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

الغواصة االستكشافية
من عصر الحجارة إلى
عالم الحاسوب
القلم عبر التاريخ

األفعال
الدالة على
الحركة

عالمات
الجر في
االسم

المصدر

محفوظات

التفضيل

عالمات
النصب في
االسم

األلف
اللينة في
االسماء

أجزاء
الحاسوب

القلم

إدماج  ،تقويم ، ،ومعالجة) للمقطع

التناسبية ()2

تلفاز و حاسوب

27

االستدراك
بـ  :لكن

عالمات
الرفع في
االسم

علماء المستقبل

26

بهية والقلم

وصف
الغواصة

مشكالت حسابية()2
سورة
الليل

التجمد و
االنصهار

الملكية
الخاصة

أوضاع
الجزائر

توزيع
المحميات و
أنواعها

األوضاع
الداخلية
و
الخارجية

أنواع
المخاطر
الكبرى

عالقات حسابية

كتابة كيفية صناعة لعبة

25

والحاسوب

االسم في
المفرد
والمثنى

إسالمية

علمية

مدنية

تاريخ

الكسور()1
التناسبية()3
الكسور()2

نبي هللا
يونس
عليه
السالم

تبخر الماء

الملكية
العامة

فنيـة

بدنية

تقنيات
الجمع:

تصنيف
اآلالت
الموسيقية

استغالل فضاء الممارسة
حسب الموقف

سالم

الشفوي

نحوية

إمالء

كتابي

رياضيات

تربية

تربية

تربية

جغرافيا

تربية

تربية

قياس المدد
المجسمات()1
المجسمات()2

تجنب
الغش

الكسور العشرية
مشكالت حسابية()3
أجند معارفي ( )6سورة

الشمس

تكاثف البخار

أدمج
تعلماتي

القوة
البحرية

اإلجراءات
الوقائية

تقنية تركيب
المواد
المختلفة
الدف الصغير

الهواء مادة
مرنة

تنظيف
المدرسة

الوجود
العثماني

ادمج تعلماتي

القيام بعمليات فردية في الهجوم
والدفاع )

24

مركبة
األعماق

التعبير

قواعد

صرف/

تعبير

مشاريع

فهم
المنطو
ق

قراءة

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

إمــضاء وخـتـم الـمـدير

إمــضاء األستاذ

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 07:

عنوان المقطع :اإلبداع و االبتكار

الجزئية 03:

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

مرحلة بناء
التعلمات

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 مشروع الدارة الكهربائية فشكرتك المعلمة و تمنت أن تصبحوا في
المستقبل علماء تساهمون في تطوير الوطن و البشرية بمخترعات مفيدة لإلنسان  .فهل
تعرف بعض هذه االختراعات الرائعة ؟ و كيف سهلت حياة اإلنسان ؟
التركيز على المهمة الثالثة :
يحدد أهمية بعض المخترعات القديمة التي ال يمكن لإلنسان االستغناء عنها
كالقلم .
 )1قراءة النص المنطوق :
قراءة النص المنطوق (القلم عبر التاريخ ) من طرف األستاذ و أثناء ذلك يجب التواصل
البصري بينه و بين متعلميه مع االستعانة باألداء الحس حركي و القرائن اللغوية و الغير
اللغوية.
***القلم عبر التاريخ ***

القلم واحد من أقدم األدوات التي اخترعها اإلنسان منذ أكثر من أربعة أالف
سنة قبل الميالد حتى قبل أن يبتكر الحروف و يتعلم الكتابة .
أول قلم استعمله اإلنسان هو أصابعه  ،و التي كان يغمسها في دماء
الحيوانات و يرسم بها على الصخور و جدران الكهوف  ،و لكن سرعان ما تعلم
استعمال عيدان الخشب و ريش عل لطيور كأقالم ينقعها في األصباغ
المختلفة و يسجل بها أمورا عديدة عن حياته.
بدأ القلم يأخذ مكانة مرموقة في حياة اإلنسان  ،فاستمر هذا األخير في
البحث و العمل ألجل تطوير صناعته  ،فاخترع قلم الحبر  ،و الرصاص  ،و القلم
الجاف  ،وصوال اى القلم االلكتروني الذي يستخدم للكتابة كأي قلم عادي و
لكنه يقوم بتخزين ما كتب الستعماله الحقا .
 )2فهم المنطوق
 شرح المفردات  :ينقعها  :يغمسها  /مرموقة  :معتبرة  ،عالية . الى أي زمن يعود التاريخ استخدام القلم ؟ اذكر بعض انواع األقالم المذكورة في النص ؟ لماذا اخذ القلم مكانة مرموقة في حياة االنسان ؟ هل يمكن ان تستغني عن القلم؟ اعد ذكر المراحل لتي مر بها تطور القلم .)3التعبير الشفوي :

التدريب
واالستثمار

-

األستاذ :بلقاسم بدور

أشاهد و اعبر
ماذا تفعل لبنت في الصورة ؟
ما الوسيلة التي تستعملها في
الكتابة ؟
صف المشهد باختصار .

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

التقويم

يجيب عن األسئلة

يستمع إلى النص
ويبدي اهتماما
يجيب بجمل
بسيطة تترجم
المعنى العام للنص
يعيد بناء أحداث
النص المنطوق

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

تيسمسيلت

عنوان المقطع :اإلبداع و االبتكار

المقطع 07:

الجزئية 03:

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

تعبير شفوي.
تعبير شفوي(أستعمل الصيغ)
األفعال الدالة على الحركة .
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(القلم عبر التاريخ )
اسأل :
 متى اخترع اإلنسان القلم ؟ -ما هو أول قلم استعمله اإلنسان ؟

التقويم
يتذكر مضمون النص
المنطوق.
يجيب عن األسئلة.

استعمال الصيغ :
 كان اإلنسان يغمس أصابعه في دماء الحيوانات و يرسم بها علىالصخور .
 تعلم استعمال ريش الطيور كأقالم ينقعها في األصباغ و يسجل بهاأمور عديدة .

مرحلة بناء
التعلمات

كون جمال أخرى تتضمن أفعاال دالة على الحركة.
تدوين الجمل على السبورة و تلوين الصيغة.
تثبيت الصيغ بأسئلة أخرى.
عبر عن الصور مستعمال أفعاال دالة على الحركة  :يتسلق الرياضي الجبل
بمهارة عالية .

يجيب عن األسئلة،
يكتشف الصيغ
ويوظفها.

التعبير :
مطالبة المتعلمين بتكوين جمل أخرى باستعمال األفعال الدالة على الحركة.

التدريب
واالستثمار

 -حل التمرين 02ص  84من كراس األنشطة شفهيا

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.
بهية و القلم.
90=2×45د
04/03

المراحل

مرحلة االنطالق

الجزئية 03:
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
-

-

في رأيك  ،ماهو دور القلم و أهميته ؟
من منكم متشوق لمعرفة تفاصيل قصة بهية و القلم ؟
فتح الكتاب ص 120و مالحظة الصورة .
سنتعرف اليوم على قصة نص " بهية و القلم "

)1إنتاج شفوي
مطالبة المتعلمين بفتح الكتب ص 119
 دار حوار بين الكتاب و الحاسوب .
فقال الحاسوب يستفز الكتاب  ":اختف أيها الكتاب  ،بفضلي ما عادا أحد يحتاج إليك "
دافع عن الكتاب وصفه وصفا جميال يبين للحاسوب انه مخطئ.

 )2القراءة :
 )1مطالبة المتعلمين بالتعبير عن المشهد.

لتقويم

يذكر السبب

يعبر معتمدا
على الصور

يقرأ فقرات من
النص قراءة
صحيحة.

مرحلة بناء
التعلمات

-

 )2دعوة التالميذ لقراءة النص قراءة صامتة .
عم يتحدث النص ؟
هل شخصيات القصة حقيقية أم خيالية ؟
 )3يقرأ المعلم النص كامال قراءة واضحة و معبرة مستعمال اإليحاء
لتقريب المعن.
 )4مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة  ،فقرة /فقرة (يبدأ بالمتمكنين
حتى ال يدفع المتأخرين الى ارتكاب األخطاء)
 )5تذليل الصعوبات أثناء القراءة و شرح المفردات الجديدة ص 121و
توظيفها في جمل ( أشحذ  ،كلمات فاضلة  ،جوهر الشيء  ،حبذا
)...
 )6طرح األسئلة المرافقة للنص ص ( 121مقترحة ).

يجيب عن
األسئلة.
يوظف الكلمات
الجديدة في
جمل

يثري لغته
بكلمات جديدة

 )3اثري لغتي :
أنقل ثم أنجز صنف ما لي إلى اختراع أو اكتشاف .
التدريب و
االستثمار

-

انجاز التمرين ( 01فهمت النص) من كراس النشاطات في اللغة العربية
ص 84

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يلون العبارات
الصحيحة.

تيسمسيلت

عنوان المقطع :اإلبداع و االبتكار

الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

المقطع 07:
الكفاءة
الختامية

فهم المكتوب
محفوظات
علماء المستقبل.
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 التعليمة والنشاط المقترح
-

الجزئية 03:

ماهي فوائد طلب العلم؟

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.

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يجيب عن األسئلة
يستظهر.

تيسمسيلت

المقطع 07:

عنوان المقطع :اإلبداع و االبتكار

الجزئية 03:

المراحل

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط ،مع التركيز على النمط
الكفاءة
فهم المكتوب
الوصفي ،تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين
الختامية
قراءة وتراكيب نحوية
كلمة أغلبها مشكـولة ،قراءة سليمة ويفهمها.
بهية و القلم .
*يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في
مركبة
عالمات الجر في األسماء.
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في
الكفاءة
90د
النص المكتوب و يستعمل إستراتيجية القراءة و
07/06
يقيّم مضمون النص المكتوب.
مؤشرات يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ،ويعب ّر
ّ
النص .الوصفي عن غيره.
عن فهمه لمعاني
الكفاءة
و يتعرف عالمة الجر في االسم.
التقويم
الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

مرحلة
االنطالق

يجيب شفويا عن
األسئلة.

الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

-

من يذكرنا بعنوان قصتنا لهذا األسبوع ؟
من هي شخصيات القصة ؟

 )1القراءة
 يقوم المعلم بقراءة النص قراءة جهرية و عبرة ص . 120 يتداول المتعلمون على القراءة كل متعلم يقرأ جزء من النص . تفويج التالميذ ومطالبتهم بتحديد فقرات النص. تحديد أفكار النص.)2
مرحلة بناء
التعلمات

-

الظواهر النحوية .
 Ωبناء الجمل:
طرح أسئلة لتحديد الصيغة الصرفية المستهدفة.
تسجيل الجمل على السبورة .
قراءة األمثلة ثم يتداول بعض المتعلمين على قراءاتها .
تقضي بهية النهار بين األوراق و األقالم .
 Ωالمناقشة:
اقرإ األسماء المجرورة في الجملة و عين عالمة الجر فيها  ،لماذا جاءت
مجرورة ؟
تأثرت بهية بكبار المؤلفين/قرأت عن بطلين في القصة  /التقت بهية بسهى
في المكتبة .
هل األسماء الملونة جاءت في حالة جر ؟ لماذا ؟ عين عالمة الجر فيها .
 Ωاالستنتاج:

يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:
عالمات الجر االسم هي :
 الكسرة الظاهرة  :مثل كتبت على صفحة الكراس. الكسرة المقدرة  :مثل سقط القلم على الثرى . الياء الساكنة في المثنى  :مثل رسمت على ورقتين . الياء في جمع المذكر السالم :مثل أعجبت بالخطاطين .نموذج لإلعراب :
أعجبت ببنتين من القصيدة :
ب  :حرف جر
بنتين  :اسم مجرور ب "ب" و عالمة جره الياء ألنه مثنى .
ينجز تمرينا على كراس القسم(دليل استخدام الكتاب ص  104أو يقترح آخر)

التدريب
و
االستثمار

األستاذ :بلقاسم بدور

-

ينجز على دفتر األنشطة تمارين النحو ص 85

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

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

يتعرف على
مصدر األفعال.

يجيب عن
األسئلة
ينجز النشاط.

تيسمسيلت

عنوان المقطع :اإلبداع و االبتكار
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

الكفاءة
الختامية

فهم المكتوب
قراءة و الصيغ الصرفية .
بهية و القلم
المصدر .
90د
9/8

المراحل
مرحلة
االنطالق

المقطع 07:

مركبات
الكفاءة
مؤشرات
الكفاءة

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
يتعرف على مصدر الكلمات .

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
-

ماهو عنوان القصة التي تكتبها بهية ؟
أين تكمن عظمة القلم ؟

 )1القراءة
 يقوم المعلم بقراءة النص قراءة جهرية و عبرة ص . 120 يتداول المتعلمون على القراءة كل متعلم يقرأ جزء من النص . طرح أسئلة التعمق. مطالبة التالميذ بتلخيص النص اعتمادا على أفكاره األساسية . )2الصيغ الصرفية .
 Ωبناء الجمل:
 طرح أسئلة لتحديد الصيغة الصرفية المستهدفة.تسجيل الجمل على السبورة .
 قراءة األمثلة ثم يتداول بعض المتعلمين على قراءاتها . ارتكب القلم األخطاء====== ارتكاب األخطاء نقتدي بالقلــــــــــــم ======= االقتداء بالقلم.مرحلة بناء
التعلمات

-

الجزئية 03:

 Ωالمناقشة:
من أين اشتق الفعالن ( ارتكب – نقتدي)
ما نوع الكلمتين ( ارتكاب -اقتداء)؟
هل تدالن على زمن معين ؟
 Ωاالستنتاج:

يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:

مصدر الفعل  :هو االسم الذي يشتق منه الفعل .
مثل :
 قرأ== قراءة. كتب== كتابة. انطلق== انطالق. استغفر== استغفار. Ωالتطبيق (:على االلواح)جد مصادر األفعال التالية
نجح – اخترع-قص-جمع-سار-ع ّ
مر-بسط  -بحث .

التقويم
يجيب عن األسئلة.

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

يتعرف على الصيغة
الصرفية.
يتعرف على مصدر
الفعل.

-

التدريب
واالستثمار

ينجز على دفتر األنشطة تطبيقات حول الصيغة
الصرفية ص 85

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يجيب عن األسئلة
ينجز النشاط.
يكتشف أخطاءه و
يصححها

تيسمسيلت

عنوان المقطع :اإلبداع و االبتكار
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

فهم المكتوب
مطالعة
إنتاج كتابي
من عالم االختراعات.
وصف القطار.
45د
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الجزئية 03:

المقطع 07:
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 و يصف القطار .
المراحل
مرحلة
االنطالق

التقويم

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
اذكر اختراعا و بين كيف سهل حياة اإلنسان؟

-

يجيب عن األسئلة

①المطالعة
القراءة الصامتة للسندات.
طرح أسئلة اختبارية .
تلخيص السندات.
.
② التعبير الكتابي.
.1قراءة السند ص  87وملء الجدول

 يقرأ يستعملالمعلومات
الواردة في
النص.

مرحلة بناء
التعلمات

-

يمأل الجدول اعتمادا
على الفقرة

استعن بالصور و اكتب فقرة تصف فيها القطار ،

التدريب و

يكتب وصفا للقطار
مستعينا بالصور.

االستثمار

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 03:

الميدان03:

الميدان الحياة الديمقراطية و المؤسسات
النشاط تربية مدنية
الدرس
تنظيف المدرسة
الحصة 1
المدة 45د

المراحل
-

مرحلة
االنطالق

الوضعية 01:
الكفاءة
الختامية
مركبات
الكفاءة

الدرس23:

ّ
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

الهدف
يعرف أن المدرسية ملكية عامة يجب المحافظة
التعلمي
عليها
التقويم
الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
كيف تجد القسم كل صباح؟
يجيب عن األسئلة
كيف يجب أن تتركه؟
.

أقرأ :

بعدما انهينا أنشطتنا ليوم الثالثاء صباحا قال المعلم:
ما رأيكم يا أبنائي بالعودة مساء لنقوم بحملة نظافة للحجرات و الساحة
وترتيب األثاث و الوسائل؟
وافقنا على الفور ...وعندما حان الوقت انقسمنا إلى أفواج فتولى كل
فوج مهمة معينة قام بها على أكمل وجه .أمست مدرستنا جميلة ،
مساحتها نظيفة  ،أثاثها مرتبا و نباتاتها مسقية و مشذية رجعت إلى
البيت و وصفت ألمي ما حدث فقالت  :المدرسة يا ولدي ملك للجميع
وهي بيتكم الثاني  ،فحافظوا عليها كي تبقى مكانا صالحا لطلب العلم و
المعرفة على الدوام.

مرحلة بناء
التعلمات

أفهم:
 فيم استشار المعلم تالميذه؟ كيف كان جوابهم؟ -عالم تدل مشاركة التالميذ في حملة النظافة؟

أالحظ:

 يقرأ. يفهم. يستنتج. -يلخص.

الحظ الصور  ،و بين تلك التي تدل على المحافظة على الممتلكات العامة.

أستنتج:
مدرست ي ملكية عامة من واجبي المحافظة عليها و المشاركة في
تزيينها كمحافظتي على ملكيتي الخاصة.
أنجز:

 )1اذكر بعض التصرفات التي تدل على المحافظة على الملكية العامة.

التدريب و
االستثمار

ال أكسر  ،........ال أكتب ،.......أعمل دائما على  .......أشارك في .....
 )2اكتب فقرة بسيطة تتضمن تعليمات لزمالئك تدعوهم فيها إلى
المحافظة على الملكية العامة للمؤسسة.

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يذكر التصرفات.
يكتب تعليمات.

تيسمسيلت

المقطع 04:
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

الميدان04:

الدرس02:

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
تكاثف الماء
45د×2
2/1

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

يتعرف على ظاهرة تكاثف الماء/يجري عمليا تبخر و تكاثف
التعلمي
الماء.
المراحل
مرحلة

التقويم

الوضعية التعليمية التعليمة

يجيب عن األسئلة

تقديم الوضعية االنطالقية و طرح المشكلة :

االنطالق

يقارن بين كتلة
الماء في الكأسين
.

مالحظة الصور المرفقة ص94
النّشاط : 01أكتشف تكاثف الماء (.التجربة)
-

اذكر الوسائل المستعملة .
ماذا حدث لبخار الماء؟
لماذا حدث ذلك؟
سم التحول الذي حدث
لبخار الماء.

يستخرج خطوات
المسعى التّجريبي
في البحث.
يقدم فرضيّات.

مرحلة
بناء
التعلّمات

النّشاط : 02أفسر تشكل قطرات الماء (.التجربة)
-

يتعرف على كتلة
الماء قبل التجمد و
بعده

ما مصدر هذه القطرات؟
قدم شرحا لما حدث.

عن طريق المناقشة والحوار يتوصل االستاذ مع التالميذ إلى :
يستنج الخالصة

استثمار
المكتسبات

األستاذ :بلقاسم بدور

حل التمارين  1و 2ص95

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يجيب عن األسئلة
يكتشف األخطاء و
يصححها.
تيسمسيلت

المقطع 03:
الميدان
النشاط

التاريخ العام
تاريخ

العنوان

الدولة الجزائرية
الحديثة
القوة البحرية الجزائرية

المدة

45د

الميدان03:

الوضعية 01:

الدرس21:

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.
الكفاءة

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

الوضعية التعليمية التعلمية

المراحل

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

عالم نصت االتفاقيات التي
فيم ساهمت وفرة األخشاب؟
أبرمتها الجزائر مع بقية الدول؟
قراءة السندين  03و 04و مناقشتهما :
بناء
التعلّمات

مؤشرات التقويم
يذكر األوضاع العامة
.

ّ
السندات.
ـ يقرأ
 يالحظ. -يستنتج.

-

يتعرف على
أهمية
الغابات.

ـ يتعرف على
مميزات الساحل
الجزائري .
-

ماذا تمثل الخريطة ؟
ماذا تمثل الخريطة ؟
قراءة السند05و مناقشته :

-

بم تتميز شواطئ الجزائر؟

ع ن طريق المناقشة و الحوار يستنتج التالميذ مايلي :
-

التقويم

مقومات األسطول الجزائري هي :
طول الشريط الساحلي و مالءمته طبيعيا لبناء و رسو السفن.
توفر المادة األولية ( الخشب).

أدمج تعلماتي:
اذكر عوامل تطور صناعة السفن في الجزائر خالل العصر الحديث.

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

ـ يعزز تعلماته حول
القوة البحرية
الجزائرية.

تيسمسيلت

المقطع 03:

الميدان03:

الميدان السكان و البيئة
النشاط جغرافيا

الوضعية 03:
الكفاءة
الختامية

العنوان أنواع المخاطر الكبرى و
إجراءات الوقاية منها .
المدة 45د

مركبات
الكفاءة
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 المخاطر الكبرى و
التي تهدد الجزائر .

المراحل

الوضعية التعليمية التعلمية

مؤشرات التقويم

وضعية
االنطالق

ـ اذكر أسباب إنشاء المحميات .

ـ يذكر أهم األسباب.

ـ فتح الكتاب ص  112قراءة السندات ومناقشتها.
-

السند:01
متى وقع هذا الزلزال و
أين؟

النشاط 02
ماهي نتائج زحف الرمال
نحو الشمال؟

النشاط :03
ما نوع الكارثة المبينة في
الصورة؟



يتعرف على
أهم المخاطر
التي تهدد
الجزائر.
يبين سبب
حدوث المخاطر.

بناء
التعلّمات

السند:04

السند:05

ماذا يسبب الجراد؟

ما هي نتائج الحرائق؟

السند:06

السند:07

ماذا يسبب استغالل األراضي
الزراعية في البناء؟

ماذا ينجم عن الرمي العشوائي
للنفايات ؟

يتعرف على
نتائج المخاطر
التي تهدد
الجزائر.

عن طريق الحوار و المناقشة يستنتج التالميذ مايلي:
تتعرض الجزائر إلى عدة مخاطر منها:
 الزالزل ،الفياضانات،الجفاف،الحرائق،التلوث.أقوم تعلماتي :
أنجز جدوال يتضمن األخطار الطبيعية التي تهدد الجزائر.

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

ينجز جدوال يبين فيه
اإلخطار التي تهدد
الجزائر.

تيسمسيلت

المقطع :الثّالث.
النشاط :تربية إسالمية.
العنوان:تجنب الغش.
الميدان  :تهذيب السلوك.
الكفاءة الختامية:يحسن المتعلم توظيف القواعد األخالقية ال مكتسبة في المحيط االجتماعي و البيئي و
إقامة عالقات حسن الجوار و اختيار األصدقاء و تحمل المسؤولية و أداء األمانة.
 مركبات الكفاءة :
 الفهم السليم و التناول المناسب.
مؤشرات الكفاءة:
 إبراز القيم األخالقية الحسنة و المعالجة السليمة لإلشكاليات المطروحة في المحيط كالغش.
مؤشرات
الخطوات
النّشاطات
التقويم
إثارة دوافع
المتعلّمين
إلى التّعلّم
قراءة
السند

يتصف المسلم بأخالق و صفات يجب أن يتحلى بها و يتجنب كل ما يسيء إلى غيره.
 -عدد بعض الصفات التي يجب أن يبتعد عنها.

يدعى المتعلّمون إلى فتح الكتاب ص  69وقراءة النّص .
ـ دعوة المتعلمين إلى قراءة النّص وتحليله .
 في أي وقت جرت أحداث هذه القصة ؟ لماذا كان سمير حائرا ؟ -ماذا فعلت المعلمة ؟

يعدد بعض
السلوكات.

يقرأ النص .
يستخرج أهم
األحداث.

ينجز األنشطة ص .66
 .1يكمل النص بما يناسب:
ممارسة
أنشطة
التّعلم

ينجز األنشطة

 .2يربط بين العبارتين المتناسبتين في المعنى

 .3يختار الجواب الصحيح

أقتدي
و
أمارس

أتحقق من
تعلماني

ـ عن طريق الحوار و المناقشة يتوصل إلى :
الغش صفة قبيحة حذرنا الرسول (ص) منها.
المسلم صادق في القول و العمل.
المسلم يسعى للنجاح في الحياة بالطرق المشروعة.
الغش ينشر العداوة و يزيل الثقة و فيه تعدي على حقوق
اآلخرين.

أتحقق من تعلماني:

يستنتج الخالصة

ينجز التمارين.

حل التمرينين  1و  2ص 70

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 03 :

الميدان

المقادير و القياس .

النشاط
العنوان
المدة
الحصة

رياضيات

األسبوع 26:

الدرس60:

الكفاءة يح ّ
ل مشكالت متعلّقة بمقارنة وقياس مقادير
الختامية (أطوال ،كتل،سعـات ،مساحـات ،مـدد)
باستعمال األدوات والوحدات المناسبة (أجزاء
ومضاعفات المتر ،الغرام ومضاعفاته ،اللتر
وأجزائه،...، cm ، m ،يوم ،شهر،
سنة.)s،min،h،
مركبة
الكفاءة  يستعمـل أدوات ووحـدات قياس األطـوال

قياس المدد ()1

والمساحـات والسعات والكتل والمدد لقياس
مقادير ومقارنتها ،ويجـري تحويالت على
وحدات القياس.
الهدف تعليم أحداث باستعمال وحدات مناسبة .

90د
2/1

التعلمي
المراحل
مرحلة
االنطالق

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
)1الحساب الذهني :

تعيين عدد العشرات  ،المئات  ،اآلالف.

التقويم
يكتب النتيجة على األلواح

(2أكتشف:
 -مرحلة البحث واالكتشاف

-1عرض الوضعيات المدونة على كتاب الرياضيات ص94
 -قراءة الوضعية من طرف المعلم.تليها قراءات فردية .

مرحلة بناء
التعلمات

-

المناقشة والتبادل:
يحسب المدة المخصصة للرياضيات أسبوعيا.
يحصر الدقائق بين مضاعفات العدد.60
تحويل الدقائق إلى الساعات.

-

)3.أنجز :

-

تصديق وتنظيم
التعلمات الجديدة
و تحقيق
االنسجام في
المعارف.

-

يشارك في
استنتاج
القاعدة.

الحوصلة :لحساب المدة بالساعات أقوم بتحويلها.

)4تعلمت :

لحساب مدد بالساعات أو الدقائق أو الثواني أقوم بتحويلها إلى نفس
الوحدة بالضرب( في أو القسمة على.)60
-

التدريب
و
االستثمار

أتمرن ص (65تجرى العمليات بإجراءات شخصية)
45min+15 min+45min+30min= 135min )1
135min=120min+15min=2h 15mn
16h 30min+2h15min= 18 h 45 min
2h 30min- 1h 25 min=1 h 5 min )2
......)3
أبحث :
التوقيت في الساعة هو 9 h 20 min 22 s:
ساعة أمين 9 h 20 min 22 s+ 3 min 25 s= 9h 23 min 47s :
ساعة سارة 9h 20 min 22 s- 7 min 30 s= 9h 12 min 52 s :

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

ينجز التمارين فرديا
يشارك في
التصحيح الجماعي

تيسمسيلت

األسبوع 26:

المقطع 03 :

الكفاءة
الختامية

الميدان

الفضاء و الهندسة.

النشاط
العنوان
المدة
الحصة

رياضيات
المجسمات.

مركبة
الكفاءة

90د
2/1

الهدف
التعلمي
المراحل
مرحلة
االنطالق

الدرس61:

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.
 يستعمل خواص هندسية ومصطلحات
مناسبة لوصف أو نقل أو تمثيل بعض
المجسمات واألشكال أو تعيين موقع أو مسار
في الفضاء أو على مخطط أو تصميم.
يتعرّف على مجسم ويصفه.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
)1الحساب الذهني :

 -ماهو حاصل قسمة  32على  7و كم الباقي ؟ .....

التقويم
يكتب الناتج
على األلواح.

(2أكتشف:
 -مرحلة البحث واالكتشاف

-1عرض الوضعيات المدونة على كتاب الرياضيات ص95
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -قراءات فردية .

مرحلة
بناء
التعلمات

التدريب
و
االستثما
ر

المناقشة والتبادل:
ربط الصورة بالمجسم.
التعرف على المجسم من خالل الوصف.
الحوصلة والتأسيس :
-لكل مجسم خصائص تميزه.

-

تصديق
وتنظيم
التعلمات
الجديدة و
تحقيق
االنسجام
في المعارف.

-

يشارك في
استنتاج
القاعدة.

)3أنجز :

لون األهرامات باألخضر
و المخروطات بالبني.
)4تعلمت :
المخروط  :مجسم له قاعدة على
الهرم  :مجسم له قاعدة على شكل
شكل دائرة و له رأس واحد.
مضلع .
 -أتمرن و أبحث حل التمارين ص 66

األستاذ :بلقاسم بدور

-

-

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

ينجز
التمارين
فرديا
يشارك في
التصحيح
الجماعي

تيسمسيلت

األسبوع 26:

المقطع 03 :

الكفاءة
الختامية

الميدان

الفضاء و الهندسة.

النشاط
العنوان
المدة
الحصة

رياضيات
المجسمات)2).

مركبة
الكفاءة

90د
2/1

الهدف
التعلمي
المراحل
مرحلة
االنطالق

الدرس62:

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.
 يستعمل خواص هندسية ومصطلحات
مناسبة لوصف أو نقل أو تمثيل بعض
المجسمات واألشكال أو تعيين موقع أو مسار
في الفضاء أو على مخطط أو تصميم.
يتعرّف على مجسم ويصفه.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
)1الحساب الذهني :

 -ماهو حاصل قسمة  27على 5و كم الباقي ؟ .....

التقويم
يكتب الناتج
على األلواح.

(2أكتشف:
 -مرحلة البحث واالكتشاف

-1عرض الوضعيات المدونة على كتاب الرياضيات ص96
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -قراءات فردية .

مرحلة
بناء
التعلمات

التدريب
و
االستثما
ر

المناقشة والتبادل:
التعرف على المجسم الغريب.
يسمي المجسمات.
يكمل الجدول .
الحوصلة والتأسيس :
-لكل مجسم خصائص تميزه.

-

تصديق
وتنظيم
التعلمات
الجديدة و
تحقيق
االنسجام
في المعارف.

-

يشارك في
استنتاج
القاعدة.

-

ينجز
التمارين
فرديا
يشارك في
التصحيح
الجماعي

)3أنجز

:
)4تعلمت :
المخروط  :مجسم له قاعدة على
الهرم  :مجسم له قاعدة على شكل
شكل دائرة .
مضلع (.مثلث  ،رباعي  ،خماسي)..
 سطحه الجانبي ليس مستويا.عدد أوجهه الجانبية هو عدد أضالع
قاعدته.
 -أتمرن و أبحث حل التمارين ص 66

األستاذ :بلقاسم بدور

-

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

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

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

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

تيسمسيلت

النشاط:تربية موسيقية
العنوان :اآلالت الموسيقية

.

المذكرة 13:

الحصة  02/01:األسبوع27-25 :

الكفاءة الختامية:
 يست مع 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 :
 التعرف على آلة الدف الصغير -أداء أنشودة الديك أداء سليما.

الوضعيات
وضعية
اإلنطالق

بناء
التعلمات

الوضعية التعلمية و النشاط المقترح
اذكر أنواع االالت الموسيقية

انطالقا من االستماع إلى نماذج من أصوات اآلالت اإليقاعية يتعرف
على الدف الصغير .
التذوق
الموسيقي
 .1الدف آلي موسيقية إيقاعية .
َّ
واالستماع
 .2الدف مكون من إطار يسمى الطارة يشد عليه جلد
رقيق على أحد وجهيه.

التقويم
يذكر أنواع
اآلالت الموسيقية

 يستمع التعرف علىالدف .

تدوين أنشودة "الديك " على السبورة

التدريب و
االستثمار

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

األغنية
التربوية
والنشيد قراءته من الطرفين(األستاذ و المتعلم)

 يؤدي أداءمنسجما للمقطع.

تلحينه باالعتماد على الشريط .
ترديد المقطع فرادى و جماعيا.
تحفيظ الجزء الثاني .

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 ٌّ

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

