مديرية التربية لوالية تيسمسيلت
بلقاسم بدور
مفتشية التعليـــــم االبتدائي 01
الرابعة  .مدرسة  :مداحي سعيد
السنة الدراسية2018/2017 :
األسابيع

محفوظات

21

لباسنا
الجميل

لوال....
لـــ...

التوازن الغذائي – رياضة األبدان

20

أنامل من
ذهب

ظروف
المكان

وصف
مشهد

مشاريع

19

لمن تهتف
الحناجر

التعجب :ما
أفعل!...

الحال

اسم الفاعل
(صرف)

الوصف
المادي و
المعنوي

رياضيات

تربية
إسالمية

تربية
علمية

تربية
مدنية

تاريخ

حساب متمعن فيه
القسمة ()3
وضعيات القسمة

إسالم أبي
بكر
الصديق

دورة الماء
في الطبيعة

أساهم
في حل
الخالفات

الفتح
اإلسالمي
لشمال
إفريقيا

الحلم
والعفو

مبدأ األواني
المستطرقة

التمييز
العنصري

المساحة ()2
التناسبية ()1
القسمة ()4

إدماج ،تقويم ،معالجة؛ للمقطع 5

الحوار

الكتاب  -علبة األلوان

المضارع
المجزوم

اسم
المفعول

إنجاز شريط مرسوم

المفعول
المطلق

األسماء
الموصولة

الحوار

حل مشكالت
التناظر ()1
القسمة ()5
القسمة ()6
التناظر ()2
المحيط ()2

التبسم
صدقة

نبذ
العنف

ّ
خزان الماء

أدمج تعلماتي

بالحوار
تزول
الخالفات
أقوم
تعلماتي

مراحل
الفتح
اإلسالمي
لشمال
إفريقيا
تأثيرات
الفتح
اإلسالمي
في بالد
المغرب
المسجد -
المدينة

جغرافيا

تربية
فنيـة

 المواردالطاقوية

اآلالت
الموسيقية
(ت موسيقية)

الموارد
الفالحية

خامات فن
التصميم
(ت تشكيلية)

العمل
اإلنتاجي
المادي

العمل
اإلنتاجي
الالمادي

تربية
بدنية

اآلالت
الموسيقية
(ت موسيقية)

تقنيات الجمع
(ت تشكيلية)

القيام بوثبات متتالية برجل واحدة

18

مرض
سامية

 بينما...– إذا...
– بـــــ...

كان
وأخواتها

الهمزة في
آخر الكلمة
(المتطرفة

تعبير
كتابي

تصميم ألبوم لمراحل النمو

قراءة

التعبير
الشفوي

التوزيــع الشهري -فيفري-

المستوى :السنة

الرمي حسب الموقف (بيد واحدة،
باليدين معا)  -ربط الوثب بالرمي

قواعد
نحوية

صرف/
إمالء

األستاذ:

إمــضاء وخـتـم الـمـدير

إمــضاء األستاذ

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

عنوان المقطع :الصحة و الرياضة

الجزئية 02:

المقطع 05:

الكفاءة يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط ،ال
الختامية سيما النمط الوصفي ويتجاوب معها.
الميدان
النشاط
الموضوع

فهم المنطوق
فهم المنطوق
معاناة مريض

المدة
الحصة

45د
01

مؤشرات
الكفاءة

المراحل
مرحلة
االنطالق

مركبات
الكفاءة

*يردّ استجابة لما يسمع
ّ
النص المنطوق
* يتفاعل مع
*يحلّل معالم الوضعية التواصلية
ّ
النص المنطوق
*يقيّم مضمون
ّ
يتصرّف بكيفية تدل على اهتمامه لما يسمع،
يح ّ
دد موضوع الوصف وعناصره ،يستخدم
الروابط اللغوية المناسبة للوصف

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
-

سوء التغذية يؤدي إلى عدد أمراض
عدد بعض هذه األمراض.

التقويم
يجيب عن األسئلة

قراء النص المنطوق (معاناة مريض ) من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل
البصري بينه وبين متعلميه مع االستعانة باألداء الحس حركي والقرائن اللغوية.
الدليل ص62
النص المنطوق.

يستمع إلى النص
ويبدي اهتماما

مرحلة بناء
التعلمات
فهم المنطوق:
 كيف كان الشاب في المساء ؟ متى ساءت حالته؟ لماذا كان يصرخ؟ ماذا حضرت الجدة؟ هل تحسن الفتى بعد شرب الحشائش؟ ؟ ما علة الفتى و ما األدوية التي يحتاجها ؟ -هل يجب ان نعالج باألدوية الصيدلية ام باألعشاب ؟

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

أشاهد و أعبر.

التدريب
واالستثمار

مالحظة الصور و التعبير عنها
( يمكن تفويج التالميذ)

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

بناء أفكار جديدة
تدعم ما ورد في
النص المنطوق
تقويم اإلنجاز.

تيسمسيلت

المقطع 05:

عنوان المقطع :الصحة و الرياضة

الميدان تعبير شفوي.
النشاط تعبير شفوي(أستعمل الصيغ)
العنوان بينما ......إذا بـــ
المدة 45
الحصة 02

المراحل

مرحلة االنطالق

الجزئية 02:

الكفاءة يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في وضعيات
الختامية تواصلية دالّة.
مركبات يتواصل مع الغير
الكفاءة يفهم حديثه
يقدم ذاته ويعبر عنها
مؤشرات  -يعبر بلغة سليمة .
ّ
الكفاءة  -يستخدم القرائن المناسبة للوصف -يتقـيد بالموضوع.
يحترم خطاطة النمط الوصفي -يوظّف الروابط توظيفا
سليما يعب ّر عن رأيه في الموصوف و يستعمل
صيغة المفاجأة (بينما ---إذا )...في وضعيات دالة.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
العودة إلى النص المنطوق(معاناة مريض )
يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.
 -مم كان يعاني الشاب؟

التقويم
يتذكر مضمون النص
المنطوق.
يجيب عن األسئلة.

المرحلة األولى
بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة .

مرحلة بناء التعلمات

 بينما كانت الغرفة هادئة و إذا بالشاب يصرخ من شدة األلمالمرحلة الثانية.
 الحظ الكلمات الملونة على ماذا تدل ؟المرحلة الثالثة.
 عبر باستعمال صيغة المفاجأة عن الوضعيات التالية . متابعة الدروس /دق الجرس. اللعب بالرمل/العثور على صدفة جميلة. البحث عن معلومات في الحاسوب /انقطاع التيار الكهربائي. السير بالسيارة/توقف المحرك.-

التدريب واالستثمار

االستاذ بلقاسم بدور

كون جمال أخرى باستعمال صيغة المفاجأة .

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يجيب عن األسئلة،
يكتشف الصيغ
ويوظفها.

يتدرب على
استعمال الصيغ في
وضعيات مشابهة
ويستثمرها في
وضعيات جديدة.

تيسمسيلت

عنوان المقطع :الصحة و الرياضة

الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

الكفاءة
الختامية
مركبات
الكفاءة

تعبير شفوي.
إنتاج شفوي
وصف حالة مريض.
45د
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المراحل

المقطع 05:

مؤشرات
الكفاءة

يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في
وضعيات تواصلية دالّة.
يتواصل مع الغير
يفهم حديثه
يقدم ذاته ويعبر عنها
 يعبر بلغة سليمة .ّ
 يستخدم القرائن المناسبة للوصف -يتقـيدبالموضوع .يحترم خطاطة النمط الوصفي -يوظّف
الروابط توظيفا سليما يعب ّر عن رأيه في
الموصوف

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

مرحلة
االنطالق

الجزئية 02:

في يوم من األيام أصيب احد أفراد عائلتك بمرض .
صف حالته.

التقويم

يصف حالة
المريض.

)1صف حالة شخص و اقترح ما يمكن فعله للتخفيف من األلم

مرحلة بناء
التعلمات

يعبر معتمدا
على الصور

)2زرت محال لبيع األعشاب الطبية و الصيدلية
-

ماذا يباع في كليهما ؟

-

من يبيع ف داخل المحلين ؟

-

في أي المحلين نحتاج إلى وصفة طبية؟

-

قارن بين محل بيع االعشاب و الصبديلية .

-

سقط زميلك في حصة التربية البدنية و أصيب بجروح في
جسمه :
صف زميلك.
ماذا فعل المعلم.

يصف زميله
التدريب و
االستثمار

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يبين العمل
الذي قام به
المعلم.

تيسمسيلت

عنوان المقطع :الصحة و الرياضة
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

المقطع 05:

فهم المكتوب
قراءة (أداء+فهم)
مرض سامية
45د
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الكفاءة
الختامية

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

مركبات
الكفاءة

*يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في
النص المكتوب
*يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب

مؤشرات
الكفاءة
المراحل
مرحلة
االنطالق

الجزئية 02:

*يستعمل إستراتيجية القراءة و يقيّم مضمون النص
المكتوب.
يحترم شروط القراءة وعالمات الوقف ،يعب ّر عن فهمه
ّ
النص .الوصفي عن غيره ،ويختار من متعدد.
لمعاني
التقويم

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
العودة إلى النص المنطوق(معاناة مريض )
يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.
 ما نوع المرض الذي أصيب به الشاب؟ -ما الذي سبب ذلك ؟

يجيب عن
األسئلة

فتح الكتاب ص 82ومالحظة الصورة المصاحبة للنص.
ماذا تشاهد في الصورة؟
تسجيل توقعات التالميذ عن موضوع النص.
 -ترك فرصة للتالميذ للقراءة الصامتة .

مرحلة بناء
التعلمات

-

كيف قضت سامية ليلتها ؟
من حضر لفحصها؟
قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال اإليحاء.
مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة  ،فقرة  /فقرة (يبدأ بالمتمكنين حتى
ال يدفع المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء )
تذليل الصعوبات أثناء القراءة و شرح المفردات الجديدة و توظيفها في
جمل

مناقشة التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة
المناسبة.

يكتشف
الشخصيات ويعبر
عنها
يعبر عن الصور
يقرأ فقرات من
النص قراءة
صحيحة
يجيب عن
األسئلة
يوظف الكلمات
الجديدة في جمل
يستخرج القيم
ويتحلى بها.

طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
إنجاز التمارين في دفتر األنشطة ،التمرين رقم3ص56
 /1انسب كل وصف لصاحبه.
تتلوى من السقم -قلق – وجهها ذابل – يكشف بدقة – تتوجع -وجهها عرقان –
يفحص مليا – محتار – عيناها غائرتان.
عامر

سامية

الطبيب

األوصاف
التدريب
و
االستثمار

 /2استعمل الطبيب حين فحص سامية:
مقياس الضغط جهاز األشعة  -محرارا .
حقنة ضمادا
سماعة

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يجيب عن
األسئلة
يقدم أفكارا أخرى
استنادا إلى
تصوراته
ينجز النشاط.

تيسمسيلت

عنوان المقطع :الصحة و الرياضة

الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

فهم المكتوب
محفوظات
توزن الغذاء.
45د
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المقطع 05:
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.
يفهم ما يقرأو يعيد بناء المعلومات الواردة في
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في
النص المكتوب
يؤدّي المحفوظات أداء معبرا.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
-

الجزئية 02:

يصاب اإلنسان بعدة أمراض .
عدد األمراض التي تصيب اإلنسان بسبب سوء التغذية .

التقويم
يجيب عن
األسئلة.

المرحلة األولى.

يعرض المعلم المقطوعة مكتوبة بخط واضح.

ينصت ويحسن
االستماع.
مرحلة بناء
التعلمات

يجيب عن
األسئلة.
يستظهر
ماحفظ.

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

التدريب
واالستثمار

-

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

-

حفظ و أداء المحفوظة أداء معبرا.

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يجيب عن
األسئلة
يستظهر.

تيسمسيلت

عنوان المقطع :الصحة و الرياضة
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

فهم المكتوب
قراءة وقواعد نحوية
مرض سامية
كان وأخواتها.
90د
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المراحل
مرحلة
االنطالق

مرحلة بناء
التعلمات

المقطع 05:

الجزئية 02:

الكفاءة
الختامية

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

مركبة
الكفاءة

*يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في
النص المكتوب و يستعمل إستراتيجية القراءة و
يقيّم مضمون النص المكتوب.

مؤشرات
الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ،ويعب ّر
ّ
النص .الوصفي عن غيره .و
عن فهمه لمعاني
يتعرف على أخوات كان و عملها .

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة حول المعنى الظاهري للنص.

 ما سبب مرض سامية ؟المرحلة األولى(قراءة أداء)
يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب ص 82وقراءة 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 حصة األداء(،فقرة/فقرة).
شرح وتوظيف عبارات أخرى من النص(كلماتي الجديدة كتاب التلميذ ص )83
المرحلة الثانية(بناء الجملة المتضمنة الظاهرة النحوية)
العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء الجمل.
 عمار قلق. سامية متألمة.كتابة الجملة على السبورة .

التقويم
يجيب شفويا عن
األسئلة.

يقرأ فقرات من
النص قراءة
صحيحة
يجيب عن
األسئلة
يوظف الكلمات
الجديدة في
جمل

 ما نوع الجمل ؟ ما الحركة التي تظهر على آخر الخبر؟.-

إدخال كان أو إحدى أخواتها على الجمل
كان عمار قلقا  -باتت سامية متالمة
يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:
من أخوات كان :أصبح ،أضحى  ،أمسى ،ظل  ،بات ،صار ،ليس و
تسمى أفعاال ناقصة .
تدخل على المبتدإ و الخبر فتنصب الخبر و يسمى خبرها و ترفع
المبتدأ و يسمى اسمها.

إنجاز التمارين في دفتر األنشطة ،ص57
 /1ادخل كان أو إحدى أخواتها على الجمل التالية :
 -العليل مرتاح

التدريب
و
االستثمار

المرض خطير
.
أعراض المرض ظاهرة
األم المسكينة قلقة
 /2أعرب مايلي :
أصبح التلقيح المبكر ضروريا.

االستاذ بلقاسم بدور

 -الممرضون ساهرون

يتعرف على
أخوات كان و
عملها

يجيب عن
األسئلة
ينجز النشاط.

الوباء الخطير منتشر .

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

عنوان المقطع :الصحة و الرياضة

الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

الكفاءة
الختامية

فهم المكتوب
قراءة
الظواهر اإلمالئية
مرض سامية
الهمزة المتطرفة .
90د
9/8

المراحل
مرحلة
االنطالق

المقطع 05:

مركبات
الكفاءة

مؤشرات
الكفاءة

الجزئية 02:

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
*يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب
*يستعمل إستراتيجية القراءة و يقيّم مضمون النص
المكتوب.
يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعب ّر عن
ّ
النص .الوصفي عن غيره و يرسم الهمزة
فهمه لمعاني
المتطرفة رسما صحيحا .

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة.
المرحلة األولى(قراءة أداء)
 يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب ص  82وقراءة 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).
أقرأ وأفهم(ص)83

استخراج األفكار األساسية للنص.

المرحلة الثانية(أثري لغتي)

مرحلة بناء
التعلمات
المرحلة الثالثة(استخراج الجمل المتضمنة الصيغة الصرفية)
العودة إلى النص المقروء وبناء الجمل بطرح أسئلة هادفة.
 أخذت سامية تقيء وحالتها تسوء ألنها تلجأ إلى العالج بالعقاقير بدل الدواء.مناقشة التالميذ للوصول إلى القاعدة
أين تقع الهمزة في الكلمات الملونة ؟ على ماذا كتبت فيها؟ تكتب الهمزة في آخر الكلمة على حرف يناسب حركة ما قبلها* إذا كان ماقبلها مكسورا تكتب على الياء مثل  :سيئ.
* إذا كان ما قبلها مضموما تكتب على الواو مثل  :امرؤ.
* إذا كان ما قبلها مفتوحا تكتب على األلف مثل  :نشأ.
* إذا كان ما قبلها ساكنا تكتب على السطر مثل :شيء.
إنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين ص57
استخرج من الفقة التالية الكلمات التي فيها همزة متطرفة و اذكر سبب كتابتها .

صاحب المرء الذي يحب لك من الخير ما يحب لنفسه  ،و ال تصاحب رفيق السوء
التدريب
واالستثمار فيسئ إليك فال تهنأ و تعيش في شقاء.

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

التقويم
يجيب عن
األسئلة.

يكتشف
الشخصيات
ويعبر عنها
يقرأ فقرات
من النص
قراءة صحيحة
يجيب عن
األسئلة
يوظف
الكلمات
الجديدة في
جمل.

يجيب عن
األسئلة
ينجز النشاط.
يكتشف
أخطاءه و
يصححها.

تيسمسيلت

عنوان المقطع :الصحة و الرياضة
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

فهم المكتوب
مطالعة
إنتاج كتابي
نصائح طبية
الوصف المادي و المعنوي
45د
11/10

المقطع 05:

الجزئية 02:

الكفاءة
الختامية

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

مركبات
الكفاءة

*يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في
النص المكتوب ويستعمل إستراتيجية القراءة و
يقيّم مضمون النص المكتوب.

مؤشرات يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعب ّر
ّ
النص .الوصفي عن غيره ويدمج
الكفاءة عن فهمه لمعاني
مكتسباته ويوظفها
المراحل
مرحلة
االنطالق

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
للمحافظة على صحتك يجب أن تتبع حمية غذائية
قدم نصائح لزميلك كي يكون غذاءه متوازنا.

التقويم
يجيب عن األسئلة.

 )1المطالعة

-

القراءة الصامتة للسندات.
طرح أسئلة اختبارية .
تلخيص السندات.

 )2أتدرب على التعبير الكتابي:
يطلب المعلم من التالميذ انجاز التمارين ص  59من دفتر
األنشطة
 /1يقرأ النص

 يقرأ يستعمل المعلوماتالواردة في النص.

مرحلة بناء
التعلمات

 /2يمأل الجدول مستعينا بالنص السابق.

 يمأل الجدول اعتماداعلى النص.

اكتب وصفا لكل صورة .

يصف الصورتين اعتمادا
على النص و الجدول.

التدريب و
االستثمار

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 02:

الميدان02:

الميدان التاريخ العام
النشاط تاريخ

العنوان الفتوحات اإلسالمية في شمال
إفريقيا.
المدة 45د

الوضعية 01:

الدرس03:

الكفاءة يستغ ّ
ل سندات مناسبة إلبراز التحوّالت في
الختامية شمال إفريقيا بعد الفتح اإلسالمي.
يتعرّف على عناصر التحوّل في البشرية بعد
مركبات ظهور اإلسالم.
الكفاءة
مؤشرات اعتماد سندات مناسبة للموازنة بين الجاهلية
الكفاءة وصدر اإلسـالم الستخالص التحـوّل في
البشريـة.

المراحل

الوضعية التعليمية التعلمية

مؤشرات التقويم

وضعية
االنطالق

ـ من قام بنشر اإلسالم بعد وفاة الرسول (ص)؟

ـ يجيب معطيا أفكاره
عن حالة الدولة
اإلسالمية في أيامها
األولى.

ـ فتح الكتاب ص . 36
ـ قراءة اإلشكالية دون اإلجابة عنها .
ـ قراءة السند: 01
ـ ماهي المدن التي ترى أسماءها على الخريطة ؟
ـ هل تعرف أسماء هذه الدول حاليا ؟
ـ كيف كانت من قبل ؟
سند 02
قراءة ال ّ
ـ كيف كانت أوضاع شمال إفريقيا قبل الفتح اإلسالمي؟
قراءة السند :03
صورة؟
ـ ماذا تالحظ في ال ّ
بناء
ـ ماذا حصل في تاريخ  647هـ؟
التعلّمات
قراءة السند :04
ـ من الذي قام بفتح شمال إفريقيا ؟
ـ من الذي حارب المسلمين عند وصولهم إلى شمال إفريقيا ؟
سكان المحليون اإلسالم ؟
ـ هل قبل ال ّ
ـ الوصول بالمتعلمين إلى استنتاج:
-

التقويم

ّ
السندات.
ـ يقرأ

ـ يحسن قراءة الخريطة
واستخدام مكوناتها.

ـ يتعرف على التغيرات
األولى التي أحدثها
اإلسالم.

بعد نجاح الفتوحات اإلسالمية في شبه الجزيرة العربية توجه
الفاتحون إلى شمال إفريقيا التي كان خاضعا لالحتالل
البيزنطي  ،فبدأ الفتح اإلسالمي لشمال إفريقيا على يد
عقبة بن نافع حيث قام بتأسيس القيروان سنة 50ه 670م ثم
واصل الفتوحات نحو الغرب حتى بلغ المحيط األطلسي.

أبرز في فقرة بسيطة كيفية وصول اإلسالم إلى شمال إفريقيا ذاكرا أهم المدن
التي تم فتحها أو تأسيسها.

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

ـ يعزز تعلماته حول
التغيرات التي أحدثها
اإلسالم.

تيسمسيلت

المقطع 02:

الميدان02:

الميدان السكان و التنمية
النشاط جغرافيا

الوضعية 01:

يصنف الموارد الطبيعية المتجددة وغير
المتجددة للمقارنة بينها واقتراح كيفية
التعامل معها.
 يتعرف على الموارد الطبيعية في
الجزائر،ويربط العالقة بين نشاط اإلنسان
والثـروات الطبيعية في البلـد.

الكفاءة
الختامية

العنوان الموارد الطاقوية

مركبات
الكفاءة

المدة 45د

الدرس06:

الهدف  يتعرف على الموارد الطاقوية في الجزائر.
التعلمي

المراحل

الوضعية التعليمية التعلمية

مؤشرات التقويم

وضعية
االنطالق

ـ ماهي الموارد الطبيعية المعدنية الموجودة بالجزائر

ـ يذكر أهم الموارد

ـ فتح الكتاب ص  100قراءة اإلشكالية دون اإلجابة عنها .
ـ قراءة السند: 01

ّ
السندات.
ـ يقرأ

-

بناء
التعلّمات

-

أين يقع حقل
المرك ؟
ماذا ينتج
الحقل؟

-

ما أهمية الطاقة ؟
فيم تستعمل الطاقة؟

 أين ترتكزحقول الغاز
الطبيعي ؟
كم يقدر إنتاجه؟

ماذا تمثل الخريطة ؟
أين يتركز الغاز؟
أين يتركز البترول؟
.....................

متى اكتشف البترول؟
ماذا يمثل البترول ؟
................

ـ يحسن قراءة الخريطة
واستخدام مكوناتها.

ـ يتعرف على أهمية
الطاقة
يحدد أماكن تواجدالطاقة في الجزائر
أين يقع المصنع ؟ -ماذا ينتج؟

-

ـ الوصول بالمتعلمين إلى استنتاج:
يمثل البترول و الغاز الطبيعي أهم مصادر الطاقة في الجزائر.
تتركز حقول الغاز الطبيعي في حاسي الرمل و عين أمناس و
عين صالح.
و تتركز حقول البترول في حاسي مسعود و عين امناس .
و تلعب هذه المصادر دورا بارزا في توفير رؤوس األموال نتيجة
تصديرها للخارج و استعمالها كمادة لتحريك مختلف اآلالت.

التقويم

اذكر أهم الموارد الطاقوية الموجود في الجزائر و بين أهميتها .

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

ـ يذكر الموارد الطاقوية
وأهميتها

تيسمسيلت

المقطع 02:
الميدان

مبادئ أوّلية في السيرة النبوية
والقصص.

النشاط
العنوان

تربية اسالمية

إسالم أبي بكرالصديق .

المدة
الحصة

45د
02/01

الجزئية 05:
الكفاءة
الختامية

يعرف باختصار محطات من حياة الرسول
صلى هللا عليه وسلم في مكّة وبداية
الدعوة ،ويتع ّرف على قصّة يونس وقصّة
صالح عليهما السالم األنبياء عليهم
السالم.

مركبات
الكفاءة

أهـ ّ
م المحطّات في حياة الرسول صلّى
ّ
هللا عليه وسلم.

الهدف التعرف على محطات من حياة أصحاب
التعلمي الرسول(ص).
النّشاطات
الخطوات
ُ
َّ
َ
َ
ق َ
كل َ
ى ُ
إثارة دوافع
وإِن َ
قرأت في المصحف الشريف قوله تعالى" َ
يم"
ع ِ
ظ ٍ
خل ٍ
عل ٰ
المتعلّمين
هذه االية تبين مكانة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و سنتعرف على
إلى التّعلّم
نعم أخرى من خالل صورة الضحى
قراءة
السند

مؤشرات التقويم
يتعرف على مكانة
سيدنا محمد صلى
هللا عليه و سلم .

ـ قراءة النص ص48
يقرأ النص .

التّعرف على
معاني
المفردات

اعتنق االسالم= اختار االسالم
كتاب الوحي=كتابة القرآن
ينجز األنشطة ص 49
النشاط : 01

يتعرف على
المفردات الصعبة
يتعرف على المعنى
اإلجمالي للورة .

ممارسة
أنشطة
التّعلم

ـ عن طريق الحوار و المناقشة يتوصل إلى :
أقتدي
و
أمارس

-

-

أحب أبا بكر و أقول ' :رضي هللا عنه) لكما سمعت اسمه
أو قرأته  ،و أعتز باألعمال العظيمة التي قدمها ألمته في
سبيل هللا.
أقتدي بأبي بكر رضي هللا عنه إلي أخالقه وخصاله
الحميدة .

يستنتج الخالصة

ـ أتمم الفراغات بالكلمات المناسبة
أتحقق من ولد أبو بكر الصديق رضي هللا عنه بـ.................و اشتغل بــــ ................ينجز التمارين.
تعلّماتي وكان سيدا من سادة...................وهو أول من أسلم من...................
وهو أقرب الناس إلى قلب....................حيث كان رفيقه في طريقه إلى
....وهو أبو......أم المؤمنين من أبرز صفاته
...................................و.......................و.................................

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 02:

الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

المراح
ل
مرحلة
االنطالق

الميدان02:

اإلنسان والمحيط
تربية علمية وتكنولوجية
دورة الماء في الطبيعة .
45د×2
2/1

الوضعية 03:

الدرس02:

الكفاءة يقترح حلوال مؤسسة للحفاظ على محيطه القريب
الختامية بتجنيد موارده حول الظواهر المميّزة للحياة عند النباتات
والماء في الطبيعة وتوزيعه وترشيد استهالكه.
مركبات يتعرف على دورة الماء في الطبيعة  ،ويس ّ
مي
الكفاءة الحاالت المختلفة للماء في هذه ال ّ
دورة .يعرف التحوّالت
التي تحدث للماء في دورة ويذكر شروط الت ّ
حول.
الهدف يتعرف على دورة الماء في الطبيعة.
التعلمي

الوضعية التعليمية التعلّمية

التقويم

تقديم الوضعية االنطالقية و طرح المشكلة :

يجيب عن
األسئلة

مالحظة الصور المرفقة ص 58
النّشاط : 01

يقرأ ويالحظ
الصور .

ّ
للشمس ؟
ماذا يحدث لماء البحر عند تعرضه
ّ
السحب ؟
اشرح مصدر
النّشاط : 02
من أين جاءت قطرات الماء في
أعلى القارورة ؟
استنتج كيفية تشكّل السحب
وكيفية سقوط األمطار .

مرحلة بناء
التعلّمات
النشاط :03

ّ
الرسم التخطيطي :
الحظ
ماهو التّحول الذي يحدث للماء في
المراحل  3 2 1؟
تحوصل النتيجة في مخطط عام
مختصر يمثل أهم التحوالت التي
تصيب الماء في دورته في الطبيعة

يحدد التلميذ
عناصر المحيط .
يالحظ الصّور .
يقدم فرضيّات.
يتذكر ما تعلّمه
يستخرج خطوات
المسعى
التّجريبي في
البحث.

عن طريق المناقشة والحوار يتوصل االستاذ مع التالميذ إلى :
يتبخر الماء على سطح البحر و المحيط بفعل الحرارة و يصعد هذا البخار إلى أعالي
الجو يلتقي بالهواء البارد فيتكاثف على شكل قطيرات صغيرة صغيرة من الماء
فتتشكل السحب.
إذا انخفضت درجة الحرارة أكثر تتساقط قطرات الماء على شكل أمطار و ثلوج و برد .
تعود مياه االنهار و الوديان و ما تحت االرض إلى البحر من جديد .
هذه الدورة تسمى (دورة الماء في الطبيعة) و هي دائمة ومتكررة .

استثمار
المكتسبات

االستاذ بلقاسم بدور

حل التمارين 1ص59

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يجيب عن
األسئلة
يكتشف األخطاء
و يصححها.

تيسمسيلت

المقطع 02:
الميدان
النشاط
الدرس
الحصة
المدة

الميدان02:

الحياة المدنية
تربية مدنية
أساهم في حل الخالفات
1
45د

الكفاءة
الختامية
مركبات
الكفاءة
مؤشرات
الكفاءة

المراحل
مرحلة االنطالق

-

الوضعية 01:

الدرس12:

ينطلق من أمثلة واقعية للتعبير عن تبنّيه للحوار
كأسلوب حضاري في التواصل ،ورفضه لكل أشكال
الميز العنصري.
يتعرّف على قواعد الحوار (تقب ّل الرأي المخالف)
يأخذ الكلمة،ويشارك في الحوار بشكل
منظّم،القتراح ح ّ
ل لمشكل مطروح في محيطه.
استنباط أهمية المشاركة في حل الخالفات .

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
هل قمت باإلصالح بين متخاصمين؟
ما العبارات التي استعملتها ؟

التقويم
يجيب عن األسئلة

أقرأ وأالحظ:

أفهم
-

بم شعر أحمد؟
لماذا تخاصم الصديقان؟
كيف كانت العالقة بينهما ؟
لماذا لم ينم أحمد في الليل ؟
الحظ الوثائق و استنتج فائدة الصلح.

مرحلة بناء
التعلمات

-

-

يالحظ
يقرأ
ينجز
يشارك
يقترح

الحظ الوثائق و عين التصرفات الخاطئة.

تعلمت
أساهم في حل الخالفات التي تقع بين األشخاص عن طريق :
❶نبذ العنف ❷إتباع أسلوب التفاهم ❸استعمال الحوار
❹حسن اإلصغاء ❺ نبذ التعصب.

التدريب و
االستثمار

أنجز:
اذكر بعض األسباب التي تؤدي إلى الخالفات بين أفراد.

االستاذ بلقاسم بدور
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يذكر األسباب
يتعرف على أخطائه
و يصححها .

تيسمسيلت

المقطع 03 :

األسبوع 18:
الكفاءة
الختامية

الميدان

األعداد و الحساب

النشاط
العنوان
المدة
الحصة

رياضيات

مرحلة
االنطال
ق

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد
الطبيعية األصغر من( 100000قراءة وكتابة ،مقارنة
وترتيب ،العالقات بينها واستعمال المعلومات الموجودة
في كتابتها) والعمليات عليها (الجمع ،الطرح ،الضرب،
القسمة باستعمال إجراءات شخصية) والحساب
بنوعيه (آلي ومتمعن فيه).

مركبة
الكفاءة  يضع سيرورة شخصية للحساب بنوعيه (آلي

الحساب المتمعن فيه

ومتمعن فيه) ويضع عمليات جمع وطرح وضرب األعداد
الطبيعية ،ويحل مشكالت جمعية وضربية.

يحسب جداءات بكيفيات مختلفة (حساب
الهدف
متمعن فيه).
التعلمي

90د
2/1

المراحل

الدرس39:

التقويم

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
)1الحساب الذهني  :تفكيك فرق عددين.

.75 - 32 = 70 + 5 - 30 - 2 = 70 - 30 + 5 - 2 = 40 + 3 = 43

يكتب النتيجة

(2أكتشف:
 -مرحلة البحث واالكتشاف

-1عرض الوضعيات المدونة على كتاب الرياضيات ص70
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -قراءات فردية .

-

المناقشة والتبادل:

-

انجاز المهمات الواحدة تلو األخرى
 -الحوصلة والتأسيس:

عمل فردي يليه عمل ثنائي

مرحلة
بناء
التعلما
ت

)3أنجز :

-

تصديق
وتنظيم
التعلمات
الجديدة و
تحقيق
االنسجام
في
المعارف.

-

يشارك
في
استنتاج
القاعدة.

)4تعلمت :

-

التدريب
و
االستثمار

لضرب عدد في  10أو  100أو  1000أكتب  0أو  00أو  000على
يمين العدد.

-

أتمرن و أبحث حل التمارين ص 44
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ينجز التمارين
فرديا
يشارك في
التصحيح
الجماعي
تيسمسيلت

المقطع 03 :

األسبوع 18:
الكفاءة
الختامية

الميدان

األعداد و الحساب

النشاط
العنوان
المدة
الحصة

رياضيات

مرحلة
االنطال
ق

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد
الطبيعية األصغر من( 100000قراءة وكتابة ،مقارنة
وترتيب ،العالقات بينها واستعمال المعلومات الموجودة
في كتابتها) والعمليات عليها (الجمع ،الطرح ،الضرب،
القسمة باستعمال إجراءات شخصية) والحساب
بنوعيه (آلي ومتمعن فيه).

مركبة
الكفاءة  يضع سيرورة شخصية للحساب بنوعيه (آلي

القسمة

ومتمعن فيه) ويضع عمليات جمع وطرح وضرب األعداد
الطبيعية ،ويحل مشكالت جمعية وضربية.

90د
2/1

الهدف
التعلمي

المراحل

الدرس40:

يحسب حاصل وباقي القسمة على عدد
طبيعي يتكون من رقم واحد.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
)1الحساب الذهني :
إمالء أعداد

التقويم
يكتب األعداد
على األلواح.

(2أكتشف:
 مرحلة البحث واالكتشاف-1عرض الوضعيات المدونة على كتاب الرياضيات ص71
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -قراءات فردية .

-

المناقشة والتبادل:

عمل فردي يليه عمل ثنائي

-

تصديق
وتنظيم
التعلمات
الجديدة
و تحقيق
االنسجا
م في
المعارف.

-

يشارك
في
استنتاج
القاعدة.

-

ينجز
التمارين
فرديا
يشارك
في
التصحيح
الجماع
ي

 انجاز المهمات الواحدة تلو األخرى الحوصلة والتأسيس:لتوزيع عدد الحصص لمتساوية نستعمل القسمة .
مرحلة
بناء
التعلما
ت

)3أنجز :

)4تعلمت :

لتوزيع عدد الحصص لمتساوية نستعمل القسمة .
مثل50=(8x6)+2 :
 =8القاسم  = 6الحاصل  =2الباقي.
 =50المقسوم
يكون الباقي دائما أصغر من القاسم

التدريب
و
االستثما
ر

-
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-

تيسمسيلت

المقطع 03 :

األسبوع 18:
الكفاءة
الختامية

الميدان

األعداد و الحساب

النشاط
العنوان
المدة
الحصة

رياضيات

مرحلة
االنطالق

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد
الطبيعية األصغر من( 100000قراءة وكتابة ،مقارنة
وترتيب ،العالقات بينها واستعمال المعلومات الموجودة
في كتابتها) والعمليات عليها (الجمع ،الطرح ،الضرب،
القسمة باستعمال إجراءات شخصية) والحساب
بنوعيه (آلي ومتمعن فيه).

مركبة
الكفاءة  يضع سيرورة شخصية للحساب بنوعيه (آلي

القسمة

ومتمعن فيه) ويضع عمليات جمع وطرح وضرب األعداد
الطبيعية ،ويحل مشكالت جمعية وضربية.

90د
2/1

الهدف
التعلمي

المراحل

الدرس41:

يحل وضعيات قسمة

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
)1الحساب الذهني :
الضرب في 1000-100-10

التقويم
يكتب النتيجة على
األلواح.

(2أكتشف:
 -مرحلة البحث واالكتشاف

-1عرض الوضعيات المدونة على كتاب الرياضيات ص72
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -قراءات فردية .

-

المناقشة والتبادل:

عمل فردي يليه عمل ثنائي

-

تصديق
وتنظيم
التعلمات
الجديدة و
تحقيق
االنسجام
في
المعارف.

-

يشارك
في
استنتاج
القاعدة.

 انجاز المهمات الواحدة تلو األخرى الحوصلة والتأسيس:في التوزيع بالتساوي نجد قيمة الحصة.
)3أنجز :
مرحلة
بناء
التعلمات

)4تعلمت :

في التوزيع بالتساوي نجد قيمة حصة القسمة .
التدريب
و
االستثمار

-
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-

ينجز
التمارين
فرديا
يشارك
في
التصحيح
الجماعي

تيسمسيلت

