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

الغواصة االستكشافية
من عصر الحجارة إلى عالم
الحاسوب

االستدراك
بـ  :لكن

سالم
والحاسوب

التفضيل

بهية والقلم

األفعال
الدالة على
الحركة

عالمات
الرفع في
االسم

سورة
الليل

التناسبية ()2

التجمد و
االنصهار

الملكية
الخاصة

أوضاع
الجزائر

عالقات حسابية

عالمات
النصب في
االسم

األلف
اللينة في
االسماء

عالمات
الجر في
االسم

المصدر

أجزاء
الحاسوب

القلم

إدماج  ،تقويم ، ،ومعالجة) للمقطع

تلفاز و حاسوب

القلم عبر التاريخ

وصف
الغواصة

محفوظا
ت

االسم في
المفرد
والمثنى

إسالمية

علمية

مدنية

تاريخ

مشكالت حسابية()2

علماء المستقبل

2
7

الشفوي

نحوية

إمالء

كتابي

نبي هللا
يونس
عليه
السالم

الكسور()1

كتابة كيفية صناعة لعبة

2
6

التعبير

قواعد

صرف/

تعبير

رياضيات

تربية

تربية

تربية

التناسبية()3

جغرافيا

توزيع
المحميات و
أنواعها

تربية

تربية

فنيـة

بدنية

تقنيات
الجمع:

األوضاع

تبخر الماء

الملكية
العامة

الكسور()2

الداخلية

أنواع
المخاطر
الكبرى

تصنيف
اآلالت
الموسيقية

استغالل فضاء الممارسة
حسب الموقف

2
5

السنة

و
الخارجية
تجنب
الغش

قياس المدد
المجسمات()1

تكاثف البخار

أدمج
تعلماتي

المجسمات()2
الكسور العشرية سورة
مشكالت حسابية( )3الشمس

أجند معارفي ()6

الهواء مادة
مرنة

تنظيف
المدرسة

القوة
البحرية

اإلجراءات
الوقائية

تقنية تركيب
المواد
المختلفة

الدف الصغير
الوجود
العثماني

ادمج تعلماتي

القيام بعمليات فردية في الهجوم
والدفاع )

2
4

مركبة
األعماق

المستوى :السنة

مشاريع

فهم
المنطوق

قراءة

األستاذ:

إمــضاء وخـتـم الـمـدير

إمــضاء األستاذ
األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع :الثّالث.
النشاط :تربية إسالمية.
العنوان :سورة الليل
الميدان :القرآن الكريم والحديث الشريف.
ّ
الشريف قراءة واستظهارا في وضعيات
الكفاءة الختامية :يحسن المتعلم تناول ما حفظ من القرآن الكريم والحديث
تعلّمية مختارة .
ّ
ّ
ّ
مركبات الكفاءة  :الحفظ واالستظهار الصحيح  ،الفهم السليم  ،االستدالل والسلوك .
ّ
ّ
السليم  ،القيم واألخالق المستفادة .
السليمة  ،االستدالل الصّحيح  ،التّرتيل
مؤشرات الكفاءة :التّالوة
ا

النّشاطات

الخطوات
إثارة دوافع
المتعلّمين
إلى التّعلّم
ّ
السورة
تالوة

التّعرف على
معاني
المفردات

ممارسة
أنشطة
التّعلم

مؤشرات التقويم

ما جزاء أهل الخير ؟
وما عاقبة أهل الشر ؟

يذكر جزاء و عقيبة
كل فريق.

ـ قراءة السورة من الكتاب بعد االستماع إلى تالوتها من طرف األستاذ .
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يقرأ السورة .

يتعرف على
المفردات الصعبة

بم أقسم هللا تعالى ؟ و إالم دعا هللا تعالى اإلنسان ؟
يتعرف على المعنى
اإلجمالي للسورة .
يربط بسهم

يلون الكلمات

يصنف الكلمات في
الجدول

تعلّمت ـ عن طريق الحوار و المناقشة يتوصل إلى :
 أعمال العباد مختلفة منها ما هو خير و منها ما هو شر . من عدل هللا تعالى بعباده خلقه الجنة و النار. الفوز في الدنيا واآلخرة يكون للمؤمنين الصادقين و لمنينفق ماله في أفعال الخير .
ـ  .1اكمل بما يناسب المعنى في الكلمات التالية
طهر – االناث – أظلم –الذكور.
أتحقق من
أقسم هللا تعالى في سورة الليل بالليل إذا ................و بالنهار إذا .......
تعلّماتي
وبخلقه ل...............................و..............................................
 .2في سورة الليل دعوة لالنسان النفاق المال على المحتاجين
استخرج االية التي تدل على ذلك
ّ
السورة خارج النّشاط الصّفي.
الحفظ ـ دعوة المتعلمون إلى حفظ
واالستظهار

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

ينجز األنشطة .
يستنتج الخالصة

ينجز التمارين.

يحفظ السورة و
يستظهرها .

تيسمسيلت

المقطع 03:
الميدان

النشاط
العنوان
المدة
الحصة
المراحل
مرحلة

الميدان03:

الدرس01:

الوضعية 02:

الكفاءة يح ّ
ل مشكالت مـن حياتـه اليومية،مرتبطة بالتعامـل مع
ّ
الختامية المادة،واألدوات الكهـربائيـة،بتجنيد مواردهالمتعلقة بخواص
المادّة وتحوّالتها

المادة وعالم األشياء
تربية علمية وتكنولوجية
الشاقول و األفق
45د×2
2/1

ّ
الخواص التي تميّـز تحوّل المادّة من
مركبات  التعـرّف على بعض
الكفاءة
حالة إلى أخرى -.في نفس المكان ،يكون الشاقول
عموديا على األفق.
الهدف
التعلمي

يعرف التجمد و االنصهار .

الوضعية التعليمية التعلّمية

التقويم
يجيب عن األسئلة

تقديم الوضعية االنطالقية و طرح المشكلة :

االنطالق

يقارن بين حجم
الماء في الكأسين
.

مالحظة الصور المرفقة ص86
النّشاط : 01المقارنة بين الكأسين(.التجربة)

يستخرج خطوات
المسعى التّجريبي
في البحث.

تحول الماء من الحالة السائلة الى المتجمدة بفعل البرودة
نشاط  :02التعرف على أدوات البناء

يقدم فرضيّات.
مرحلة
بناء
التعلّمات

يتعرف على
عمليتي التجمد
االنصهار .

تحول الماء من الحالة المتجمدة إلى الحالة السائلة

عن طريق المناقشة والحوار يتوصل االستاذ مع التالميذ إلى :

يستنج الخالصة

-

استثمار
المكتسبات

األستاذ :بلقاسم بدور

حل التمارين  1و 2ص87

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يجيب عن األسئلة
يكتشف األخطاء و
يصححها.
تيسمسيلت

المقطع 07:

عنوان المقطع :اإلبداع و االبتكار

الجزئية 01:

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

فهم المنطوق
فهم المنطوق
الغواصة االستكشافية

المدة
الحصة

45د
01

المراحل

مرحلة
االنطالق

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

تقديم الوضعية االنطالقية األم  :أبدعت في صنع الدارة الكهربائية فشكرك معلمك و تمنت أن
تصبحوا في المستقبل علماء تساهمون في تطوير الوطن و البشرية بمخترعات مفيدة لالنسان
فهل تعرف بعض االختراعات الرائعة ؟
و كيف سهلت حياة االنسان ؟

التقويم

يبدي رأيه و يبن
أهمية االختراعات

قراء النص المنطوق( الغواصة االستكشافية ) من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب
التواصل البصري بينه وبين متعلميه مع االستعانة باألداء الحس حركي والقرائن اللغوية.
الدليل ص68
النص المنطوق

يستمع إلى النص
ويبدي اهتماما
مرحلة بناء
التعلمات

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

.
فهم المنطوق:
 ما هي هواية سمير ؟ إلى أي ناد ينتمي ؟ لماذا احتار سمير ؟ اقترح عنوانا للنص. حول ماذا أنجز سمير البطاقة الفنية؟ ماذا كتب سمير في العرض الذي قدمه؟أشاهد و أعبر.

مالحظة الصورة و التعبير عنها ( يمكن تفويج التالميذ)

التدريب
واالستثمار

األستاذ :بلقاسم بدور

ما نوع المركبة
التي تظهر على
الصورة؟
ماذا تعرف عنها ؟
صف الغواصة
مستعينا بالمشهد

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

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

تيسمسيلت

عنوان المقطع :الحياة الثقافية

الجزئية 02:

المقطع 06:

الكفاءة يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في وضعيات
الختامية تواصلية دالّة.
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

تعبير شفوي.
تعبير شفوي(أستعمل الصيغ)
االستدراك( لكن)
45
02

المراحل

مرحلة االنطالق

مركبات يتواصل مع الغير
الكفاءة يفهم حديثه
يقدم ذاته ويعبر عنها
 يعبر بلغة سليمة .الهدف
التعلمي

في وضعيات داللة يوظف الصيغة .

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
العودة إلى النص المنطوق(االغواصة االستكشافية )
يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.
 -ما هو موضوع العرض الذي قدمه النادي المدرسي ؟

التقويم
يتذكر مضمون النص
المنطوق.
يجيب عن األسئلة.

المرحلة األولى
بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة .

 فكر سمير لكنه لم يجد الموضوع المناسب حاول الطفل جعل القارورة تغوص لكن سرعان ما كانت القارورةتطفو فوق السطح.
مرحلة بناء التعلمات

المرحلة الثانية.
 عبر باستعمال الصيغة(لكن ) لذة الحلويات/اإلضرار بالصحة. اشراقة الشمس/برودة الجو. فشل إديسون/استمرار في المحاولة. -سن قوانين صارمة /كثرة الضحايا حوادث المرور.

يجيب عن األسئلة،
يكتشف الصيغ
ويوظفها.

المرحلة الثالثة.
 -كون جمال مستعمال الصيغة ( لكن )

التدريب واالستثمار

مطالبة المتعلمين بالتعبير عن وضعيات باستعمال الصيغة :
لكن

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

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

تيسمسيلت

عنوان المقطع :اإلبداع و االبتكار
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

تعبير شفوي.
إنتاج شفوي
قراءة
الغواصة و الصاروخ
مركبة األعماق
90=2×45د
04/03

المراحل
مرحلة االنطالق

الجزئية 01:
المقطع 07:
يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في
الكفاءة
الختامية وضعيات تواصلية دالّة.
يتواصل مع الغير
مركبات
يفهم حديثه
الكفاءة
يقدم ذاته ويعبر عنها
 يعبر بلغة سليمة .اإلنتاج الشفوي:يصف أشياء في وضعيات دالة
يتخيل حوارا بين شيئين و يمثله.
الهدف
التعلمي القراءة :يفهم ما يقرأ.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

 -لماذا نقش الصحراويون الرسومات على الصخور؟

لتقويم
يذكر السبب

المرحلة األولى (إنتاج شفوي)
مطالبة التالميذ بفتح الكتب ص 111

يعبر معتمدا
على الصور

-

كيف تهبط الغواصة تحت الماء؟

-

-

كيف ترتفع؟

-

ماذا تمثل الصورة ؟

دار حوار بين الغواصة و الصاروخ و أخذ كل واحد منهما يتحدث عن مزاياه
التكنولوجية العصرية وما قدمه من منافع و خدمات لإلنسان
تصور الحوار الذي دار بينهما ثم مثله مع رفيقك.
مرحلة بناء
التعلمات

المرحلة الثانية (قراءة)

يقرأ فقرات من
النص قراءة
صحيحة.

① مالحظة الصورة المصاحبة للنص .ص 112
ماذا تشاهد في الصورة؟

يجيب عن
األسئلة.
يوظف الكلمات
الجديدة في جمل

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.

التدريب و
االستثمار

إنجاز التمارين في دفتر األنشطة ،التمرين رقم3ص76

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يثري لغته بكلمات
جديدة

يصف المكان
الذي يجلس فيه
الطارقي

تيسمسيلت

عنوان المقطع :اإلبداع و االبتكار

الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

المقطع 07:
الكفاءة
الختامية

فهم المكتوب
محفوظات
تلفاز و حاسوب
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 01:

التقويم
يجيب عن
األسئلة.

كيف تقضي أوقات فراغك ؟

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.

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يجيب عن األسئلة
يستظهر.

تيسمسيلت

الجزئية 01:
المقطع 07:
عنوان المقطع :اإلبداع و االبتكار
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط ،مع التركيز على النمط
الكفاءة
فهم المكتوب
الميدان
الوصفي ،تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين
الختامية
نحوية
وقواعد
قراءة
النشاط
كلمة أغلبها مشكـولة ،قراءة سليمة ويفهمها.
مركبة األعماق .
العنوان
*يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في
مركبة
عالمات الرفع في األسماء.
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في
الكفاءة
90د
المدة
النص المكتوب و يستعمل إستراتيجية القراءة و
6و7
الحصة
يقيّم مضمون النص المكتوب.
يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ،ويعب ّر
مؤشرات
ّ
النص .الوصفي عن غيره.
عن فهمه لمعاني
الكفاءة
و تيعرف على عالمات الرفع في األسماء.
التقويم
المراحل
الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
مرحلة
االنطالق

يجيب شفويا عن
األسئلة.

عن أي مركبة تحدث النص ؟
المرحلة األولى :القراءة
①القراءة الصامتة:
يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب ص  112وقراءة 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)113
المرحلة الثانية :التراكيب النحوية

① بناء الجمل :
العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء الجمل.
كتابة الجملة على السبورة .

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

مرحلة بناء
التعلمات
يتعرف على
عالمات الرفع في
المفرد و الجمع و
المثنى.

② المناقشة:
 ما نوع الكلمات الملونة ؟ هل حولت الكلمات من المفرد إلى المثني بنفس الكيفية ؟لماذا؟③االستنتاج :
يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:

يجيب عن األسئلة
التدريب
و
االستثمار

األستاذ :بلقاسم بدور

ينجز تمارين النحو ص77

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

ينجز النشاط.

تيسمسيلت

عنوان المقطع :اإلبداع و االبتكار
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

فهم المكتوب
قراءة و ظواهر الصرفية .
مركبة األعماق .
االسم في المفرد و المثنى.
90د
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المراحل
مرحلة
االنطالق

المقطع 07:
الكفاءة
الختامية
مركبات
الكفاءة
مؤشرات
الكفاءة

الجزئية 01:

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
*يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب
*يستعمل إستراتيجية القراءة و يقيّم مضمون النص
يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعب ّر عن
ّ
النص .الوصفي عن غيره يحول االسم
فهمه لمعاني
من المفرد إلى المثنى.

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  112وقراءة 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.
المرحلة الثانية :الصيغ الصرفية

① بناء الجمل :
العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء الجمل وكتابتها على السبورة.

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

مرحلة بناء
التعلمات

② المناقشة:
 الحظ الكلمات الملون ،و عين موضع االختالف بين المفرد و المثنى.③االستنتاج :
يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:

التدريب
واالستثمار

إنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين ص77

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يتعرف على الصيغ
الصرفية.
يحول من المفرد
إلى المثنى .

يجيب عن األسئلة
ينجز النشاط.
يكتشف أخطاءه و
يصححها

تيسمسيلت

عنوان المقطع :اإلبداع و االبتكار
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

المقطع 07:

فهم المكتوب
مطالعة
إنتاج كتابي
من عالم الفضاء
وصف الغواصة
45د
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الجزئية 01:

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.
.
② التعبير الكتابي.

 يقرأ يستعملالمعلومات
الواردة في
النص.

مرحلة بناء
التعلمات

-

يكمل كتابة الفقرة

.

يكتب وصفا للغواصة
مستعينا بالجدول.

التدريب و
االستثمار

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 02:

الميدان02:

الميدان التاريخ العام
النشاط تاريخ

الكفاءة يعبر عن اعتزازه بمكانة الدولة الجزائرية الحديثة في
الختامية منطقة البحر األبيض المتوسط بعد ربط العالقة بين
صناعة السفن و قوة األسطول البحري الجزائري.
يكتب فقرة يبين فيها مظاهر قوة الدولة الجزائرية
مركبات في العهد العثماني.

العنوان األوضاع العامة للجزائر
قبل مجيء العثمانيين

الكفاءة

الهدف اعتماد سندات للتعرف على أوضاع الجزائر قبل
التعلمي مجيء الدولة العثمانية .

المدة 45د

المراحل

الوضعية 03:

الدرس02:

مؤشرات
التقويم

الوضعية التعليمية التعلمية

إذا كان قيام الدولة الجزائرية في العصر الحديث قد جاء في سياق و في ظرف تاريخي
وضعية
االنطالق خاص .بماذا تميزت األوضاع العامة للجزائر بداية القرن 16م؟
ـ قراءة السندين 01و  02مناقشتهما :

ما هي مقومات الدولة ؟

عرف الدولة .

يذكر األوضاع
العامة .

ّ
السندات.
ـ يقرأ

قراءة السندين  03و 04و مناقشتهما :
ـ يتعرف على
المدن التي
أسسها
الفاتحون

بناء
التعلّمات
-

بم تميزت الدولة الموحدية ؟

ما هي الدويالت الواقعة في الجزائر؟
ـ يتعرف على
أهمية ودور
المدن التي
أسسها
الفاتحون .

ماهي أسباب التدخل األجنبي في بالد المغرب؟

ما هي نتائج سقوط دولة الموحدين ؟

ع ن طريق المناقشة و الحوار يستنتج التالميذ مايلي :

الدولة :هي كيان سياسي في إقليم جغرافي له حدود معلومة تمارس فيه السلطة عن طريق مؤسسات دائمة.
مقومات الدولة :األرض – السكان – السلطة – السيادة.
أ) األوضاع الداخلية  :تباينت األوضاع بين القوة و الضعف فقد نعمت البالد المغرب في ظل حكم دولة
الموحدين بالوحدة و القوة و بعد سقوطها ظهرت الصراعات و انقسمت بالد المغرب إلى ثالث دويالت:
 )1الحفصية( المغرب األدنى).
 )2الزيانية(المغرب األوسط)
 )3المرينية(المغرب األقصى)

التقويم

أدمج تعلماتي:
ما هي أسباب ونتائج سقوط دولة الموحدين ؟
األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

ـ يعزز تعلماته
حول أوضاع
الجزائر
تيسمسيلت

المقطع 03:

الوضعية 01:

الميدان03:

الميدان السكان و البيئة
النشاط جغرافيا

العنوان

الكفاءة
الختامية

المحميات الطبيعية في الجزائر
دوافع إنشاء المحميات.

مركبات
الكفاءة

المدة 45د

الهدف
التعلمي

الدرس01:

يقترح إجراءات للتصرف أمام المخاطر
الكبرى في المحيط القريب منه بعد
الكشف عن حجم الخسائر التي تخلفها.
 يتعرف على المحميات الطبيعية في
الجزائر
 يساهم بسلوكه في حماية البيئة
المحيطة.
 التعرف على المحميات الطبيعية في
الجزائر .

المراحل

الوضعية التعليمية التعلمية

مؤشرات التقويم

وضعية
االنطالق

ـ اذكر أهم الموارد الطبيعية الموجودة في الجزائر ؟

ـ يذكر أهم الموارد
الطبيعية .

ـ فتح الكتاب ص  115قراءة اإلشكالية دون اإلجابة عنها .
السند:01
-



يبين سبب
إنشاء
المحميات.

اذكر المحميات الموجودة
في الجزائر.

النشاط 02

بناء
التعلّمات

-

يحدد موقع
المحميات في
الجزائر

لماذا تنشأ المحميات؟
النشاط :03


يتعرف على
المحميات.

ما هي المحمية ؟
يقدم تعريفا للمحمية
عن طريق الحوار و المناقشة يستنتج التالميذ مايلي:
المحمية الطبيعية هي مجال ينشأ لغايات الحفاظ على األنواع
الحيوانية و النباتية و حمايتها من االنقراض.
تقام المحميات من أجل :
حماية و تثمين المارد الطبيعية. الوقاية ومحاربة كل أنواع التلوث. تحسين إطار و نوعية الحياة. -صيانة النظم البيئية.

اختر محمية من المحميات الموجودة في الجزائر و قم بالتعريف عنها .

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

 يعرف
بالمحميات
الموجودة في
الجزائر

تيسمسيلت

المقطع 03:

الميدان03:

الميدان الحياة المدنية
النشاط تربية مدنية
الدرس
الملكية الخاصة
الحصة 1
المدة 45د

الوضعية 01:
الكفاءة
الختامية

ّ
المؤسسات التعليمية ،يبيّن
بعد التعــرّف على
أه ّ
ميتها ودورها في تعليم وتثقيف المواطن.

مركبات
الكفاءة

ّ
المؤسسات التعليمية (االبتدائية
يعرف
والمتوسطة والثانوية )
ّ
يستغ ّ
ل نصّا مالئما إلبراز دور المؤسسة التعليمية
في التعليم وتثقيف المواطن

الهدف
التعلمي
المراحل
مرحلة
االنطالق

-

الدرس17:

يتعرف على المؤسسات التعليمية و دورها.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
ما هي االدوات الموجودة في محفظتك؟
هي ملك لمن ؟ .

التقويم
يتعرف على
الملكية الخاصة .

أقرأ :
في يوم العطلة األسبوعية خرجت إلى حديقة الحي أللعب مع أصدقائي
بدراجتي  ،تقدمت مني إحدى الصديقات وقالت :يا لها من دراجة جميلة ! إنها
جديدة أليس كذلك؟ فأجبتها إنها دراجتي القديمة و لكنني أحافظ عليها فقط
وفجأة اقترب منا أحد األطفال وأراد أن يأخذها بالقوة  ،وقال  :ال يحق لك أن
تلعبي بها وحدك ..تدخلت صديقة أخرى و قالت  :إنها دراجتها تلعب بها هي و
من تسمح له فقط..

أفهم:
 مع من كانت تلعب البنت بالدراجة؟ -ماذا أراد الطفل أن يفعل ؟ هل يحق له ذلك؟

أالحظ:

الحظ الصور و ميز الملكية الخاصة و الملكية العامة

 يقرأ. يفهم. يستنتج. -يلخص.

مرحلة بناء
التعلمات

-

أقرا الوثيقة و أجيب:
-

فيم يشترك الطفالن؟

-

فيم ال يشتركان؟

أستنتج:
الملكية الخاصة هي ما يملكه فرد أو عدد قليل من األفرادمثل  :دراجة ،
سيارة  ،بيت  ،مزرعة  ،مصنع و غيرها....

التدريب و
االستثمار

أنجز:
اذكر أمثلة أخرى عن الملكية الخاصة .
.............5...............4.................3..................2.....................1

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يجيب عن األسئلة
.

تيسمسيلت

المقطع 03 :

الميدان

األعداد و الحساب.

النشاط
العنوان
المدة
الحصة

رياضيات

األسبوع 24:

الدرس54:

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.

مشكالت حسابية
90د
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الهدف اختيار العمليات المناسبة لحل وضعية .
التعلمي
المراحل
مرحلة
االنطالق

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
)1الحساب الذهني :

التقويم
يكتب األعداد.

تفكيك أعداد على شكل مجاميع
(2أكتشف:
 -مرحلة البحث واالكتشاف

-1عرض الوضعيات المدونة على كتاب الرياضيات ص88
 -قراءة الوضعية من طرف المعلم.تليها قراءات فردية .

-

المناقشة والتبادل:

-

ملء الجدول .

-

االجابة عن السؤالين.

-

تصديق وتنظيم
التعلمات
الجديدة و
تحقيق
االنسجام في
المعارف.

-

يشارك في
استنتاج
القاعدة.

العملية المستعملة للحل لها عالقة مباشرة بنوعية الشكل.
)3.أنجز :

مرحلة
بناء
تقاسم  4إخوة مبلغا بالتساوي فتحصل كل واحد منهم على  1221دينارا
التعلمات  -أوجد المبلغ الذي تقاسمه اإلخوة.
)4تعلمت :

-
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ينجز التمارين
فرديا
يشارك في
التصحيح
الجماعي

التدريب
و
االستثمار

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 03 :

الميدان

األعداد الحسابية

النشاط
العنوان
المدة
الحصة

رياضيات

األسبوع 24:

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.

التناسبية ()2
90د
2/1

الهدف
التعلمي
المراحل
مرحلة
االنطالق

الدرس55:

إبراز خواص الخطية .

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
)1الحساب الذهني :

التقويم
يكتب الناتج
على األلواح.

حساب ربع عدد.
(2أكتشف:
 مرحلة البحث واالكتشاف-1عرض الوضعيات المدونة على كتاب الرياضيات ص89
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -قراءات فردية .

مرحلة
بناء
التعلمات

المناقشة والتبادل:

-

-

عمل فردي يليه عمل ثنائي

-

انجاز المهمات الواحدة تلو األخرى

 الحوصلة والتأسيس:لحل وضعية تناسبية يمكنني استعمال إجراءات مختلفة .

)3أنجز :

تصديق
وتنظيم
التعلمات
الجديدة و
تحقيق
االنسجام
في المعارف.

تستهلك سيارة  6Lمن البنزين كل 100Km
-

ماهي كمية البنزين الالزمة لقطع مسافة 200km-250 km-50 km:

-

ماهي المسافة التي يقطعها ب 18L- 30L-15L :؟

-

يشارك في
استنتاج
القاعدة.

)4تعلمت :
يمكنني حل وضعية تناسبية بعدة طرائق:
 إذا كانت المعطيات كثيرة يمكنني وضعها في جدول. انتقل من سطر إلى آخر بالضرب في أو القسمة على نفس العدد. -يمكنني جمع أو طرح أعداد األعمدة.

-
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التدريب
و
االستثما
ر

األستاذ :بلقاسم بدور

-

-

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

ينجز
التمارين
فرديا
يشارك في
التصحيح
الجماعي

تيسمسيلت

المقطع 03 :

الميدان

األعداد و الحساب

النشاط
العنوان
المدة
الحصة

رياضيات

األسبوع 22:

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.

عالقات حسابية بين األعداد.
90د
2/1

الهدف
التعلمي
المراحل
مرحلة
االنطالق

الدرس56:

استعمال مصطلحات نصف  ،ثلث،أربعة
أمثال.....

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 ص90
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -قراءات فردية .

-

المناقشة والتبادل:

-

يعبر عن قياس األطوال .

عمل فردي يليه عمل ثنائي

-

تصديق وتنظيم
التعلمات الجديدة
و تحقيق
االنسجام في
المعارف.

-

يشارك في
استنتاج
القاعدة.

)3أنجز :
ينجز األنشطة فرديا .
مرحلة بناء
التعلمات

)4تعلمت :
 .1إليجاد:
 ضعف عدد نضرب العدد في .2 ثالثة أمثال عدد  ،نضرب العدد في .3 -أربعة أمثال عدد ،نضرب العدد في .4

التدريب
و
االستثمار

-

 .2إليجاد:
 نصف عدد  ،نقسم العدد على .2 ثلث عدد  ،نقسم العدد على .3 -ربع عدد  ،نقسم العدد على .4
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األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

ينجز التمارين فرديا
يشارك في
التصحيح الجماعي

تيسمسيلت

الكفاءة
الختامية يستثمر فضاء الممارسة بما
يتماشى ونوعية النشاط

الميدان الهيكلة والبناء
النشاط تربية بدنية
الموضوع الرمي حسب الموقف

مركبات  استغالل فضاء الممارسة حسب الموقف
الكفاءة
الهدف يتنقل في حدود الملعب حسب الموقف.
التعلمي يتوقع خطط الخصم ويعمل على صده.

المدة  60د
الحصة 2/1
المراحل
مرحلة
التهيئة

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

وضعية األولى(10د)



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

التقويم

-

يحافظ على
الموقع ضمن
المجموعة

الوضعية األولى( 20د):
التمريرات الخمسة حسب الفرق.

المرحلة األساسية

-

-

الفرق مكونة من  5إلى  6العبين ينتقلون في فضاء محدود.
عدد الفرق زوجيا .لكل فريق فضاء محدد..
عند إشارة األستاذ يحاول كل فريق تحقيق  5تمريرات.0
الفريق الذي يحقق  5تمريرات يسجل نقطة.
الفريق الفائز من تحصل على  5نقاط.

الوضعية الثانية( 20د):

يرمي الكرة بيد
واحدة .

-

يرمي الكرة بيدين

-

وفق

يتنقل
المنعرجات
بتنطيط الكرة

لعبة التداول بالكرة تنطيطا عبر منعرجات

الرجوع إلى الهدوء









الوضعيةالرابعة ( 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

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

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.

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يبدي رأيه

تيسمسيلت

