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إدماج  ،تقويم ، ،ومعالجة) للمقطع
الواحة
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الحياة اليومية
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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 :الثّالث.

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

النّشاطات

الخطوات
إثارة دوافع
المتعلّمين
إلى التّعلّم
قراءة
السند
التعرف على
معاني
الحديث

-

كيف تختار أصدقاءك؟ ؟
ماهي الصفات التي تفضلها فيهم؟

يذكر أهم الصفات.

يدعى المتعلّمون إلى فتح الكتاب ص  74وقراءة الحديث النبوي الشريف.
ـ دعوة المتعلمين إلى قراءة الحديث وتحليله .
-

-

مؤشرات التقويم

يقرأ الحديث

قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم:

نافخ ِ
ِ
ِ
فحامل
الكي ِر
السوء
الجليس
الصالح و
( ِإَّن َما َمَث ُل الجليس
كحام ِل المسك ،و ِ
ُ
ُ
ُ
تجَد منه ريحا ِ
ِما أن ِ
طيبة ،وناف ُخ
المسكِ :إما أن ُيح ِذَي َك ،وإِما أن تبتاع منه ،وإ َّ
ق ِثَي َاب َك ،وإِما أن تجد منه ريحا خبي َثة )
الكيرِ :إما أن َيحر َ

ينجز األنشطة ص .75
 .1يكمل النص بما يناسب:
ممارسة
أنشطة
التّعلم

ينصحك -الصالح -األصحاب – العطر الطيب – السيئة – طريق الخير.

بين لنا رسول هللا (ص) أهمية حسن اختيار  ،.........لما في ذلك من
تأثير على اإلنسان و شبه تأثير الصديق  ...............ببائع..................
فهو إن لم تشتر منه فستنتفع من الرائحة الطيبة إذا جلست معه ،
فكذلك الصديق الصالح ............بكل ما فيه خير لك  ،أما الصديق
السيئ فسيعلمك األخالق .........التي تبعدك عن  ، .........مثلما يترك
الحداد رائحة كريهة في من يقترب منه إن لم يحرق الشرر المتطاير من
موقده ثوبه

ينجز األنشطة

 .2يصنف صفات الصديق الصالح و صديق السوء في جدول
يدرس جيدا -يغش-يساعد اآلخرين-يكذب-يصلي-يحترم الكبير-
يضرب اآلخرين-يحفظ القران.
الصديق الصالح
................................
تعلمت

صديق السوء
.......................................

ـ عن طريق الحوار و المناقشة يتوصل إلى :
يرشدنا ديننا الحنيف إلى مجالسة الصالحين و حسن اختيار األصحاب.
علي مصاحبة األخيار و االبتعاد عن أصحاب السوء.
كان للرسول (ص) صحابة كرام اقتدوا به ونقلوا لنا أحاديثه وأفعاله.

أتحقق من
تعلّماتي

أتحقق من تعلماني:

يستنتج الخالصة

ينجز التمارين.

حل التمرينين  1و  2ص 76

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 04:
الميدان

النشاط
العنوان
المدة
الحصة
المراحل
مرحلة

الميدان04:

الدرس01:

الوضعية 04:

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

المادة وعالم األشياء

مركبات
الكفاءة
الهدف
التعلمي

تربية علمية وتكنولوجية
أدوات الكهرباء
45د×2
2/1
ّ
الوضعية التعليمية التعلمية

التحلّي بالحـذر عند استخدام األدوات الكهربائية
يميز بين الجسم الناقل والعازل للكهرباء .
التقويم
يجيب عن األسئلة

تقديم الوضعية االنطالقية و طرح المشكلة :

االنطالق

مالحظة الصور المرفقة ص106
النّشاط : 01أبحث عن العطب .

 )1هل اكتشفت الخطأ؟

يذكر الخطأ.

يستخرج خطوات
المسعى التّجريبي
في البحث.

 )2أين هو ؟

نشاط  :02أفحص سلك التوصيل.

يقدم فرضيّات.
مرحلة
بناء
التعلّمات
الحظ سلك التوصيل
سم الجزء الناقل للكهرباء

هل يضيء المصباح إذا
استبدلناه بمادة أخرى؟

يستنج الخالصة

عن طريق المناقشة والحوار يتوصل االستاذ مع التالميذ إلى :

استثمار
المكتسبات

األستاذ :بلقاسم بدور

-

حل التمارين  1و 2ص107

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يجيب عن األسئلة
يكتشف األخطاء و
يصححها.
تيسمسيلت

عنوان المقطع :الرحالت و األسفار

الجزئية 02:

المقطع 08:

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

فهم المنطوق
فهم المنطوق
صحراؤنا الجميلة.

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
يفهم ما يسمع و يتجاوب معه .
الهدف
التعلمي

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

تقديم الوضعية االنطالقية األم  :تشاهد دائما أشرطة عن جمال وروعة المناطق
السياحية في الجزائر ،وأخرى عن حضارات قديمة وشعوب مختلفة حول العالم.
فهل فكرت في زيارة هذه األماكن يوما ؟وما هي الفائدة من األسفار والرحالت ؟
المهمة الثانية  :يتحدث عن شعوب وثقافات أخرى مختلفة.

التقويم

يتجدث عن ثقافات
أخرى

قراء النص المنطوق( صحراؤنا الجميلة) 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
فهم المنطوق:
 سم المدن التي سمعتها في النص أين تقع؟ أكمل القول: مدينة ألف قبة هي....: مدينة أجمل غروب هي......: المدينة الحمراء هي.......: كيف هي رمال تيميمون؟ ماهي صفات سكان أهل الصحراء؟أشاهد و أعبر.

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

مالحظة الصورة و التعبير عنها ( يمكن تفويج التالميذ)
بناء أفكار جديدة
تدعم ما ورد في
النص المنطوق
تقويم اإلنجاز.

التدريب
واالستثمار

تعرف على كل مدينة سمعت عنها في النص.
صف ما يميز كل منها.

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 08:

عنوان المقطع :الرحالت و األسفار

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)
ظروف المكان.
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(صحراؤنا الجميلة )
يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.
 كيف هي رمال تيميمون؟ -ماهي صفات سكان أهل الصحراء؟

التقويم
يتذكر مضمون النص
المنطوق.
يجيب عن األسئلة.

المرحلة األولى
بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة .

 ينعم السياح بالمكوث تحت السماء الصافية . يمتع السياح عيونهم بما حولهم من مناظر خالبة. يأنس السياح بين السكان الرائعين.المرحلة الثانية.
يجيب عن األسئلة،
يكتشف الصيغ
ويوظفها.

مرحلة بناء
التعلمات

المرحلة الثالثة.
 -كون جمال مستعمال الجهات .

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

التدريب
واالستثمار

تكون اإلجابة شفوية .

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

عنوان المقطع :الرحالت و األسفار
الميدان
النشاط
العنوان

تعبير شفوي.
إنتاج شفوي /قراءة
التزحلق على الرمال.
حكايات في حقيبتي

المدة
الحصة

90=2×45د
04/03

المراحل
مرحلة االنطالق

المقطع 08:
الكفاءة
الختامية
مركبات
الكفاءة

الهدف
التعلمي

الجزئية 02:

يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في
وضعيات تواصلية دالّة.
يتواصل مع الغير
يفهم حديثه
يقدم ذاته ويعبر عنها
 يعبر بلغة سليمة .اإلنتاج الشفوي:يتعرف على رياضة التزحلق
على الرمال و يصفها في وضعيات دالة.
القراءة :يفهم ما يقرأ.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

-اذكر مميزات الصحراء.

لتقويم
يذكر مميزات
المنطقة .

المرحلة األولى (إنتاج شفوي)
مطالبة التالميذ بفتح الكتب ص 132

يعبر معتمدا
على الصور

المرحلة الثانية (قراءة)
مرحلة بناء
التعلمات

① مالحظة الصورةالمصاحبة للنص .ص  129و التعبير عنها

يقرأ فقرات من
النص قراءة
صحيحة.
يجيب عن
األسئلة.

②القراءة الصامتة:
ترك فرصة للتالميذ للقراءة الصامتة .
 مع من يسافر األطفال؟ النص يتحدث عن :جولة إلى أوروبا – جولة سياحية في الجزائر -جمال و سحرمناظر بالدي.
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 رقم3ص92

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يوظف الكلمات
الجديدة في جمل

يثري لغته بكلمات
جديدة

ينجز التمارين
فرديا .

تيسمسيلت

عنوان المقطع :الرحالت و األسفار

الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

المقطع 08:
الكفاءة
الختامية

فهم المكتوب
محفوظات
الحمامة المهاجرة
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:

كيف تقضي أوقات فراغك ؟

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

عنوان المقطع :الرحالت و األسفار
فهم المكتوب
قراءة وقواعد نحوية
جمال بالدي .
الفعل المعتل.
90د
6و7

الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

المراحل
مرحلة
االنطالق

الجزئية 02:
المقطع 08:
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط ،مع التركيز على النمط
الكفاءة
ّ
الوصفي ،تتكـون من ثمانين إلى مائة وعشرين كلمة
الختامية
أغلبها مشكـولة ،قراءة سليمة ويفهمها.
*يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في
مركبة
النص المكتوب ويستعمل المعلومات الواردة في
الكفاءة
النص المكتوب و يستعمل إستراتيجية القراءة و يقيّم
مضمون النص المكتوب.
يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ،ويعب ّر
مؤشرات
ّ
النص .الوصفي عن غيره.
عن فهمه لمعاني
الكفاءة
و يتعرف على الفعل المعتل.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

ماهي المناطق التي زارتها العائلة؟

التقويم
يجيب شفويا عن
األسئلة.

المرحلة األولى :القراءة
①القراءة الصامتة:
يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب ص  133وقراءة النص قراءة صامتة.

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

③ القراءات الفردية:
يفسح األستاذ المجال للمت علمين 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)134
المرحلة الثانية :التراكيب النحوية

① بناء الجمل :

مرحلة بناء
التعلمات

العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء الجمل.
كتابة الجملة على السبورة .
وصل الرجل إلى الصين و زار هانواي و لقي أسطورة المالكمة.

② المناقشة:
 ما نوع الكلمات الملونة ؟ هل يوجد حرف علة في حروفها؟ماهي حروف العلة؟ كيف نسمي الفعل الذي يكون أحد حروفه األصلية حرف علة؟③االستنتاج :

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

يتعرف على حروف
العلة .
يتعرف على الفعل
المعتل.

يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى:

التدريب
و
االستثمار

حل التمرين  1و 2ص 93

األستاذ :بلقاسم بدور

يجيب عن األسئلة
ينجز النشاط.

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

عنوان المقطع :الرحالت و األسفار
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

مرحلة
االنطالق

الكفاءة
الختامية

فهم المكتوب
قراءة و الظاهرة الصرفية.
المفرد و الجمع المذكر السالم.
90د
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المراحل

المقطع 08:

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
يحول من المفرد إلى الجمع.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
-

الجزئية 02:

ماهي الدول التي زارها الرجل؟
بمن التقى في المدينة المنورة؟

التقويم
يجيب عن األسئلة.

المرحلة األولى :القراءة
①القراءة الصامتة:
يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب ص 133وقراءة 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 :الظاهرة االمالئية:

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

① بناء الجمل :
العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء الجمل وكتابتها على السبورة.
مرحلة بناء
التعلمات
يذكر التغيير الذي طرأ
على المفرد عند
الجمع.

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

يستنتج القاعدة.

التدريب
واالستثمار

إنجاز التمارين في دفتر األنشطة،التمرين ص93

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

ينجز النشاط.
يكتشف أخطاءه و
يصححها

تيسمسيلت

عنوان المقطع :الرحالت و األسفار
الميدان
النشاط
العنوان
المدة
الحصة

المقطع 08:

فهم المكتوب
مطالعة
إنتاج كتابي
عجائب الدنيا
تعيين موقع .
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 ص 138
القراءة الصامتة للسندات.
طرح أسئلة اختباريه .
تلخيص السندات.
.
② التعبير الكتابي.
أكمل ملء الجدول
 يقرأ يستعملالمعلومات
الواردة في
النص.

مرحلة بناء
التعلمات

-

يكمل كتابة الفقرة

يرسم مخططا .
يبين موقع منزل أحمد
معتمدا على نص.

التدريب و
االستثمار

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 03:
الميدان التاريخ العام
النشاط تاريخ

العنوان العالقات الجزائرية مع
الدول األخرى.

الميدان03:

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
التعلمي

المدة 45د

المراحل
وضعية
االنطالق

الوضعية 03:

الدرس03:

اعتماد سندات للتعرف على عالقات الجزائر
الخارجية

الوضعية التعليمية التعلمية
اتسمت عالقات الجزائر بالعثمانين بالصداقة و التعاون  ،اذكر موقفا لذلك .

مؤشرات التقويم

يذكر الموقف
المناسب.

ـ قراءة السندين 01و  02مناقشتهما :

ّ
السندات.
ـ يقرأ
بم اتسمت العالقة الجزائرية
ماذا تمثل الوثيقة؟
االسبانية؟و لماذا؟
قراءة السندين  03و04و 05و مناقشتها :
بناء
التعلّمات

-

بم تميزت العالقة الجزائرية-الفرنسية؟ ماهي التسهيالت التي قدمتها الجزائر
لبعض الدول ؟و لماذا؟
فيم تمثلت االمتيازات
التي منحتها الجزائر
لفرنسا؟

ـ يتعرف على
المدن التي
أسسها
الفاتحون

ـ يتعرف على
عالقة الجزائر
بالدولة العثمانية

ع ن طريق المناقشة و الحوار يستنتج التالميذ مايلي :

التقويم

أقوم تعلماتي:
كيف تفسر سعي الكثير من الدول األوروبية إلى إقامة عالقات مع الجزائر؟

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

ـ يعزز تعلماته
حول عالقة
الجزائر بالدول
األخرى.
تيسمسيلت

المقطع 03:

الوضعية 01:

الميدان03:

الميدان السكان و البيئة
النشاط جغرافيا

العنوان

الكفاءة
الختامية

أدمج تعلماتي.

مركبات
الكفاءة

المدة 45د

الهدف
التعلمي

المراحل

الوضعية التعليمية التعلمية

وضعية
االنطالق

ـ التذكير بدروس الميدان (المحميات – المخاطر الكبرى)

الدرس02:

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.
 ينجز األنشطة و يوظف المكتسبات.

ـ فتح الكتاب ص .126
قراءة السندات. اإلجابة الفردية .النشاط (:01يمكن انجازه جماعيا)
 تتضمن الالفتة شعارا للمحافظة على البيئة. -اقترح ثالثة شعارات مماثلة للمحافظة على البيئة.

مؤشرات التقويم
ـ يذكر عناوين الدروس.

-

مالحظة
السندات.
انجاز األنشطة .

-

اقتراح شعارات .

-

بناء
التعلّمات

النشاط :02
اختر واحدا من التواريخ الذي يناسب بيئتك و حرر فقرة حوله .
يحرر فقرة حول يوم
مناسب لبيئته.

يذكر  3محميات طبيعية
في الجزائر .
النشاط :03
اذكر ثالث محميات طبيعية في الجزائر .
-

األستاذ :بلقاسم بدور

التصحيح يكون في الحصة المقبلة األسبوع()30

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 03:

الميدان03:

الميدان الحياة المدنية
النشاط تربية مدنية
الدرس
أقوم تعلماتي
الحصة 1
المدة 45د

الوضعية 01:
الكفاءة
الختامية
مركبات
الكفاءة

الهدف
التعلمي
المراحل
مرحلة
االنطالق

الدرس18:

ّ
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
ينجز األنشطة بتوظيف الموارد المدروسة.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
التذكير بوحدات الميدان (المؤسسات التعليمية -الملكية )
-

التقويم
يتذكر الوحدات
التعليمية.

انجاز النشاطات من كتاب التلميذ ص38
النشاط :01

 -النشاط :02

مرحلة بناء
التعلمات

 يقرأ. يفهم. -ينجز.

 -النشاط :03

 -النشاط :04

التصحيح يكون في األسبوع الموالي()30
األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 04 :

الدرس68:

األسبوع 28:
الكفاءة
الختامية

الميدان

الفضاء و الهندسة

النشاط
العنوان
المدة
الحصة

رياضيات

مركبة
الكفاءة

المجسمات()3
90د
2/1

يح ّ
ل مشكالت متعلّقة بوصف أو تعيين مسار أو
موقع في الفضاء ،أو على مخطّط أو تصميم أو
خريطة،ووصف أو تمثيل أو نقل شكل فيزيائي أو
ّ
خواص هندسية (مقارنة
مرسوم باالعتماد على
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.

الهدف نشر مكعب و متوازي المستطيالت.

التعلمي
المراحل
مرحلة
االنطال
ق

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
)1الحساب الذهني :

تشكيل عدد طبيعي (.يملي المعلم مفكوك عدد و التلميذ يجد النتيجة)

التقويم
كتابة العدد على
األلواح.

(2أكتشف:
 -مرحلة البحث واالكتشاف

-1عرض الوضعيات المدونة على كتاب الرياضيات ص109
 -قراءة الوضعية من طرف المعلم.تليها قراءات فردية .

-

-

المناقشة والتبادل:
نقل الشكلين.
تسمية الشكلين.
تلوين الوجوه المتقابلة.
الحوصلة التأسيس:

-

تصديق
وتنظيم
التعلمات
الجديدة و
تحقيق
االنسجام
في
المعارف.

-

يشارك
في
استنتاج
القاعدة.

ك َّ
م َتطَا ِب َ
م َ
وا ِزي ال ُ
ش ِر ُ
عات ُ
م َربَّ َ
ج ُد ُ 6
ش ِر ُ
م ْ
قة ،وفِي ن َ ْ
فِي ن َ ْ
م َت َ
عب تُو َ
طيالت
س َت ِ
تُو َ
ج ُد  6مستطيالت متطابقة مثنى مثنى.

مرحلة
بناء
التعلما
ت

)3.أنجز :
حل الوضعية  1فرديا
يكمل نشر التصميمين.

)4تعلمت :

ك َّ
م َتطَابِ َ
م َ
عات ُ
م َربَّ َ
ج ُد ُ 6
ش ِر ُ
فِي ن َ ْ
عب تُو َ
قة ،وكل حرف هو ضلع مشترك بين
وجهين .
وا ِزي ال ُ
ر ُ
وفِي ن َ
م ْ
ْ
طيالت تُو َ
م َت َ
ج ُد  6مستطيالت متطابقة مثنى مثنى،
ش
س َت ِ
ِ
وكل حرف هو ضلع مشترك بين وجهين .
 أتمرن حل 2التمارين ص 73التدريب
و

ينجز التمارين
فرديا
يشارك في
التصحيح
الجماعي

االستثمار

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 04 :

األسبوع 28:

الميدان

األعداد الحسابية

النشاط
العنوان
المدة
الحصة

رياضيات

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.

األعداد العشرية()1
90د
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الهدف
التعلمي
المراحل
مرحلة
االنطالق

الدرس69:

االنتقال من الكتابية الكسرية إلى
الكتابة العشرية

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
)1الحساب الذهني :

كشف مضلعات( يذكر المعلم وصف مضلع و التالميذ يكتبون اسمه)

التقويم
يكتب اسم المضلع
على األلواح.

(2أكتشف:
 -مرحلة البحث واالكتشاف

-1عرض الوضعيات المدونة على كتاب الرياضيات ص108
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -قراءات فردية .

-

-

تصديق وتنظيم
التعلمات الجديدة
و تحقيق
االنسجام في
المعارف.

-

يشارك في
استنتاج
القاعدة.

المناقشة والتبادل:

عمل فردي يليه عمل ثنائي

 كتابة الكسور على الجدول. تحويل الكسور إلى أعداد عشرية .مرحلة
بناء
التعلمات

 الحوصلة والتأسيس:يمكن كتابة الكسر العشري على شكل عدد عشري.
)3أنجز :
ينجز التمرين فرديا.

)4تعلمت :
أعبر على عدد عشرية بالكتابة الكسرية أو بالفاصلة.

التدريب
و
االستثما
ر

-

أتمرن و أبحث حل التمارين ص 74
التمارين المقترحة تهدف إلى حصر االعداد العشرية
ولهذا أقترح تغييرها بتمارين أخرى تحقق الهدف التعلمي
للحصة .

األستاذ :بلقاسم بدور
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-

ينجز التمارين
فرديا
يشارك في
التصحيح
الجماعي
تيسمسيلت

المقطع 04 :

األسبوع 28:

الميدان

األعداد و الحساب

النشاط
العنوان
المدة
الحصة

رياضيات

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.

حل مشكالت ()2
90د
2/1

الهدف
التعلمي
المراحل
مرحلة
االنطالق

الدرس70:

حل مشكالت تناسبية .

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
)1الحساب الذهني :
كتابة عدد طبيعي انطالقا من تفكيكه .

التقويم
يكتب النتيجة على
األلواح.

(2أكتشف:
-

مرحلة البحث واالكتشاف

-1عرض الوضعيات المدونة على كتاب الرياضيات ص109
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -قراءات فردية .

مرحلة
بناء
التعلمات

-

المناقشة والتبادل:
البحث عن كتلة سيارة واحدة ثم  4سيارات .
البحث عن كتلة سيارة واحدة ثم  4سيارات .
الحوصلة و التأسيس:
في وضعية تناسبية انطالقا من  3أعداد يمكنني حساب العدد الرابع.

-

تصديق
وتنظيم
التعلمات
الجديدة و
تحقيق
االنسجام
في
المعارف.

-

يشارك
في
استنتاج
القاعدة.

)3أنجز :
ينجز األنشطة فرديا .

)4تعلمت :

-

في وضعية تناسبية انطالقا من  3أعداد يمكنني حساب العدد الرابع
باستعمال الطريقة الثالثية.
أتمرن و أبحث حل التمارين ص 65

التدريب
و
االستثمار

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 اللعب الجماعي.

مركبات المساهمة مع زمالئه في الدفاع والهجوم

الكفاءة
الهدف القيام بعمليات فردية في الهجوم والدفاع
التعلمي

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):
لعبة التمريرات الخمسة .

المرحلة األساسية

.

-

-

فريقان مكونان من  6العبين ينتقلون في فضاء محدود.
عند إشارة األستاذ يحاول كل فريق تحقيق  5تمريرات.
الفريق الذي يحقق  5تمريرات يسجل نقطة.
الفريق الفائز من تحصل على  5نقاط.

-

الوضعية الثانية( 20د):
لعبة الهجوم و الدفاع

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

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

النشاط:تربية موسيقية
األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

.

العنوان :اآلالت الموسيقية
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 :
 التعرف على صوت آلة الناي. -أداء أنشودة عمي منصور أداء سليما.

الوضعيات
وضعية
اإلنطالق
بناء
التعلمات

التدريب و
االستثمار

المذكرة 15:

الحصة  02/01:األسبوع30-28 :

الوضعية التعلمية و النشاط المقترح
اذكر أنواع اآلالت الموسيقية
انطالقا من االستماع إلى نماذج من أصوات اآلالت اإليقاعية يتعرف
على آلة الناي .

التذوق
الموسيقي
واالستماع الناي آلة موسيقية نفخية .يصنع الناي من نبات القصب  ،وهو
عبارة عن قصبة جوفاء ،مفتوحة الطرفين.

سبورة
تدوين أنشودة " عمي منصور " على ال ّ
عمي منصور النجار
عمي منصور النجار
يضحك في يده المنشار
يعمل يعمل وهو يغني
في فمه دوما أشعار
قلت لعمي عندي لعبة
اصنع لي بيتا للعبة
هز الراس الراس وقال
انأ أهوى أهوى األطفال
بعد قليل عدت إليه
األغنية
شيء حلو بين يديه
التربوية
سواه عمي منصور
والنشيد
أحلى من بيت العصفور
قراءته من الطرفين(األستاذ و المتعلم)
تلحينه باالعتماد على الشريط .
ترديد المقطع فرادى و جماعيا.
تحفيظ الجزء األول .
عمي منصور النجار
يضحك في يده المنشار
يعمل يعمل وهو يغني
في فمه دوما أشعار
قلت لعمي عندي لعبة
اصنع لي بيتا للعبة

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

التقويم
يذكر أنواع
اآلالت الموسيقية
 يستمع التعرف علىالدف .

 يؤدي أداءمنسجما للمقطع.

تيسمسيلت

