مديرية التربية لوالية تيسمسيلت
مفتشية التعليـــــم االبتدائي 01
مدرسة  :مداحي سعيد
األسابيع

الغواصة االستكشافية
من عصر الحجارة إلى عالم
الحاسوب
القلم عبر التاريخ

والحاسوب

التفضيل

بهية والقلم

األفعال
الدالة على
الحركة

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

سالم

محفوظا
ت

االستدراك
بـ  :لكن

عالمات
الرفع في
االسم

علماء المستقبل

2
7

وصف
الغواصة

مشكالت حسابية()2

نبي هللا
يونس
عليه
السالم

الكسور()1

كتابة كيفية صناعة لعبة

2
6

االسم في
المفرد
والمثنى

إسالمية

علمية

مدنية

تاريخ

التناسبية()3

توزيع
المحميات و
أنواعها

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

الشفوي

نحوية

إمالء

كتابي

رياضيات

تربية

تربية

تربية

جغرافيا

تربية

تربية

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

التعبير

قواعد

صرف/

تعبير

مشاريع

فهم
المنطوق

قراءة

األستاذ :بلقاسم بدور
المستوى :السنة الرابعة .
السنة الدراسية2018/2017 :

إمــضاء وخـتـم الـمـدير

إمــضاء األستاذ

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع :الثّالث.
النشاط :تربية إسالمية.
العنوان :نبي هللا يونس عليه السالم .
الميدان  :مبادئ أوّلية في السيرة النبوية والقصص
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 :
 التعريف بيونس عليه السالم .
ّ
مؤشرات الكفاءة :استخالص العبر من القصة ( االستعجال و االستغفار)
مؤشرات التقويم
النّشاطات
الخطوات
إثارة دوافع
المتعلّمين
إلى التّعلّم
قراءة
السند

ممارسة
أنشطة
التّعلم

أقتدي
و
أمارس

أتحقق من
تعلّماتي

اذكر األنبياء و الرسل الذين تعرفهم .

يذكر األنبياء و الرسل

يدعى المتعلّمون إلى فتح الكتاب ص  65وقراءة النّص .
ـ دعوة المتعلمين إلى قراءة النّص وتحليله .
 من هو النبي يونس عليه السالم ؟ لماذا هاجر قومه؟ -ماذا حدث له أثناء سفر؟

يقرأ النص .

ينجز األنشطة ص .66
 .1يكمل النص بما يناسب:
يونس بن..........نبي من أنبياء هللا تعالى.
لما عاد يونس إلى قومه وجدهم قد.........فكان ذلك درسا عظيما
في......و عدم اليأس من .........................هللا.

يستخرج أهم
األحداث.

ينجز األنشطة

 .2يختار االجابة الصحيحة بوضع (ص)امام األجوبة الصحيحة.
ما اسم القرية التي أرسل إليها نبي هللا يونس عبيه السالم
 الخليل فلسطين نينوي ماذا فعل نبي هللا يونس عليه السالم عندما يئس من هداية قومه؟ هددهم بعقاب من هللا و خرج من القرية . صبر على دعوتهم. دعا لهم بالهداية. .3لون الجواب الصحيح
لكي ال تغرق السفينة لجأ الركاب إلى إلقاء أحدهم عن طريق:
 القوة – القرعة – الحيلة.كانت القرعة في كل مرة تقع على :
كبيرهم – صغيرهم – يونس.
ـ عن طريق الحوار و المناقشة يتوصل إلى :
يستنتج الخالصة

أتحقق من تعلماني:

ينجز التمارين.

حل التمرينين  1و  2ص 68
ا

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 04:
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

الوضعية 01:

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
كتلة الماء عند التجمد و
االنصهار.
45د×2
2/1

ّ
الخواص التي تميّـز تحوّل المادّة من
مركبات  التعـرّف على بعض
الكفاءة
حالة إلى أخرى

الهدف
التعلمي

تعرف على خواص الماء عند التحول من حالة إلى أخرى.

الوضعية التعليمية التعلّمية

المراحل
مرحلة

الميدان04:

الدرس02:

التقويم
يجيب عن األسئلة

تقديم الوضعية االنطالقية و طرح المشكلة :

االنطالق

يقارن بين كتلة
الماء في الكأسين
.

مالحظة الصور المرفقة ص88
النّشاط : 01ما يحدث لكتلة الماء بعد التجمد (.التجربة)

يستخرج خطوات
المسعى التّجريبي
في البحث.
يقدم فرضيّات.
مرحلة
بناء
التعلّمات

المقارنة بين كتلة الماء قبل التجمد و بعد التجمد .
يتعرف على كتلة
الماء قبل التجمد و
بعده

عن طريق المناقشة والحوار يتوصل االستاذ مع التالميذ إلى :

يستنج الخالصة
-

استثمار
المكتسبات

األستاذ :بلقاسم بدور

حل التمارين  1و 2ص89
المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يجيب عن األسئلة
يكتشف األخطاء و
يصححها.
تيسمسيلت

المقطع 07:

عنوان المقطع :اإلبداع و االبتكار

الجزئية 02:

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

فهم المنطوق
فهم المنطوق
من عصر الحجارة إلى عصر الحاسوب

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
-

التقويم
يجيب عن االسئلة

اذكر آلة سهلت حياة اإلنسان

قراء النص المنطوق( من عصر الحجارة إلى عصر الحاسوب) من طرف المعلم وأثناء
ذلك يجب التواصل البصري بينه وبين متعلميه مع االستعانة باألداء الحس حركي والقرائن
اللغوية.الدليل ص69
النص المنطوق

يستمع إلى النص
ويبدي اهتماما
مرحلة بناء
التعلمات

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

.
فهم المنطوق:
 كيف كانت تستعمل األم الحاسوب ؟ ما الذي تمناه و سيم ؟ هل تعلم الحاسوب أمر صعب ؟ من هو األمي في هذا العصر ؟ كيف بدأ اإلنسان الكتابة ؟ أين وصل اآلن؟ اختر دورا و قم بتأديته .أشاهد و أعبر.

مالحظة الصورة و التعبير عنها ( يمكن تفويج التالميذ)

التدريب
واالستثمار

األستاذ :بلقاسم بدور

ماذا يفعل الطفل
في الصورة ؟
ما الوسيلة التي
يستعملها ؟
صف المشهد
باختصار.

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

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

تيسمسيلت

عنوان المقطع :اإلبداع و االبتكار

المقطع 07:

الجزئية 02:

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

تعبير شفوي.
تعبير شفوي(أستعمل الصيغ)
التفضيل .
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(من عصر الحجارة الى عصر الحاسوب)
 من هو األمي في هذا العصر؟ -هل تعلم استعمال الحاسوب أمر صعب ؟

التقويم
يتذكر مضمون النص
المنطوق.
يجيب عن األسئلة.

استعمال الصيغ :
 لعله يأتي في المستقبل ما هو أعظم من هذه المخترعات . تولد المخترعات و تنمو ثم تموت لتترك مكانها لمخترعات أكثرتطورا.
كون جمال أخرى تتضمن صيغة التفضيل.
تدوين الجمل على السبورة و تلوين الصيغة.
تثبيت الصيغ بأسئلة أخرى.

يجيب عن األسئلة،
يكتشف الصيغ
ويوظفها.

مرحلة بناء التعلمات

أراد أبوك أن يشتري حاسوبا لالستعمال المنزلي  ،و خيركم بين
الحاسوب المكتبي و الحاسوب المحمل
عبر عن رأيك لوالدك مبينا سبب اختيارك ألحد الحاسوبين مستعمال
صيغ التفضيل.

مطالبة المتعلمين بتكوين جمل أخرى باستعمال صيغ التفضيل.

 حل التمرين  02صفحة  80من كراس األنشطة شفهياالتدريب واالستثمار

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
فائدة االختراعات.
سالم و الحاسوب
90=2×45د
04/03

المراحل
مرحلة االنطالق

الجزئية 02:
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
الهدف
التعلمي القراءة :يفهم ما يقرأ.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

 فيم يستعمل اإلنسان الحاسوب ؟هل بإمكاننا اليوم االستغناء ن استخدامه ؟

لتقويم
يذكر السبب

المرحلة األولى (إنتاج شفوي)
-

مطالبة المتعلمين بفتح الكتب ص 115

-

التعرف على االختراعات الموجودة في الصورة .
يعبر معتمدا
على الصور

 ما هو االختراع المهم في حياتك؟ صفه و بين فوائده و استعماالته.المرحلة الثانية (قراءة)

يقرأ فقرات من
النص قراءة
صحيحة.

① مالحظة الصورة المصاحبة للنص .ص 116
مرحلة بناء
التعلمات

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

يلون العبارات
الصحيحة.

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 02:

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

عنوان المقطع :اإلبداع و االبتكار

الجزئية 02:

المقطع 07:

المراحل

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط ،مع التركيز على النمط
الكفاءة
فهم المكتوب
الوصفي ،تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين
الختامية
قراءة وقواعد نحوية
كلمة أغلبها مشكـولة ،قراءة سليمة ويفهمها.
سالم و الحاسوب .
*يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في
مركبة
عالمات النصب في األسماء.
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في
الكفاءة
90د
النص المكتوب و يستعمل إستراتيجية القراءة و
6و7
ّ
يقيم مضمون النص المكتوب.
مؤشرات يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ،ويعب ّر
ّ
النص .الوصفي عن غيره.
عن فهمه لمعاني
الكفاءة
و تيعرف على عالمات النصب في األسماء.
التقويم
الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

مرحلة
االنطالق

يجيب شفويا عن
األسئلة.

الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

عم كان يبحث سالم ؟
المرحلة األولى :القراءة
①القراءة الصامتة:
يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب ص  116وقراءة 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)117
المرحلة الثانية :التراكيب النحوية

① بناء الجمل :

مرحلة بناء
التعلمات

العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء الجمل.
كتابة الجملة على السبورة .
 يريد سالم أن يقتني حاسوبا محموال . حضر العالم الملتقى. أصلح التقني الحاسوبين. -الحاسوب يفيد الباحثين .

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

يتعرف على
عالمات النصب
في المفرد و
الجمع و المثنى.

② المناقشة:
 ما نوع الكلمات الملونة ؟ لماذا جاءت منصوبة ؟ ما عالمة النصب في كل كلمة ؟③االستنتاج :

يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:

التدريب
و
االستثمار

األستاذ :بلقاسم بدور

يجيب عن األسئلة

ينجز تمارين النحو ص81

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

ينجز النشاط.

تيسمسيلت

عنوان المقطع :اإلبداع و االبتكار
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

الكفاءة
الختامية

فهم المكتوب
قراءة و ظواهر اإلمالئية .
سالم والحاسوب.
األلف اللينة في األسماء.
90د
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المراحل
مرحلة
االنطالق

المقطع 07:

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
*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
فهمه لمعاني
يرسم األلف اللينة رسما صحيحا في األسماء.

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  116وقراءة 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 :الظواهر اإلمالئية

① بناء الجمل :

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

العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء الجمل وكتابتها على السبورة.
مرحلة بناء
التعلمات

وقف الفتى أما واجهة المحل. بلغ اإلنسان العال في مجال العلوم. يفيد الحاسوب الشركات الكبرى .-بحث سالم في زوايا المحل.

② المناقشة:
 الحظ الكلمات الملونة ،بين كيف كتبت األلف  ،اذكر السبب.③االستنتاج :
يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:

التدريب
واالستثمار

إنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين ص81

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يتعرف على الظاهرة
اإلمالئية .
يتعرف على سبب
كتابة األلف ممدودة
أو مقصورة .

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 الحاسوب
45د
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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.
.
② التعبير الكتابي.
.1سم أجزاء الحاسوب .
 يقرأ يستعملالمعلومات
الواردة في
النص.

مرحلة بناء
التعلمات

.2اكتب فوائد الحاسوب من خالل كل صورة.
-

يكتب فوائد
الحاسوب و أضراره.

 .3اكتب أضرار من خالل كل صورة.

التدريب و
االستثمار

استعن بالمعلومات السابقة و اكتب فقرة تصف فيها الحاسوب ،
ذاكرا :
 .1أجزاؤه.
 .2فوائده.
 .3أضراره لمن ال يحسن استخدامه.

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يكتب وصفا للحاسوب
مستعينا بالصور.

تيسمسيلت

المقطع 03:

الميدان03:

الميدان السكان و البيئة
النشاط جغرافيا

العنوان

الوضعية 01:
الكفاءة
الختامية

توزيع المحميات و أنواعها
تصنيف

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 أنواع المحميات الطبيعية
في الجزائر و أماكن تواجدها.

المراحل

الوضعية التعليمية التعلمية

مؤشرات التقويم

وضعية
االنطالق

ـ اذكر أسباب إنشاء المحميات .

ـ يذكر أهم األسباب.

ـ فتح الكتاب ص  116قراءة السندات ومناقشتها.
-

السند:01
اذكر مناطق تواجد
المحميات.

النشاط 02
أين تقع محمية القالة ؟
ماذا تضم ؟

النشاط :03
ماذا تضم محمية ثنية
األحد



يحدد موقع
المحميات في
الجزائر
يبين سبب
إنشاء
المحميات.

بناء
التعلّمات

السند:04

السند:05

أين تقع حظيرة تاسيلي ؟
ماذا تضم؟

أين تقع حظيرة الهقار ؟
ماذا تضم؟

عن طريق الحوار و المناقشة يستنتج التالميذ مايلي:
توجد بالجزائر  10محميات موزعة بين مختلف واليت الوطن
ثنية االحد
الشريعة
تازا
قورايا
القالة
الهقار
تاسيلي
جرجرة
بلزمة
تلمسان

يتعرف على
المحميات.

يقدم تعريفا للمحمية

تيسمسيلت
البليدة
جيجل
بجاية
الطارف
تمنراست
اليزي
تيزي وزو
باتنة
تلمسان

ما هو دورك في حماية البيئة على مستوى محيطك.

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يعرف بالمحميات
الموجودة في الجزائر

تيسمسيلت

المقطع 03:

الميدان03:

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

الوضعية 01:
الكفاءة
الختامية
مركبات
الكفاءة

الهدف
التعلمي
المراحل
مرحلة
االنطالق

-

الدرس20:

ّ
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 التعليمية
في التعليم وتثقيف المواطن
يتعرف على أنواع الملكية .

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
المدرسة  ،هي ملك لمن ؟ في رأيك

التقويم
يتعرف على
الملكية العامة .

أقرأ :
دق الجرس فعدنا إلى القسم  ،و إذا بأحد التالميذ يكسر
الطاوالت و الكراسي  ،أصابنا الغضب من هذا التصرف فتقدمت
من قائلة  :إنك تقوم بفعل سيئ  ،أجابني  :ما شأنك أنت  ،إنها
ليست ممتلكاتك ...
اجتمع كل زمالئي حوله و شرعنا نوضح له أهمية هذه
الممتلكات لنا و لغيرنا.
أفهم:
مرحلة بناء
التعلمات

ما العمل الذي قام به التلميذ؟
كيف أجاب التلميذ زميله؟
كيف يوضح له زمالؤه أهمية هذه الممتلكات؟

أالحظ:

الحظ الصور  ،من يحق له االنتفاع بهذه الممتلكات؟

 يقرأ. يفهم. يستنتج. -يلخص.

أستنتج:
الملكية العامة هي ما تملكه الدولة كالمدارس و المستشفيات و
المؤسسات المختلفة و تجهيزات و ينتفع به جميع المواطنين.

التدريب و
االستثمار

أنجز :اكتب أمام كل عبارة  :ملكية عامة/ملكية خاصة
ساحة الحي
خزانة القسم
محفظة مدرسية
مصعد العمارة
سيارة األب

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يميز بين الملكية
العامة والملكية
الخاصة .

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 لعملية القسمة
والحساب بنوعيه (آلي ومتمعن فيه) ويضع
عمليات جمع وطرح وضرب األعداد الطبيعية ،جمع
وطرح األعداد العشرية وضرب عدد طبيعي في
عدد عشري ،ويحل مشكالت جمعية وضربية.
الهدف قراءة واستعمال كسور .
التعلمي

الكسور ()01
90د
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المراحل

األسبوع 24:

الدرس57:

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
)1الحساب الذهني :

حساب جداء عدد في مضاعفات العدد .10

التقويم
يكتب األعداد.

(2أكتشف:
 -مرحلة البحث واالكتشاف

-1عرض الوضعيات المدونة على كتاب الرياضيات ص91
 -قراءة الوضعية من طرف المعلم.تليها قراءات فردية .

-

المناقشة والتبادل:
رسم شكل علبة الجبن .
تلوين حصة كل واحد.
يميز بين النصف و الثلث.

-

تصديق وتنظيم
التعلمات الجديدة
و تحقيق
االنسجام في
المعارف.

-

يشارك في
استنتاج
القاعدة.

الحوصلة :أستعمل الكسر عند التقسيم المتساوي.
مرحلة بناء
التعلمات

-

)3.أنجز :

 انقل األشكال و ارفق بكل عبارة الشكل المناسب لها: الجزء الملون باألحمر هو ربع المستطيل في ...... الجزء الملون باألحمر هو نصف المستطيل في..... الجزء الملون باألحمر هو ثالثة أرباع المستطيل في .....)4تعلمت :
أستعمل الكسور للتعبير عن حصة عندما أقسم كمية بالتساوي.
أكتب النصف هكذا (½ ) و الربع هكذا (¼ ) و ثالثة أرباع هكذا (¾ )
 -أتمرن و أبحث حل التمارين ص 64

التدريب
و
االستثمار

مالحظة  :األنشطة المقترحة لدرس الكسور( )1بالصفحة 62
ال تتوافق مع الهدف المسطر لهذا تنجز األنشطة الموجودة
بالصفحة  64المقترحة للدرس 59
أو اقتراح أنشطة مناسبة للهدف المسطر.

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

ينجز التمارين فرديا
يشارك في
التصحيح الجماعي

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 ()3
90د
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الهدف
التعلمي
المراحل
مرحلة
االنطالق

الدرس58:

تكبير و تصغير أشكال على مرصوفة .

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
)1الحساب الذهني :

التقويم
يكتب الناتج
على األلواح.

تفكيك و تشكيل أعداد
(2أكتشف:
 مرحلة البحث واالكتشاف-1عرض الوضعيات المدونة على كتاب الرياضيات ص93
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -قراءات فردية .

مرحلة
بناء
التعلمات

المناقشة والتبادل:

-

عمل فردي يليه عمل ثنائي

-

انجاز المهمات الواحدة تلو األخرى
يحسب مساحة الغرف باستعمال المربعات)48=8×6(.
يحسب المساحة باألمتار المربعة 12=4×3( :م)2

-

تصديق
وتنظيم
التعلمات
الجديدة و
تحقيق
االنسجام
في المعارف.

-

يشارك في
استنتاج
القاعدة.

)3أنجز :
-

رسم الشكل على الكراس باستعمال المربع
كوحدة للطول .

-

نقل الرسم على ورقة مليمتري باستعمال مربع
طول ضلعه  1cmكوحدة .

)4تعلمت :
 عند تكبير شكل نضرب كل أبعاده في نفس العدد. عند تصغير شكل نقسم كل أبعاده على نفس العدد.التدريب
و
االستثما
ر

-

أتمرن و أبحث حل التمارين ص 63

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:

الدرس59:

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.

الكسور()2
90د
2/1

الهدف
التعلمي
المراحل

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

مرحلة
االنطالق

)1الحساب الذهني :
حساب حاصل قسمة عدد مكون من رقمين على رقم واحد.

قراءة و استعمال الكسور.
التقويم
يكتب النتيجة على
األلواح.

(2أكتشف:
 مرحلة البحث واالكتشاف-1عرض الوضعيات المدونة على كتاب الرياضيات ص93
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -قراءات فردية .

-

المناقشة والتبادل:

-

يعبر عن قياس األطوال باستعمال الشريط.
البحث عن القطعة التي نسيتها البنت.

مرحلة
بناء
التعلمات

عمل فردي يليه عمل ثنائي

-

تصديق
وتنظيم
التعلمات
الجديدة و
تحقيق
االنسجام
في
المعارف.

-

يشارك
في
استنتاج
القاعدة.

)3أنجز :
ينجز األنشطة فرديا .

رسم القطع باستعمال الشريط .
RS=2u+½u
OM=5/2u
OM= RS
5/2u=2u+½u

LP =2u+¾u

)4تعلمت :

عندما أطوي الشريط على اثنين  ،كل جزء يصبح طوله .½u
عندما أطوي الشريط على أربعة ،كل جزء منه يصبح طوله .¼u
-

أتمرن و أبحث حل التمارين ص 64

التدريب
و
االستثمار

األستاذ :بلقاسم بدور
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ينجز التمارين
فرديا
يشارك في
التصحيح
الجماعي

تيسمسيلت

الميدان الهيكلة والبناء
النشاط تربية بدنية

الكفاءة
الختامية يستثمر فضاء الممارسة بما
يتماشى ونوعية النشاط

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 األستاذ.
مناقشة جماعية بين التالميذ و األستاذ

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

تيسمسيلت

النشاط:تربية موسيقية
العنوان :اآلالت الموسيقية

.

المذكرة 12:

الحصة  02/01:األسبوع27-25 :

الكفاءة الختامية:
 يستمع إلى التشكيالت و المجموعات الموسيقية قصد التعرف على أنواع اآلالت التي تستعملها. يؤدي مجموعة من األغاني التربوية ،اعتمادا على إمكاناته الصوتية باستعمال تقنيات الصوتالواحد.
الهدف التعلمي :
 تصنيف اآلالت الموسيقية إلى عائالت ( إيقاعية ،نفخية ،وترية) أداء أنشودة الديك أداء سليما.-

الوضعيات
وضعية
اإلنطالق

بناء
التعلمات

الوضعية التعلمية و النشاط المقترح
-

-

يسمع األستاذ المتعلم نماذج من أصوات اآلالت الموسيقية المختلفة.
ما نوع اآللة الموسيقية المستعلمة؟

التذوق
الموسيقي
واالستماع

انطالقا من االستماع إلى نماذج من أصوات اآلالت الموسيقية
يتمرن المتعلم على التعرف على عائلة اآلالت الموسيقية مع تحديد
مبدأ التصويت فيها و تصنيفها.
تصنف اآلالت الموسيقية إلى ثالثة أصناف

 .1اآلالت اإليقاعية :وهي التي تصدر الصوت عن طريق الطرق أو
الضرب ومثال عليها الطبل الدف والجرس.
 .2اآلالت الوترية :وهي التي تصدر الصوت عن طريق اهتزاز ...
 .3اآلالت النفخية :وهي التي تصدر الصوت عن طريق النفخ فيها ومثال
عليها الفلوت والبوق.

التقويم
 يستمع بتمعن -يذكر.

 يستمع التعرف علىاآلالت الموسيقية
 تصنيف اآلالتالموسيقية

تدوين أنشودة "الديك " على السبورة

التدريب و
االستثمار

األغنية
التربوية
والنشيد

ح الدِّيــــك
صَـــا َ
كـوكـو كـوكـو بَــا َن الــنُّــور
ســور
صَــا َ
ح الدِّيــك فَـو َ
ق ال ُّ
اصـحـوا اصـحوا يَا أطـفَـــال
باإلقــــبَـــــال
َجــا َء ال ُّ
صـبح ِّ
كــوكـو كـوكــو بَــا َن النٌّــور
اصـحوا اصــحـوا يَا أطـفَــال
َهـيَّـــا ِّجــــدُّوا ِّباألعــــ َمــــال
ــس ال َمــجــد باآل َمـــــــال
لَـــي َ
كـوكــو كــوكـو بَــا َن النُّــــور
ســـور
صَــا َ
ح الدِّيــك فَــو َ
ق ال ٌّ

 يؤدي أداءمنسجما للمقطع.

قراءته من الطرفين(األستاذ و المتعلم)
تلحينه باالعتماد على الشريط .
ترديد المقطع فرادى و جماعيا.
تحفيظ األبيات األولى .

كـوكـو كـوكـو بَــا َن الــنُّــور
ســور
صَــا َ
ح الدِّيــك فَـو َ
ق ال ُّ
اصـحـوا اصـحوا يَا أطـفَـــال
باإلقــــبَـــــال
َجــا َء ال ُّ
صـبح ِّ
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