المقطع 02:
الميدان
النشاط
العنوان

تهذيب السلوك
تربية اسالمية
نبذ العنف

المدة
الحصة

45د
02/01

الدرس08:

الكفاءة
الختامية

مركبات
الكفاءة

ُيحسن المتعلّم توظيف القواعد األخالقيّة المكتسبة في
ي ،ويتناولها بشكل يناسب
ي والبيئ ّ
المحيط االجتماع ّ
ّ
السلوكات
الوضعيّاّت االستظهاريّة أ التطبيقيّة أو بتجنّب
السيّئة واالنغالق على ال ّ
ذات وتلويث المحيط ،وإقامة
عالقات حسن الجوار واختيار األصدقاء وتح ّ
مل لمسؤولية
ي
وأداء األمانة ،والمحافظة على التّراث اإلسالم ّ
الجزائر ّ
ي.


المعامالت االجتماعية السليمة



السلوك القويم

الهدف تجنب السلوكات السيئة .
التعلمي
النّشاطات

الخطوات
إثارة دوافع
المتعلّمين
إلى التّعلّم
قراءة
السند

مؤشرات التقويم

أعد قراءة اآلية التي تدعونا إلى الحلم و العفو.

يستظهر اآلية

يدعى المتعلّمون إلى فتح الكتاب ص  55وقراءة النّص .
ـ دعوة المتعلمين إلى قراءة النّص وتحليله واستخراج أهم ما فيه من مواعظ
وأخالق .
ـ لماذا كان أحمد غاضبا؟
ـ ماذا كان رد المعلمة ؟
ماذا رد الوالد على ابنه؟
ما رأيك في تصرف أحمد

يقرأ النص .
يستخرج المواعظ .

ينجز األنشطة ص 55
ممارسة
أنشطة
التّعلم

أقتدي
و
أمارس
أتحقق من
تعلّماتي

ينجز األنشطة

ـ عن طريق الحوار و المناقشة يتوصل إلى :
المسلم ال يؤذي غيره بالقول أو بالفعل.
اإلسالم ينبذ العنف بالقول و الفعل و اإليماء و يوصي بالحلم
❶أمال الفراغات بالكلمات التالية :
قوله-يده-الحقيقي-إخوانه-اللمز-
السخرية ممتلكاتهم.
عرفنا النبي(ص) أن
المسلم......هو الذي ال يؤذي غيره
ب.....فعله أو .....و يتجنب الشتم
و ......و الهمز و ..........أو قبيح
القول و ال يؤذي .......بإفساد
شيء من ......أو سرقتها.

االستاذ بلقاسم بدور

❷ ضع عالمة × أمام السلوكات
العنيفة .
 الكالم البذيء. تكسير مرافق المدرسة. الرفق بالحيوان. ممارسة رياضة المصارعة -عقوق الوالدين.

يستنتج الخالصة

ينجز التمارين.

❸ من هو قدوتك في التسامح
عبر عن ذلك في سطرين.

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 03:
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة
المراحل
مرحلة
االنطالق

الميدان03:

الدرس01:

الوضعية 01:

الكفاءة

يتموقـع في الفضاء بتجنيد موارده المتعلقة بمعالم
الختامية
وأدوات التو ّ
جـه.
مركبات  التعرّف على التو ّ
جهات األربعـة
الكفاءة  حسـن استخـدام التو ّ
جهات األربعة في حياته اليومية
الهدف يوظّف الجهات األساسية األربع باستخدام معالم
التعلمي
مألوفة أو بوصلة؛

المعلمة في الفضاء
تربية علمية وتكنولوجية
الجهات األربع
45د×2
2/1

الوضعية التعليمية التعلّمية
تقديم الوضعية االنطالقية و طرح المشكلة :

التقويم
يجيب عن
األسئلة

مالحظة الصور المرفقة ص72
النّشاط : 01البحث عن العنوان

يقرأ ويالحظ
الصور .

 كيف يعرف موزعالرسائل العنوان؟
النشاط  :02يحدد الجهات  4للتوجه .

يالحظ الصّور .

ماهي الجهات األربع
المذكورة؟
ماهي الجهة المعاكسة
للشمال؟

مرحلة بناء
التعلّمات

يقدم فرضيّات.
يتذكر ما تعلّمه

نشاط  :03يحدد موقع المكان

يستخرج خطوات
المسعى
التّجريبي في
البحث.

أين موقع مسكنه بالنسبة للمسجد؟
أين تقع المدرسة بالنسبة للمسكن؟
يريد ان يشتري الجريدة من الكشك أين
يتجه؟

-

اشترى الخضر من السوق إلى أين يتجه
لشراء الدواء؟

عن طريق المناقشة والحوار يتوصل االستاذ مع التالميذ إلى :
يحدد الموقع بمعلومات تتضمن مجموعة من العالمات أو البيانات و
منها الجهات األربع و المعالم.
يتوجه في الفضاء اعتمادا على الجهات األربع األساسية :
الشمال،الجنوب،الشرق،الغرب.
هناك جهات فرعية هي  :الشمال الشرقي،الشمال الغربي ،الجنوب
الشرقي،الجنوب الغربي.
استثمار
المكتسبات

االستاذ بلقاسم بدور

حل التمارين  1و2ص73

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يجيب عن
األسئلة
يكتشف األخطاء
و يصححها.
تيسمسيلت

عنوان المقطع :الحياة الثقافية

المقطع 06:

الجزئية 02:

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

فهم المنطوق
فهم المنطوق
البرنوس

المدة
الحصة

45د
01

المراحل

مركبات *يردّ استجابة لما يسمع
ّ
النص المنطوق
الكفاءة * يتفاعل مع
*يحلّل معالم الوضعية التواصلية
ّ
النص المنطوق
*يقيّم مضمون
الهدف يفهم ما يسمع و يتجاوب معه .
التعلمي

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

مرحلة
االنطالق

التقويم
يجيب عن األسئلة

قراء النص المنطوق البرنوس ) من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل البصري بينه
وبين متعلميه مع االستعانة باألداء الحس حركي والقرائن اللغوية.
الدليل ص66
النص المنطوق.

يستمع إلى النص
ويبدي اهتماما
مرحلة بناء
التعلمات

يجيب بجمل
بسيطة تترجم
المعنى العام للنص

أ

فهم المنطوق:
 بين من دار الحوار الذي سمعته؟ في أي منطقة يسكن الشيخ بلقاسم ؟يعيد بناء أحداث
 اختر الجواب الصحيح :الشيخ بلقاسم يزاول حرفة :صناعة الفخار-حياكة الزربية-النص المنطوق
حياكة البرنس. .
 مم ينسج البرنوس ؟ ما سبب غالء البرنوس الوبري ؟ ماذا يمثل البرنوس للجزائريين؟ -اختر شخصية و أعد ما قالته.

أشاهد و أعبر.

مالحظة الصورة و التعبير عنها ( يمكن تفويج التالميذ)
التدريب
واالستثمار

االستاذ بلقاسم بدور

 من هي الشخصيات التي تظهر فيالصورة ؟
صف البرنوس من حيث:
 اللون ،المادة التي يصنع منها،المناسبات التي يلبس فيها ،
الم يرمز؟

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

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

تيسمسيلت

عنوان المقطع :الحياة الثقافية

الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

تعبير شفوي.
تعبير شفوي(أستعمل الصيغ)
الصيغة( لوال.......ل).....
45
02

المراحل

مرحلة االنطالق

المقطع 06:

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( لوال
....لما )....في وضعيات دالة.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
العودة إلى النص المنطوق(البرنوس )
يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.
 -إالم يرمز البرنوس ؟

التقويم
يتذكر مضمون النص
المنطوق.
يجيب عن األسئلة.

المرحلة األولى
بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة .

مرحلة بناء التعلمات

لوال وجود الحرفين الندثر ميراث األجداد.
لوال براعة الحرفي لما نال كل هذا اإلعجاب.

يجيب عن األسئلة،
يكتشف الصيغ
ويوظفها.

المرحلة الثانية.
 عبر باستعمال الصيغة(لوال..ل).. الماء/الحياة  ،الحرفيون/التراث،ضوء الشمس/نمو النبات العلماء/تطور العلم،المثابر /النجاح، الصبر/التغلب على الصعاب.المرحلة الثالثة.
 -كون جمال مستعمال الصيغة ( لوال.......ل).....

التدريب واالستثمار

مطالبة المتعلمين بالتعبير عن وضعيات باستعمال الصيغة :
لوال....ل

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

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

تيسمسيلت

عنوان المقطع :الحياة الثقافية
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

تعبير شفوي.
إنتاج شفوي
اللباس التقليدي
45د
03

المراحل
مرحلة
االنطالق

الجزئية 02:
المقطع 06:
يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في
الكفاءة
وضعيات تواصلية دالّة.
الختامية
مركبات
الكفاءة

يتواصل مع الغير
يفهم حديثه
يقدم ذاته ويعبر عنها

مؤشرات
الكفاءة

 يعبر بلغة سليمة . يستخدم القرائن المناسبة للوصف -يتقـيّدبالموضوع .يحترم خطاطة النمط الوصفي -يوظّف
الروابط توظيفا سليما يعب ّر عن رأيه في
الموصوف بوصف بعض المالبس التقليدية.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

-ماذا يمثل البرنوس بالنسبة للجزائريين؟

التقويم
يذكر رمزية
البرنوس

مطالبة التالميذ بفتح الكتب ص 94

يعبر معتمدا على
الصور

مرحلة بناء
التعلمات

 -1صف نوعا من أنواع األلبسة .
 -2ماهو اللباس الذي يميز منطقتك و متى يلبس ؟
 -3والدة أحمد خياطة ماهرة لأللبسة التقليدية الجزائرية،سألها ابنها
يوما :أمي لماذا تهتمين بهذا النوع من األلبسة ؟
 -4تخيل اإلجابة التي ستعطيها أم أمد البنها؟
التدريب و

يختار لباسا من األلبسة الموجودة بالمنطقة و يعبر عنها .

االستثمار

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يصف اللباس

تيسمسيلت

عنوان المقطع :الحياة الثقافية
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

فهم المكتوب
قراءة (أداء+فهم)
لباسنا الجميل
45د
4

المقطع 06:
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

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
)
العودة إلى النص المنطوق(البرنوس
يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.
 ما نوع الحرفة التي كان يمارسها عمي بلقاسم ؟ اذكر حرفا أخرى تعرفها .① مالحظة الصورة المصاحبة للنص.

التقويم
يجيب عن األسئلة

ماذا تشاهد في الصورة؟
صف اللباس الذي ترتديه النسوة.

مرحلة بناء
التعلمات

②القراءة الصامتة:
ترك فرصة للتالميذ للقراءة الصامتة .
 أين جرت أحداث هذه القصة؟ من هي الشخصيات المتحاورة في النص؟③القراءة الجهرية:
 قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال اإليحاء. مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة  ،فقرة  /فقرة (يبدأ بالمتمكنين حتى اليدفع 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.
④أثري لغتي :جد الشطرين المتكاملين في مايلي.

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.

إنجاز التمارين في دفتر األنشطة ،التمرين رقم3ص68
❶

التدريب
و
االستثمار

❷ أكمل العبارات بما يلي:
صنعت-صناعة -المصنوعات -الصناعة – صناع -المصنوعة – مصنوعة-صنع)
عمي تاجر يشجع ...............الوطنية ،فال يبيع من متجره إال األشياء ..........
في بالدنا ،زرته يوما في متجره فأخذ يعرفني ب.........المحلية و قال  :هذه
جرار.........في تيزي وزو  ،و هذه الشمعدانات قد..........في الجلفة ،وتلك
النحاسيات من إنتاج .........قسنطينة ،أما تلك األواني الخزفية الجميلة فهي
.......فناني ميلة  ،وكل ما تراه هنا من ...................حرفيينا .

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

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

تيسمسيلت

عنوان المقطع :الحياة الثقافية

الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

المقطع 06:
الكفاءة
الختامية

فهم المكتوب
محفوظات
الكتاب
45د
05

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 يقرأ و يعيد بناء المعلومات الواردة في
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في
النص المكتوب
يؤدّي المحفوظات أداء معبرا.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
-

الجزئية 02:

ما هي هوايتك المفضلة ؟

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 :الحياة الثقافية
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

فهم المكتوب
قراءة وقواعد نحوية
لباسنا الجميل .
الجمع السالم
90د
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الجزئية 02:
المقطع 06:
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط ،مع التركيز على النمط
الكفاءة
الوصفي ،تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين
الختامية
كلمة أغلبها مشكـولة ،قراءة سليمة ويفهمها.
مركبة
*يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في
الكفاءة
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في

النص المكتوب و يستعمل إستراتيجية القراءة و
يقيّم مضمون النص المكتوب.
مؤشرات
الكفاءة

المراحل
مرحلة
االنطالق

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ،ويعب ّر
ّ
النص .الوصفي عن غيره .و
عن فهمه لمعاني
يتعرف على الجمع السالم.

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

 -ماذا يجب ان نقلد من الحضارات ؟

التقويم
يجيب شفويا عن
األسئلة.

المرحلة األولى :القراءة
①القراءة الصامتة:
يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب ص  99وقراءة النص قراءة صامتة.

②القراءة الجهرية:
قراءة جهرية معبرة(تجسيد األهداف الحس حركية)

③ القراءات الفردية:
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 )99
المرحلة الثانية :التراكيب النحوية

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

② المناقشة:
 ما نوع الجمل ؟ ما الذي تغيير عند التحويل من المفرد إلى الجمع ؟③االستنتاج :

يتعرف على الجمع
السالم .

① بناء الجمل :
مرحلة بناء
التعلمات

العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء الجمل.
 الكاهنة مليكة ........................الكاهنات مليكات . الحرفي مبدع......................الحرفييون مبدعون.كتابة الجملة على السبورة .

يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:

 الجمع السالم ما سلم مفرده من التغيير عند الجمع .ُّ
َّ
يدل على أكثر من اثنين ويصا ُ
ُ
غ
االسم الذي
ر السالم هو
 جمعالمذك ِ
ِ
ُ
االسم المف َر ِد بزياد ِة (ون) ،أو (ين).
من
ُ
ُ
ين
جمع المؤنث السالم هو االسم الذي يدل على أكثر من اثنت ِ
ويصاغ من االسم المف َر ِدة بزياد ِة (ات).

 /1حول الجمل التالية إلى الجمع و غير ما يجب تفييره.
التدريب
و
االستثمار

-

يجيب عن األسئلة

المعلم نشيط.
المعلمة وفية.
كان الممرض مشغوال.
عاد المجاهد منتصرا.

االستاذ بلقاسم بدور

ينجز النشاط.

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

عنوان المقطع :الحياة الثقافية
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

الكفاءة
الختامية

فهم المكتوب
قراءة
صيغ صرفية
أنامل من ذهب
االسم المفعول
90د
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مركبات
الكفاءة

مؤشرات
الكفاءة

المراحل
مرحلة
االنطالق

المقطع 06:

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 يتعرف على
فهمه لمعاني
صياغة االسم المفعول من الثالثي.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة.

التقويم
يجيب عن األسئلة.

المرحلة األولى :القراءة
①القراءة الصامتة:
يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب ص  99وقراءة النص قراءة صامتة.

②القراءة الجهرية:
قراءة جهرية معبرة(تجسيد األهداف الحس حركية)

③ القراءات الفردية:
يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها ،وعلى من لم
يقرأ في حصة األداء(،فقرة/فقرة).
يحدد أفكار النص.

مرحلة بناء
التعلمات

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

المرحلة الثانية :الظواهر اإلمالئية

① بناء الجمل :
العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء الجمل وكتابتها على السبورة
معقول هذ؟
ترتدي لباسا رومانيا على غير مألوف.

② المناقشة:
 -الحظ الكلمات الملون  ،عالم تدل ؟

المعقول هو الذي د ّ
ل على من وقع عليه الفعل.

③االستنتاج :
يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:
اسم المفعول على وزن مفعول و يدل على الذي وقع عليه الفعل مثل:
مكتوب .
كتب
إنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين ص69
التدريب
واالستثمار

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يتعرف على الظاهرة
اإلمالئية
يوظف الظاهرة
اإلمالئية

يجيب عن األسئلة
ينجز النشاط.
يكتشف أخطاءه و
يصححها

تيسمسيلت

عنوان المقطع :الحياة الثقافية
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

المقطع 06:

فهم المكتوب
مطالعة
إنتاج كتابي
التراث.
عناصر الحوار
45د
11/10

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

التقويم

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
تراث الجزائر ثري و متنوع .
اذكر أنواع التراث التي سبق و أن درستها في مادة التربية المدنية

-

يجيب عن األسئلة.

①المطالعة
القراءة الصامتة للسندات.
طرح أسئلة اختبارية .
تلخيص السندات.

 يقرأ يستعملالمعلومات
الواردة في
النص.

② التعبير الكتابي.
 /1يضع البطاقات في المكان المناسب.

مرحلة بناء
التعلمات

 يضع البطاقاتفي المكان
المناسب.

 /2يكمل الحوار :
يكمل الحوار

التدريب و
االستثمار

.

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 02:

الميدان02:

الميدان التاريخ العام
النشاط تاريخ

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

العنوان العمارة اإلسالمية
المسجد.
المدة 45د

المراحل

الوضعية 03:

الدرس01:

الهدف اعتماد سندات يربط اآلثار المعمارية بمظاهر التحول
التعلمي الذي أحدثه اإلسالم
مؤشرات التقويم

الوضعية التعليمية التعلمية

إذا كانت لكل حضارة معالم عمرانية تميزها
وضعية
االنطالق فما هي أهم المعالم الحضارية اإلسالمية في بالد المغرب؟

-

يذكر بعض
أهم المعالم
الحضارية

ـ قراءة السندين 01و  02مناقشتهما :

ّ
السندات.
ـ يقرأ

لماذا اهتم الفاتحون بالفن
المعماري؟
بناء
التعلّمات

ما أهمية تأسيسي مدينة القيروان؟

قراءة السندين  03و 04و مناقشتهما :

ـ يتعرف على المدن
التي أسسها
الفاتحون

ـ يتعرف على أهمية
ودور المدن التي
أسسها الفاتحون .

-

من هو ابو مهاجر ؟
ماذا اسس ؟و أين؟

من أسس مدينة تيارت؟

عن طريق المناقشة و الحوار يستنتج التالميذ مايلي :
أعطى الفاتحون أهمية كبيرة للفن المعماري حيث بنوا أول
مسجد بالقيروان بتونس على يد عقبة ابن نافع 50ه –  670م و
ثاني مسجد بميلة ( الجزائر ) على يد أبو المهاجر دينار59ه – 678
م و أسسوا مدينة تيهرت على يد عبد الرحمان ابن رستم 144هـ
–  776م
التقويم

اذكر أهم المدن التي أسسها الفاتحون في بالد المغرب .
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:
الكفاءة
الختامية

العنوان أدمج تعلماتي

مركبات
الكفاءة

المدة 45د

الدرس01:

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.

الهدف  يوظف المعارف المكتسبة .
التعلمي

المراحل

الوضعية التعليمية التعلمية

مؤشرات التقويم

وضعية
االنطالق

ـ اذكر اهم الموارد الطبيعية الموجودة في الجزائر ؟

ـ يذكر أهم الموارد
الطبيعية .

ـ فتح الكتاب ص  110قراءة اإلشكالية دون اإلجابة عنها .
النشاط :01

ّ
السندات.
 ـ يقرأ

بناء
التعلّمات

علق على الظاهرتين و اقترح حال لهما

 يعلق على
الظاهرتين.
 يقترح حال
للظاهرتين.

النشاط 02

 يمال الفراغات
بما يناسب.

النشاط :03

 يذكر مثالين عن
أنواع العمل.

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 03:

الميدان03:

الميدان الحياة المدنية
النشاط تربية مدنية
الدرس
المؤسسات التعليمية
المدرسة االبتدائية
الحصة 1
المدة 45د

الوضعية 01:

الكفاءة
الختامية
مركبات
الكفاءة

الدرس16:

ّ
المؤسسات التعليمية ،يبيّن
بعد التعــرّف على
أه ّ
ميتها ودورها في تعليم وتثقيف المواطن.
ّ
المؤسسات التعليمية (االبتدائية
يعرف
والمتوسطة والثانوية )
ّ
يستغ ّ
ل نصّا مالئما إلبراز دور المؤسسة اإلعالمية
في التعليم وتثقيف المواطن

الهدف
التعلمي
المراحل
مرحلة
االنطالق

-

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
ماهي قواعد الحوار؟

التقويم
يجيب عن
األسئلة

أقرأ :
اتصلت ريمة بصديقتها نور و سألتها  :كيف وجدت مدرستك الجديدة ؟
هل يمكنك أن تعرفيني بها ؟فقالت  :مدرستي جميلة و قد أحببتها كثيرا  ،بها مرافق
كثيرة و مفيدة  :أقسام للتعلم  ،مكتب للمدير  ،قاعة للمعلمين  ،مكتبة للمطالعة ،
دورة للمياه وساحة كبيرة للرّاحة و ممارسة األلعاب ومختلف األنشطة الرياضية
تتوسطها سارية العلم .
أفهم:
 عم سالت ريمة صديقتها ؟ عرفت نور صديقتها ريمة بمدرستها ماذا قالت؟ -ماهي المرافق التي ذكرتها نور؟

أالحظ:

الحظ الصور  4.3.2.1و سم المرافق الموجودة بها .
 يقرأ. يفهم. يستنتج. -يلخص.

مرحلة بناء
التعلمات
الحظ ثم أكمل

حدد مستويات التعليم في الجزائر .

التعليم االبتدائي هو المستوى
التعليمي.....وعدد سنواته هو .....و يجتاز
المتعلم امتحان......

أستنتج:
المدرسة االبتدائية هي المؤسسة التعليمية المخصصة للمرحلة األولى
من التعليم  ،و هي مرحلة إلزامية و مجانية.

التدريب و
االستثمار

أنجز :أعرف مدرستي
 اسم مدرستي .....تقع في .......افتتحت سنة ........عدد أقسامها ....وعددتالميذها.....بها مكتب ل.......ومرافق للتعليم هي  :االقسام و
.........و...........ومرافق للخدمات هي ....و...و....ومرافق للراحة هي:
الساحة و.......

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يجيب عن
األسئلة .

تيسمسيلت

المقطع 03 :

الميدان

األعداد و الحساب

النشاط
العنوان
المدة
الحصة

رياضيات

مرحلة
االنطالق

الكفاءة يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد
الختامية 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
ومتمعن فيه) ويضع عمليات جمع وطرح وضرب
األعداد الطبيعية ،ويحل مشكالت جمعية وضربية.
الهدف
يطرح مضاعفات المقسوم عليه.
التعلمي

القسمة()6
90د
2/1

المراحل

األسبوع 19:

الدرس48:

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
)1الحساب الذهني :
تفكيك وتركيب أعداد

التقويم
يكتب النتيجة

6 541= 6 000+500+40+1
8 000+200+70+9=8 279/

(2أكتشف:
 -مرحلة البحث واالكتشاف

-1عرض الوضعيات المدونة على كتاب الرياضيات ص79
 -قراءة الوضعية من طرف المعلم.تليها قراءات فردية .

مرحلة
بناء
التعلمات

-

المناقشة والتبادل:
حل الوضعية

-

عمل ثنائي أو جماعي .

-

يختار البطاقات المناسبة لحل الوضعية

-

يستنتج المتعلمون مواضع استعمال عملية القسمة.
عندما نجري عملية القسمة نستعمل مضاعفات المقسوم عليه و
نكرر طرحها من المقسوم.

تصديق وتنظيم
التعلمات
الجديدة و
تحقيق
االنسجام في
المعارف.

)3.أنجز :

-

5+)10×12(=125
1+)16×24(=385

يشارك في
استنتاج
القاعدة.

0+)68×12(=816
6+)58×14(=818

)4تعلمت :

عندما نجري عملية القسمة نستعمل مضاعفات المقسوم عليه و نكرر طرحها
من المقسوم ،عدد المرات التي يوجد فيها المقسوم عليه في المقسوم يسمى
حاصل القسمة.
 -أتمرن و أبحث حل التمارين ص 53

ينجز التمارين فرديا
يشارك في
التصحيح الجماعي

التدريب
و
االستثمار

-

االستاذ بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 03 :

األسبوع 19:
الكفاءة
الختامية

الميدان

الفضاء و الهندسة

النشاط
العنوان
المدة
الحصة

رياضيات

الدرس49:

التناظر ()2

مركبة
الكفاءة

90د
2/1

يح ّ
ل مشكالت متعلّقة بوصف أو تعيين مسار
ّ
أو موقع في الفضاء ،أو على مخطط أو تصميم
أو خريطة،ووصف أو تمثيل أو نقل شكل
ّ
خواص
فيزيائي أو مرسوم باالعتماد على
هندسية (مقارنة األطوال ،واالستقامية،
التعامد ،لتوازي ،التناظر)،واستعمال
المصطلحات المناسبة وتعبير سليم.
يعـيّن موقعه في الفضـاء ،ويصف

ّ
ّ
خواص
مجسمات وأشكاال وفق
تن ّقال،ويصنّف
لها (االستقامية ،التعامد ،التوازي ،التناظر.)...

الهدف إدراك إن كان لشكل مألوف محور تناظر أو أكثر
التعلمي والتحقق منها.
تعزيز مكتسبات التالميذ حول الخواص

الهندسية المتعلقة بالتناظر.
المراحل
مرحلة
االنطالق

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
)1الحساب الذهني :

مشكالت حسابية (مجال األعداد صغير )

التقويم
يكتب الناتج
على األلواح.

(2أكتشف:
 -مرحلة البحث واالكتشاف

-1عرض الوضعيات المدونة على كتاب الرياضيات ص80
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -قراءات فردية .

يعتمد التالميذ في البداية على المالحظة فقط ووضع تخمينات ،ثم يكون التصديق
باستعمال وسيلة المناسبة) كالورق الشفاف والطي(.
المناقشة والتبادل:

مرحلة
بناء
التعلمات

-

عمل فردي يليه عمل ثنائي

-

انجاز المهمات الواحدة تلو األخرى

-

تصديق
وتنظيم
التعلمات
الجديدة و
تحقيق
االنسجام
في المعارف.

-

يشارك في
استنتاج
القاعدة.

 الحوصلة والتأسيس:لكل شكل عدد معين من محاور التناظر .

)3أنجز :

رسم محاور التناظر لكل شكل من األشكال
)4تعلمت :

م َربَّع أَ ْربَ َع ُة َمحَاو َر تَن ُ
ْ
َاظر
ِ
لِل ُ ِ
ح َورَا تَن ُ
لِ ْل ُ
يل ِم ْ
م ْ
َاظر .
س َت ِ
ط ِ
ُ
لِ ْل ُ
م َعين ِم ْ
ح َورَا تَنَاظر.
ح َو َر تَن ُ
الس َ
َّ
س األ َ ْ
ث ال ُ
حدَ ،ولِ ْل ُ
ث ال ُ
لِ ْل ُاقين ِم ْ
مت َ
ضالع ثالثة
اوي
م َثل َّ ِ
َاظر وَا ِ
م َثل َّ ِ
م َت َقايِ ِ
َس ِ
َمحَاو َر تَن ُ
َاظر.
ِ
التدريب
و
االستثما
ر

-

أتمرن و أبحث حل التمارين ص 54
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-

-

ينجز
التمارين
فرديا
يشارك في
التصحيح
الجماعي
تيسمسيلت

الكفاءة
الختامية يؤدي حركات متعلقة بالوثب والرمي

الميدان الحركات القاعدية
النشاط تربية بدنية
الموضوع الرمي حسب الموقف

مركبات الرمي حسب الموقف( بيد واحدة،
الكفاءة باليدين)
مؤشرات رمي كرة بيد واحدة بعيدا
الكفاءة ـ رمي كرة باليدين من فوق الرأس بعيدا
رمي كرة بيد من فوق حاجز بعلو معين

المدة  60د
الحصة 2/1
المراحل
مرحلة
التهيئة

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

وضعية األولى(10د)



تسخين عام:يقودها قائد الفوج في فرقته تحت إشراف االستاذ
تسخين خاص  :حركات المرونة من اجل تحسين االستعداد البدني

التقويم

-

يحافظ على
الموقع ضمن
المجموعة

الوضعية األولى( 15د):

رمي كرة بيد واحدة بعيدا

المرحلة األساسية

يرمي الكرة بيد
واحدة .

الوضعية الثانية( 15د):
رمي كرة باليدين من فوق الرأس بعيدا
-

يرمي الكرة بيدين

-

يرمي الكرة
من فوق حاجز
بعلو2م

الوضعية الثالثة(15د)

رمي كرة بيد من فوق حاجز بعلو 2م

الرجوع إلى الهدوء









الوضعيةالرابعة ( 5د):
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

االستاذ بلقاسم بدور
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يسجل سلوك المتعلم
إبراز بعض الحاالت
التصرفية أثناء اللعب :
كاألنانية  /التسرع/
وضعية الذراعين......

تيسمسيلت

الكفاءة
الختامية

الميدان
النشاط

فن التصميم
تربية تشكيلية

الموضوع

تقنيات فن التصميم -الجمع و التلصيق-

المدة
الحصة
الوسائل

3×45
3/2/1

مركبات
الكفاءة

أقالم ــ ألوان مائية ــ ألوان ترابية أو زيتية
ــ خامات ومواد مسترجعة من محيط
التلميذ
مؤشرات
الكفاءة

المراحل
مرحلة
االنطالق

ينجز تصميما مجسما بخامات اصطناعية وفق
صفاتها وطبيعة ملمسها بتطبيق تقنية التقطيع
واللصق حسب تقنيات الفن العالمي الحديث.
قصد تجميل البيئة و المحيط الطبيعي و الحضري
وحمايتهما.
 يعرف تقنيات الجمع والتلصيق. يطبق تقنيات الجمع والتلصيق على أساسالقواعد الفنية (الوحدة والتنوع) .في تصميم
أعمال فنية متنوعة.
 يتذوق جمال التحف الفنية المنجزة علىأساس القواعد الفنية.
 التعرّف على تقنيات الجمع والتلصيق تصميم أعمال فنية متنوعة التراكيب بتطبيقتقنيات التلصيق والجمع ،على أساس القواعد
الفنية (الوحدة والتنوع).
 تبني القواعد الفنية في الوحدة والتنوع،واستغاللها في تزيين البيئة والمحيط.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
س ّ
م بعض األعمال الفنية التي تعرفها .
ـ ما هي الوسائل المستعملة في االنجاز؟
مناقشة التالميذ حول التقنيات المستعملة.

التقويم
يجيب عن
األسئلة

 )1الجانب المعرفي :
ذكر مختلف التقنيات الخاصة بفن التصميم.
التقنيات الخاصة بفن التصميم هي :الجمع ،التلصيق ,القص ،الطي ،التجويف،
التلوين ،العجن ،الضغط  ،الحفر ،الخدش ...

يذكر
التقنيات
الخاصة بفن
التصميم

 تقنيات الجمع والتلصيق تبرز تصاميم فنية متنوعة التراكيب ،وهذا علىأساس القواعد الفنية لوحدة الموضوع وتنوع العناصر الطبيعية واالصطناعية.
)2االنجاز:

التدريب
واالستثمار

 تطبق تقنيات الجمع والتلصيق في تصميم أعمال فنية متنوعة التراكيبوبمختلف الخامات الطبيعية واالصطناعية ،على أساس القواعد الفنية (الوحدة
والتنوع).
)3التقويم :
 إبداء أراء وإصدار أحكام بكل حرية حول األعمال الفنية المنجزة واستغاللهافي تزيين البيئة والمحيط.
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يبدي رأيه

تيسمسيلت

