع التعليمي :الهوية الوطنية

الميدان
النشاط
العنوان
الحصة

الكفاءة
الختامية

فهم المكتوب
قراءة
الحنين إلى الوطن .
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مركبات
الكفاءة
مؤشرات
الكفاءة

المراحل
مرحلة
االنطالق

يقرأ نصوصا من مختلف األنماط ،مع التركيز على
النمط السردي ،ويتعرف على مختلف قواعد
كتابة وقراءة النصوص العربية.
يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في
النص المكتوب ،ويوظف الرصد الجديد الوارد في
النص المكتوب ،ويقيم مضمون النص.
يلتزم بقواعد القراءة الصامتة ،ويحترم شروط
القراءة وعالمات الوقف ،ويعبر عن فهم معاني
النص الوصفي عن غيره.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
السياق:سئم المغترب العيش في بالد الغربة .
السند:نص فهم المنطوق .
التعليمة :ماذا تمنى المغترب ؟
أقرأ وأفهم
فتح الكتاب ص  35و مالحظة الصورة المصاحبة للنص .

التقويم
يجيب شفويا عن
األسئلة.
يستخرج معلومات من
السند البصري
يلتزم بقواعد القراءة
الصامتة وشروط
القراءة الجهرية
يحترم عالمات الوقف
يكتشف الشخصيات

مرحلة
بناء
التعلمات

ماذا تشاهد في الصور ؟
تسجيل توقعات التالميذ عن موضوع النص
ترك فرصة للتالميذ للقراءة الصامتة .
 أين كان يسكن محمود ؟ إلى أين رحل محمود ؟أقرأ وأفهم

يوظف الكلمات
الجديدة ويتعرف على
معاني الكلمات من
خالل السياق

 قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال اإليحاء التقريبيللمعنى .
 مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة  ،فقرة  /فقرة (يبدأ بالمتمكنين حتىال يدفع المتأخرين الى ارتكاب األخطاء )
 تذليل الصعوبات أثناء القراءة و شرح المفردات الجديدة و توظيفها في جمل . (طرح االسئلة المرافقة للنص و يمكن إضافة أسئلة أخرى أو استبدالسؤال
انجاز التمرين في دفتر االنشطة رقم  03ص 28
فهمت النص :
 الحظ وأكملمحمود

التدريب
و
االستثمار

ينتقي من النص
أضدادا للكلمات
المقترحة
يجيب عن األسئلة
يفاضل بين
الشخصيات
ينجز النشاط
يثري رصيده اللغوي
والمعرفي
يحافظ على االتجاهات
واألبعاد أثناء الكتابة

يشده الحنين الى الجزائر
................................
...............................
..............................

في كندا أصبح عنده
.........
........
..........

الن الجزائر تسكن
.........................

لكن لم يعد يشعر
..............................

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع التعليمي :الهوية الوطنية
الكفاءة
الختامية

الميدان فهم المكتوب
النشاط قراءة
تراكيب نحوية
العنوان الحنين إلى الوطن .
الجملة االسمية
الحصة 5
6

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط ،مع التركيز على النمط
الوصفي ،تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين
كلمة أغلبها مشكـولة ،قراءة سليمة ويفهمها.

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في
النص المكتوب
مركبات
يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب
الكفاءة
يستعمل إستراتيجية القراءة و يقيّم مضمون
النص المكتوب.
مؤشرات يعبر عن فهمه لمعاني النص ويستثمره في
اكتساب الظواهر اللغوية المختلفة
الكفاءة

المراحل

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

التقويم

مرحلة
االنطالق

العودة إلى النص و طرح أسئلة لتعميق الفهم .

يتذكر ما جاء في
النص

المرحلة األولى(قراءة)
قراءة النص كامال من قبل االستاذ
تداول التالميذ على قراءة فقرات النص
طرح أسئلة للتعمق في المعنى العام للنص
التعرف فقرات النص وعناوينها ( األفكار األساسية)
المرحلة الثانية(الظاهرة النحوية)

مرحلة
بناء
التعلمات

اطرح بعض األسئلة الستخراج الظاهرة النحوية المستهدفة:
-

الشتاء بارد.
البيت واسع .
الشمس دافئة.

يحترم شروط
القراءة الجهرية
يحترم عالمات
الوقف
يجيب عن
األسئلة
ويستخرج القيم
ويتحلى بها

بم بدأت الجمل ؟ كيف نسمي الجملة التي تبدأ باسم ؟

 بناء القاعدة:الجملة االسمية هي كل جملة تبدأ باسم مثل  :المدينة جميلة .
تطبيق
 -هات جمال اسمية

يالحظ الظاهرة
النحوية و يوظفها
يركب جمال
اسمية .

إنجاز التمرين في دفتر األنشطة ،التمرين 01رقم ص 29
اجعل كل جملة فعلية مممايلي جملة اسمية.
 اجتهد الولد في دراسته .التدريب  -يصوم أخي يوم االثنين كل أسبوع.
 يمسح المحسن دمعة اليتيم .و
االستثمار – تطوع الجيران لتنظيف الحي.

ينجز التمرين
على دفتر
األنشطة

اعرب الجملة التالية :
 الوطن عزيز . -المجتهد ناجح.

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع التعليمي :الهوية الوطنية

الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

فهم المكتوب
محفوظات .
أجمل األوطان
45د
7

الكفاءة
الختامية
مركبات
الكفاءة
مؤشرات
الكفاءة

المراحل

يقرأ نصوصا من مختلف األنماط ،مع التركيز
على النمط السردي تتكوّن من ستّين إلى
ثمانين كلمة أغلبها مشكولة ،قراءة سليمة
ويفهمها
يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في
النص المكتوب ،ويوظف الرصيد الجديد الوارد
في النص.
يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام ويتفاعل مع
معاني النص الشعري.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
-

مرحلة
االنطالق

لماذا أراد المغترب العودة إلى وطنه؟
بم كان يشعر محمود في كندا ؟

التقويم
يصف المعلم .

المرحلة األولى.
 -يعرض المعلم المقطوعة مكتوبة بخط واضح.

ينصت ويحسن
االستماع.

يشارك في شرح
المفردات

مرحلة بناء
التعلمات
-

قراءة صامتة للمقطوعة .
طرح سؤال حول فهم المعنى العام للمحفوظة.
قراءة القصيدة من قبل المعلم .
مناقشة محتوى القصيدة من خالل االسئلة الموجهة.
شرح الكلمات المبهمة .

يستظهر ما حفظ.

المرحلة الثانية.

التدريب
واالستثمار

االستاذ بلقاسم بدور

يجيب عن األسئلة.

-

يتم تجزئة المحفوظة إلى أجزاء .
قراءة التالميذ للمحفوظة قراءات فردية.
تحفيظ المحفوظة عن طريق المحو التدريجي.

-

حفظ و أداء المحفوظة أداء معبرا.

المدرسة االبتدائية مداحي سعيد

يؤدي المحفوظة أداء
سليما

تيسمسيلت

المقطع التعليمي :الهوية الوطنية
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

فهم المكتوب
قراءة+صرف
الحنين إلى الوطن
تصريف الفعل الماضي.
90د
 8و9

المراحل

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط ،مع التركيز على
الكفاءة
الختامية النمط الوصفي ،تتكـوّن من ثمانين إلى مائة
وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة ،قراءة سليمة
ويفهمها.
يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في
مركبات
النص المكتوب و يستعمل المعلومات الواردة
الكفاءة
في النص المكتوب و يستعمل إستراتيجية
القراءة و يقيّم مضمون النص المكتوب.
مؤشرات يعبر عن فهمه لمعاني النص ويستثمره في
اكتساب الظواهر اإلمالئية المختلفة.
الكفاءة
يصرف الفعل الماضي مع جميع الضمائر .

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

مرحلة
االنطالق

-

تلخيص النص المكتوب اعتمادا على أفكاره األساسية

التقويم
يتذكر أهم أحداث
النص ويجيب عن
األسئلة.

المرحلة األولى(قراءة أداء)

يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب ص  44وقراءة النص قراءة صامتة.
تليها قراءة جهرية معبرة(تجسيد األهداف الحس حركية)
يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة
وجودتها،وعلى من لم يقرأ في الحصتين السابقتين(فقرة/فقرة).
يثري رصيده اللغوي من خالل نشاط أثري لغتي .

مرحلة بناء
التعلمات

أالحظ وأكتشف .
 طرح بعض األسئلة الستخراج الجمل التي تشمل الكلمات المستهدفة. عادت خديجة إلى أرض الوطن. صرف الفعل عاد مع الضمائر أثبت .ضمائر المتكلم
عدت
أنا
نحن عدنا

أنت
أنت
أنتما
أنتما
أنتم
أنتن

ضمائر المخاطب
عدت
عدت
عدتما
عدتما
عدتم
عدتن

هو
هي
هما
هما
هم
هن

ضمائر الغائب
عاد
عادت
عادا
عادتا
عادوا
عدن

يقرأ فقرات من
النص قراءة صحيحة
يجيب عن األسئلة
يوظف الكلمات
الجديدة في جمل
ينجز التطبيقات
لتدعيم الفهم

إنجاز التمرين في دفتر األنشطة،ص . 21
يصرف الفعل ساعد
مع الضمائر .

التدريب
واالستثمار

يكتشف أخطاءه.
يصحح أخطاءه.

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع التعليمي :الهوية الوطنية

الميدان فهم المكتوب +التعبير الكتابي
النشاط مطالعة  +إنتاج كتابي
العنوان رموز الوطن /وصف المدينة والوطن.
 90د
المدة
الحصة 10و 11

الكفاءة
الختامية
مركبات
الكفاءة
مؤشرات
الكفاءة

المراحل
مرحلة
االنطالق

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط ،مع التركيز على
النمط الوصفي ،تتكـوّن من ثمانين إلى مائة
وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة ،قراءة سليمة
ويفهمها.
يقيم مضمون النص المكتوب ،ويتحكم في
مستويات اللغة الكتابية ،وينتج نصوصا وصفية
ومشاريع كتابية
يعبر عن فهمه معاني النص ويوظف معجمه
اللغوي المناسب وينظم إنتاجه وفق النمط
الوصفي

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
ماهو عنوان آخر قصة قراتها ؟
ما العبرة التي استخلصتها ؟

التقويم
يتذكر أهم األحداث
ويجيب عن األسئلة

 )1المطالعة

مالحظة الصور و قراءة السندات الكتابية من ص  40من كتاب القراءة

 توجيه المتعلمين لقراءة النص قراءة متبصرة . ضرورة إقناع المتعلم بأن النص هو السند في استنباط الفهم الصحيح . غرس منهجية استعمال الكناش لتدوين المصطلحات الجديدة عليهميستخلص المتعلم المعلومة و إن أمكن تدون على السبورة .
 قراءة نموذجية من طرف المعلمقراءات فردية من طرف التالميذ .

يفاضل و يميز بين
أحداث النص.
يعبر عن رأيه في
المضمون
يستخرج القيم
يجيب عن األسئلة
يختار عنوانا مناسبا
للنص

مرحلة بناء
التعلمات

يحدد األطر الزمنية
والمكانية
 )2أتدرب على التعبير الكتابي:
 يطلب المعلم من التالميذ انجاز التمارين ص 27من دفتر األنشطة -يصف المتعلم مدينته اعتمادا على الصور

-

يوظف المكتسبات

يصف وطنه اعتمادا على الصور.

التدريب
و
االستثمار

يصف وطنه
يكتشف أخطاءه.
يصحح أخطاءه.

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع التعليمي :العلم و حسن الخلق
الميدان تهذيب السلوك
يحسن المتعلم توظيف القواعد األخالقية في
الكفاءة
النشاط تربية اسالمية
الختامية المحيط االجتماعي والبيئي ،وإقامة عالقات حسن
.
الرحمن
عباد
الدرس من صفات
الجوار ،واختيار األصدقـاء ،وأداء األمانة والمحافظة
08
الرقم
على التراث
الحصة  1و2
مركبات
 المعامالت االجتماعية السليمة.
الكفاءة
 السلوك القويم
مؤشرات
الكفاءة

المراحل

 يتعرف على صفات عباد الرحمن .

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
-

مرحلة
االنطالق

يتحلى المسلم باألخالق الحميدة و يبتعد عن األخالق ذميمة
عدد الصفات التي يجب على المسلم التحلي بها.
عدد الصفات التي يجب على المسلم تجنبها و االبتعاد عنها

التقويم
يجيب عن
التعليمة انطالقا
من معارفه
السابقة

يقرأ النص
بتمعن

قراءة النص
 قراءة النص( صفات عباد الرحمن ) تحليل النص و استخراج ما فيه من مواعظ و قيم . التعرف على المعاني و المفردات .أنشطة التعلم:
يتم من خالل هذه الفقرة وتوظيف التعلمات الجديدة بهدف ترسيخها وذلك لقياس مدى
اكتساب التالميذ من خالل إنجاز األنشطة 1من الصفحة31

يستخرج القيم
والمواعظ
يتعرف على
الكلمات
الصعبة.

مرحلة بناء
التعلمات

تعلمت:عن طريق أسئلة هادفة يتم التوصل إلى نص تعلمت (ص)31

يشارك في
تكوين الخالصة

الحصة الثانية:
أتحقق من تعلماتي :من خالل الفقرة يتم مطالبة المتعلمين بإنجاز النشاط األول من
الصفحة 31مع المراقبة والتصحيح.

التدريب
واالستثمار

االستاذ بلقاسم بدور

ينجز التمارين
يكتشف أخطاءه
يصحح أخطاءه.

المدرسة االبتدائية مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 02:
الميدان
النشاط
الوضعية
العنوان
المدة

الكفاءة
الختامية

يستغ ّ
ل سندات مناسبة إلبراز التحوّالت
في شمال إفريقيا بعد الفتح اإلسالمي.
يتعرّف على عناصر التحوّل في البشرية
بعد ظهور اإلسالم.

مؤشرات
الكفاءة

اعتماد سندات مناسبة للموازنة بين
الجاهلية وصدر اإلسـالم الستخالص
التحـوّل في البشريـة.

مركبات
الكفاءة

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

المراحل

مرحلة
االنطال
ق

الميدان02:

التاريخ العام
تاريخ
ظهور اإلسالم
شبه الجزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم
45د

الوضعية 01:

الدرس01:

السند:نظرا لطول الفترة التي عاشها اإلنسان على السطح األرض لجأ المؤرخون إلى
تقسيمها إلى مراحل تسهيال لدراستها .
التعليمة :ما هي مميزات التاريخ الوسيط.

التقويم
يسترجع المعارف
السابقة

استكشاف المعارف:
سميت الفترة التي سبقت ظهور اإلسالم في شبه الجزيرة العربية بالجاهلية
 -استعن بالسندات وتعرف على خصائصها..

يفهم الوضعيات
المدونة

الحظ السند01
 ماذا تالحظ؟ -ماذا يحيط بها ؟

الحظ السند02
 ماهي السماتالسائدة بين العرب
قبل اإلسالم؟

الحظ السند 03
 لماذا أراد أبرهة انيحطم الكعبة ؟

مرحلة
بناء
التعلما
ت

يستنتج المراد من
وراء كل سند

الحظ السند05
 ماهي الصفات الذميمة التياتصف بها سكان شبه الجزيرة
قبل اإلسالم ؟
 -ما الصفات الحميدة

الحظ السند 04
ماهي أهم النشاطات
التي كان يقوم بها سكان
شبه الجزيرة ؟
 كم رحلة يقومون بها ؟استنتاج:
الحظ السندات 5.4.3.2.1.ماذا تستنتج؟
-

كانت الحروب سمة سكان شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم و أهمها حرب
داحس وغبراء و كان السكان يمارسون التجارة مع الشعوب المجاورة وخاصة
اليمن و الشام.
ومن أشهر مدن شبه الجزيرة العربية مكة المكرمة التي توجد بها الكعبة التي كان
يحج إليها الناس و قد أراد أبرهة الحبشي هدمها بفيله العظيم.
كما اتصف العرب بالصفات الذميمة فقد اتصفوا بالصفات الحميدة مثل الكرم و
الشجاعة و األمانة ..

-

تحدث في بضعة أسطر عن حياة القبائل العربية قبل االسالم.

-

التدريب
واالستث
مار

يناقش محتوى
السندات المرئية

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية مداحي سعيد

يتعرف على حياة
سكان شبه
الجزيرة قبل
اإلسالم

يستنتج الخالصة
المناسبة

ينجز النشاط بناء
على توجيهات
االستاذ

تيسمسيلت

المقطع 01:

الميدان01:

الميدان الحياة الجماعية
النشاط تربية مدنية
الدرس المحميات الطبيعية في الجزائر
الحصة 1
45د
المدة

الكفاءة
الختامية
مركبات
الكفاءة

مؤشرات
الكفاءة
المراحل
مرحلة
االنطالق

-

الوضعية 01:

الدرس06:

بعد الكشف عن ثراء التراث الوطني ،يبيّن أه ّ
مية
حمايته وترقيته
يتعرّف على التراث المحلّي والوطني (المعالم
األثرية).
يصنف أنواع الصناعات التقليدية في محيطه
القريب.
يقدم اقتراحا يرمي إلى الحفاظ على المعالم األثرية
والصناعات التقليدية .
 يتعرف على المحميات الوطنية و يقترححلوال لحمايته..

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
تزخر الجزائر بتراث ثمين  ،اذكر التراث الالمادي الذي تزخر به الجزائر .

أتذكر:
 اذكر بعض الحيوانات المنقرضة ما هو سبب انقراضها؟ ما هي اقتراحاتك للمحافظة على التوازن البيئي ؟أقرأ وأالحظ:
مطالبة المتعلمين بفتح كتاب التربية المدنية ص15
ّ
السندات المكتوبة .
مشاهدة الصورة و قراءة

التقويم
يجيب عن التعليمة
من معلومات سابقة

يالحظ الصور
و السندات.

-

مرحلة
بناء
التعلمات

يجيب عن
األسئلة.
 يسميالمحميات

أفهم:
 ما نوع الشريط الذي تابعته العائلة ؟ لم خصصه المحقق؟ ماذا قررت ياسمين أن تفعل؟ صف المحمية الطبيعية في الوثيقة .1 اكتشف بعض أسماء المحميات من خالل السند2تعلمت:
 المحميات الطبيعية هي فضاء طبيعي لكثير من الحيواناتو النباتات النادرة المهددة باالنقراض.

 يصفالمحمية
-

يشارك في
تكوين
الخالصة

أنجز وأدمج تعلماتي:
التدريب عند زيارتي للمحميات ألتزم بــ:
)1أعمل على .........................
و
االستثمار  )2ال أقوم ب........................
أساهم في .............................

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية مداحي سعيد

ينجز النشاط فرديا
 يصححجماعيا

تيسمسيلت

المقطع 01:
الميدان
النشاط
الوضعية
الموضوع
المدة

الميدان01:

أدوات ومفاهيم المادة
جغرافيا
الموقع الجغرافي و طبيعة االنتماء.
االنتماء اإلفريقي
45د

الوضعية 02:
الكفاءة
الختامية
مركبات
الكفاءة

مؤشرات
الكفاءة

يستعمل خرائط مالئمة للكشف عن انتماءات
الجزائر اإلقليمية والقارية
 يوظّف خريطة العالم للتعرّف على
المجموعات الكبرى على سطح األرض
 يح ّ
دد موقع الجزائر في القارة اإلفريقية
وفي المغرب العربي.
يربط العالقـة بين الموقـع الجغرافي وطبيعة
االنتماء ،يدرك مكانة الجزائر في المغرب
العربي
تحديد فضاءات جغرافية تنتمي إليها الجزائر

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

المراحل

مرحلة
االنطالق

الدرس02:

-

التقويم

ماهي الروابط التي جعلت دول المغرب العربي تتوحد ضد االستعمار ؟

يحدد الروابط.

استكشاف المعارف:
مطالبة المتعلمين بفتح كتاب التاريخ والجغرافيا ص  87-86وقراءة السندات والصور.
يحدد موقع
الجزائر

الحظ السند1

مرحلة
بناء
التعلمات

إالم تسعى
الجزائر ؟

الحظ السند2
لم سميت
الجزائر بدولة
صحراوية ؟
ماذا نتج عن ذلك
؟

الحظ السند3
ماذا نتج عن
موقع الجزائر في
شمال القارة
اإلفريقية ؟

الحظ السند4
متى تم اإلعالن
عن تأسيس
االتحاد المغاربي؟

الحظ السند5
ما ذا تمثل العبارة
التي قالها الزعيم
االفريقي؟

استنتاج
 موقع الجزائر في شمال القارة اإلفريقية و تشابه ظروفها الطبيعيةمع معظم دولها و مشاركتها في كل المؤسسات اإلفريقية و
دعمها لكل مشاريع التواصل و التنمية جعلها تنتمي إلى إفريقيا .

يستنتج المراد
من وراء كل سند

يتعرف على
أطوال الشريط
البري لبعض
الدول
يحدد موقع
الجزائر
يستنتج الخالصة
المناسب.

التدريب
و
االستثمار

ينجز النشاط بناء
على توجيهات
االستاذ

أدمج تعلماتي:
اختر عنصرا واحدا من عنصر االنتماء اإلفريقي و حرر فقرة حوله.

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 01:

الوضعية 03:

الميدان01:

الميدان اإلنسان والصحة
النشاط تربية علمية وتكنولوجية
الموضوع دوران الدم
العنوان
دور اإلسعافات األولية
و أهمية التبرع بالدم.
45د×2
المدة
الحصة
2/1

المراحل

الفقرات

وضعية
االنطالق

الوضعية
االنطالقية

الكفاءة
الختامية
مركبات
الكفاءة

الدرس07:

يتصرّف بشكل سليم أمام مشكالت فردية وجماعية
متعلقة بالوعي الصحي للمحافظة على صحته وصحة
غيره بتجنيد موارده حول نشاط جسم اإلنسان
تعريف الدم كعنصر أساسي للحياة
بناء مفهوم أولي للدورة الدموية
نشر الوعي الصحي المتعلق بالتبرع بالدم.

مؤشرات يبين أهمية التبرع بالدم.
يصمم لوحات تحسيسية للتبرع بالدم.
الكفاءة

الوضعية التعليمية والتعلمية

مؤشر التقويم

قراءة الوضعية و جمع تصورات التالميذ .

سأتعلم

يذكر التوجيهات

النشاط األول:

-

يالحظ
يجيب عن
االسئلة

يذكر خطوات
اإلسعافات األولية
.
-

البحث و
التقصي
حول
مشكل
علمي

النشاط الثاني:
تصميم لوحة تحسيسية للتبرع بالدم
 )1الخطوات اإلسعاف.
 )2شعار اللوحة.
 )3وقت التبرع بالدم.

ما
تعلمته

استثمار
المكتسبات

ماهي أهمية التبرع بالدم؟
ماهي خطوات المتبعة إلسعاف مصاب ؟

أتحقق
من
تعلماتي

االستاذ بلقاسم بدور

تعلمت:
عند اإلصابة بنزيف يجب تقديم بعض اإلسعافات
األولية التي قد تنقذ حياة المصاب كما يجب
التحسيس بالتبرع بالدم والمواضبة عليه.

ينجز التلميذ التمرين1و  2ص 35

المدرسة االبتدائية مداحي سعيد

يصمم لوحة
تحسيسية

يشارك في
تكوين الخالصة و
قراءتها

يقترح حلوال
يصحح جماعيا
ثم فرديا.

تيسمسيلت

المقطع 01 :
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة
مؤشرات الكفاءة

كل الميادين
رياضيات
أجند معارفي
 45د
1
يسترجع معلومات سابقة ويوظفها في حل وضعيات مشكل.

المراحل
مرحلة
االنطالق

األسبوع 08:

التقويم

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

إمالء أعداد على األلواح:
مثل )  : 76503 , 19439 , 40020 , 95290اإلنجاز على اللوحة(

يكتب األعداد .

الوضعية  :في المزرعة

يقرأ
يقرأ األستاذ الوضعية ثم تلميذ أو تلميذين.الحل
مجموع المحصول هو 4 000 kgالمبلغ الذي تحصل عليه هو 72 000 da

مرحلة
بناء
التعلمات

800x5=4 000
4 000 x18 = 72 000

ي ٌفهم

ينجز

الحل
46198 – 45678 = 520 km
 520 kmعلى  4رحالت ذهابا وإ اٌبا المسافة بين المزرعة و السوق هي  65كلم

46198 – 45678 = 520 km
520 =260 + 260
-

يتخطى درجتين

الحل
72000 - ( 157 x 4 ) =72000 – 628 = 71372 da
المبلغ الذي سيبقى للفالح هو  : 71372دج-

مالحظة :في الجزء  3من الوضعية اقترح إضافة معطى (المسافة بين التدريجة و األخرى هو) 260km

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 01 :
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة
مؤشرات الكفاءة

كل الميادين
رياضيات
حل الوضعية االنطالقية 01
 45د
2
حل مشكلة مركبة موظفا مكتسبات المدروسة خالل المقطع 01

المراحل
مرحلة
االنطالق

األسبوع 08:

التقويم

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

مضاعفات عدد
إيجاد مضاعفات أعداد أصغر من 20

يكتب األعداد
.

الوضعية  :في معرض الكتاب
الوضعية

الحل

8993

8992

8991

8990

8989

8988

8987

8986

8985
يقرأ

35 dam 3m = 350m 3 m = 353 m
المسافة هي  353مترا
ي ٌفهم

(10 x 12 ) x 10 = 120x 10 = 1200
 1200كتابا

ينجز
مرحلة
بناء
التعلمات

1لفة تكفي لـ  65كتابا
 10لفات تكفي لـ  650كتابا
 20لفة تكفي لـ  1300كتابا
( 8x 12 ) + 6 = 96 + 6 = 102
= ( 1200 – 102 ) + 100 = 1098 + 100
1198
عدد الكتب هو  1198كتابا
(168x5)=840g
840 + 200 = 1040 g
1040 + 840 = 1880 g = 1 kg 880 g
وزن كتبي و كتب أختي معا هو 1 kg 880 g
نعم يكفي الكيس الورقي لحمل الكتب ألن :
1 kg 880 g < 2 kg
يتحقق بالكوس

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 01 :
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة
مؤشرات الكفاءة
المراحل

األسبوع 08:

كل الميادين
رياضيات
الحصيلة
 45د
3
يسترجع معلومات سابقة ويوظفها في حل وضعيات مشكل.
التقويم

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

يكتب األعداد على
األلواح .

مرحلة
االنطالق

ا
الوضعية

الحل
 اثنان و ستون ألف و خمسمائةواثنان وثمانون
 تسعة و ستون ألف و سبعمائة وستة وثمانون .
 اثنان وثمانون ألف و ثمانمائة و أربعةوعشرون.
75 890  75 898
8 000  9 999
27 999  28 000

مرحلة
بناء
التعلمات

.

A

يقرأ

ي ٌفهم

ينجز

)(d
-

قسم السنة الرابعة 18
في مادة التاريخ.
معدل الرياضيات.

-

مالحظة  :نظرا لضيق الوقت (45د) يختار المعلم مجموعة من الوضعيات حسب حاجيات تالميذه .

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 01 :
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة
مؤشرات الكفاءة
المراحل

األسبوع 08:

كل الميادين
رياضيات
المعالجة
90د
5/4
يصحح األخطاء و يحل وضعيات مشكل.
التقويم

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

يكتب األعداد على
األلواح .

مرحلة
االنطالق

ا
الوضعية

الحل
 تصحيح الخطأ . 62 40462 30562 107 حل الوضعية 73 01272 0597 259-

-

تصحيح الخطأ
6x4=24
9x8=72 8x6=48
حل الوضعية
8x7=56 6x7=42
9x6=54 9x9=81

-

تصحيح الخطأ
114-116-118-120
حل الوضعية
110-115-120-125

مرحلة
بناء
التعلمات

7x9=63

تصحيح الخطأ المستقيمان
غير متوازيان الن عرض
الشريط غير ثابت
حل الوضعية
نعم المستقيمان متوازيان
-

يقرأ

ي ٌفهم

يصحح
األخطاء

ينجز
الوضعيات

تصحيح الخطأ
حل الوضعية

-

مالحظة  :نظرا لضيق الوقت (90د) يختار المعلم مجموعة من الوضعيات حسب حاجيات تالميذه .
االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 01 :
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة
مؤشرات الكفاءة
المراحل
مرحلة
االنطالق

األسبوع 08:

كل الميادين
رياضيات
منهجية حل المشكالت.
 45د
6
التعرف على منهجية حل المشكالت.
التقويم

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

مضاعفات عدد
إيجاد مضاعفات أعداد أصغر من 20
الوضعية  :في معرض الكتاب
الوضعية

يكتب األعداد .
المعلومة الناقصة

ثمن الكرة .
يقرأ
المسافة التي قطعها .
ي ٌ
فهم
مدة العرض.

مرحلة
بناء
التعلمات

مسافة الدورة الواحدة
ينجز...

يشارك
في
استخالص
القاعدة

يبحث عن المعلومة الناقصة ثم يحل المشكلة

ينجز الوضعيات
يصحح جماعيا
يكتشف أخطاءه
يصحح فرديا

استثمار
المكتسبات

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية مداحي سعيد

تيسمسيلت

الوضعيات والتنقالت

الميدان
النشاط

تربية بدنية

الموضوع

الجري

العنوان
المدة
الحصة

الجري ضمن مجموعة .
45د
1

المراحل

الكفاءة
الختامية

ينجز مختلف أشكال التنقالت فرديا
وجماعيا.

الجري بسرعة قصوى على محور و على
مركبات
منحنى  /الجري بسرعة قصوى ضمن
الكفاءة
مجموعة  /قيادة مجموعة خالل الجري
على مضمار
مؤشرات أخذ وضعية سليمة خالل الجري
ـ تنفس مناسب للجري
الكفاءة
ـ خطوات ديناميكية
ـ احترام المسافات خالل الجري جماعيا
ـ المحافظة على إيقاع الجري .

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
-

الوضعية األولى(10د)
 تسخين عام:يقودها قائد الفوج في فرقته تحت إشراف االستاذ
 تسخين خاص  :حركات المرونة من اجل تحسين االستعداد البدني

مرحلة
التهيئة

 الوضعية الثانية( 10د): لعبة الليل و النهار.قواعد اللعبة:
 فريقان متساويا العدد ،يقف كل منهما على شكل موجة في منتصفالملعب وباتجاه العرض.
 متقابالن و بعيدان عن بعضهما حوالي 2م. يعين الفريق الذي يمثل الليل و الفريق الذي يمثل النهار . يسرد المدرب قصة يذكر فيها تارة الليل وتارة النهار . على الفريق الذي يذكر اسمه ان يهرب اتجاه خط نهاية نصف الملعبقبل ان يمسكه الفريق الخصم.
 -الفريق الفائز الذي يتمكن من مسك أكبر عدد من عنصر الفريق الخصم.

المرحلة
األساسية
الوضعية الثالثة( 10د):
الجري في مجموعة:
يوزع التالميذ إلى أربع مجموعات .وعند إشارة األستاذ يجري التالميذ بانتظام
لمدة خمس دقائق مع الحفاظ على نفس المسافة الفاصلة بين المجموعات.
وذلك بالمرور في آن واحد على نقط محددة داخل المدار المخصص للجري.

الرجوع إلى
الهدوء

االستاذ بلقاسم بدور

-

الوضعية الثالثة( 10د):
قد تكون بلعبة هادئة أو بحوصلة ما جاء في الحصة
تعلن فيها النتائج ان كانت هناك العاب تنافسية
 جمع عناصر القسم على حسب الفرق .
 كل قائد يدلي بمالحظاته.
 إعطاء توجيهات من طرف االستاذ.
 مناقشة جماعية بين التالميذ و االستاذ

المدرسة االبتدائية مداحي سعيد

التقويم

-

يركز على صحة
التنفس .االنضباط و
التنظيم داخل
الفوج

االجري صمن
مجموعة .
 التنسيق الحركياالستجابة
 سرعةللمؤشر
 -سرعة التنفيذ

يسجل سلوك المتعلم
ابراز بعض الحاالت
التصرفية اثناء اللعب :
كاالنانية  /التسرع/
وضعية الذراعين

تيسمسيلت

