المقطع :الرحالت و األسفار .

الحصة02/01 :

المدة 90 :د

الميدان :فهم المنطوق و التعبير الشفوي .
النص المنطوق :جولة في بالدي – حكايات في حقيبتي.
التعبير الشفوي :ظروف المكان .
الكفاءة الختامية:
 يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط ،ال سيما النمط الوصفي ويتجاوب معها. يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في وضعيات تواصلية دالة.مركبات الكفاءة :
لنص المنطوق
ير ّد استجابة لما يسمع و يتفاعل مع
النص المنطوق و يحلّل معالم الوضعية التواصلية ويقيّم مضمون ا ّ
ّ
و يتواصل مع الغير ويفهم حديثه ويقدم ذاته ويعبر عنها
مؤشر الكفاءة :
 حسن االستماع،فهم المعنى العام للمنطوق. -يجيب عن أسئلة تستهدف المعنيين الظاهري والضمني.

المراحل
مرحلة
االنطالق

النشاط

قرأت عليكم نصين خالل األسابيع الماضية من يذكرنا بعناوينها؟

فهم
المنطوق
مرحلة
بناء
التعلمات
التعبير
الشفوي
استثمار
المكتسبات

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

التقويم
يذكر التالميذ عنواني
النصين.
جمال بالدي – صحراؤنا
الجميلة

يستمع إلى النص
 )1استذكار النصين (جمال بالدي – صحراؤنا الجميلة )
ويبدي اهتماما
قراء النصوص من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل البصري ينتج جمال بسيطة
بينه وبين متعلميه مع االستعانة باألداء الحس حركي والقرائن
تترجم المعنى العام
اللغوية والغير لغوية.
للنص.

استغالل الصيغ المدروسة للوحدتين
 -شماال – جنوبا – شرقا – غربا – تحت – حول ....

 يدمج الصيغفي وضعيات
تواصلية .

 التعرف على المشروع و الوسائل الالزمة النجازه يقرأ النص (ص)139يتعرف على الدليل
السياحي.

أنجز
مشروعي
 -ماذا سينجز التالميذ ؟

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

والية  :تيسمسيلت

المقطع :الرحالت و األسفار.

الحصة04/03 :

المدة 90 :د

الميدان :فهم المكتوب
النص المكتوب :جمال بالدي – حكايات في حقيبتي .
الكفاءة الختامية:يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط ،مع التركيز على النمط الوصفي ،تتكـون من ثمانين إلى مائة وعشرين كلمة
أغلبها مشكـولة ،قراءة سليمة ويفهمها.

مركبات الكفاءة :
*يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب
*يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب
*يستعمل إستراتيجية القراءة و يقيّم مضمون النص المكتوب.
مؤشر الكفاءة :
 يلتزم بقواعد القراءة الصامتة؛ و يحترم شروط القراءة الجهرية المسترسلة؛ و يحترم عالمات الوقف؛ -يوظف قواعد اللغة المكتسبة.

المراحل
مرحلة
االنطالق

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

النشاط

قرأنا نصين خالل األسابيع الماضية من يذكرنا بعناوينها؟

القراءة

التقويم
يذكر التالميذ عناوين
النصوص:
جمال بالدي
حكايات في حقيبتي .

يستمع إلى النص
ويبدي اهتماما
ينتج جمال بسيطة
)1استرجاع النصين (جمال بالدي – حكايات في حقيبتي .
قراء ة النصين من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل البصري تترجم المعنى العام
للنص.
بينه وبين متعلميه مع االستعانة باألداء الحس حركي والقرائن
اللغوية والغير لغوية.

 اإلجابة عنأسئلة فهم
المكتوب

مرحلة
بناء
التعلمات

)2أقيم تعلماتي:

القواعد
النحوية و
الصرفية
و
االمالئية

استثمار
المكتسبات

اإلجابة عن أسئلة فهم المكتوب للوحدتين ص 90و )94

 يدمج الصيغفي وضعيات
تواصلية .

 التعرف على المشروع و الوسائل الالزمة النجازه يقرأ النص (ص)139ينجز الدليل السياحي

أنجز
مشروعي
-

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

والية  :تيسمسيلت

المقطع :الرحالت و األسفار.

الحصة05 :

المدة 45 :د

الميدان :فهم المكتوب -
النص المكتوب :جمال بالدي  -حكايات في حقيبتي
مركبات الكفاءة :
*يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب
*يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب
* و يقيّم مضمون النص المكتوب.
مؤشر الكفاءة :
 -يوظف قواعد اللغة المكتسبة.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

المراحل
مرحلة
االنطالق

قرأنا نصين خالل األسابيع الماضية من يذكرنا بعناوينها؟

التقويم
يذكر التالميذ
عناوين النصوص:
جمال بالدي
حكايات في حقيبتي
.

 )1الوضعية االنطالقية األم:
 -قراءة الوضعية

مرحلة
بناء
التعلمات

يشارك في
اإلجابة عن
المهمات.

 -االجابة عن المهمات.

يقارن األجوبة
بتصورتها
األولية.

-

استثمار
المكتسبات

ينجز دليال
سياحيا.

)3أنجز مشروعي:
 -متابعة انجاز المشروع.

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

والية  :تيسمسيلت

المقطع :الرحالت و األسفار.

الحصة07/06 :

المدة 90 :د

النشاط :إدماج
العنوان  :شاطئ العوانة.
مؤشرات الكفاءة :
 تجنيد الموارد وتحويلها.توظيف المكتسبات .

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

المراحل
مرحلة
بم سميت المدن التالية  :تيميمون -تمنراست -الوادي.
االنطالق
مرحلة
بناء
التعلمات

التقويم
يذكر التالميذ
أسماء المدن.

حل الوضعية االدماجية ص من كتاب التلميذ ص137
( الوضعية معدلة من طرف أحد األساتذة)

ينجز
الوضعية
على كراس
القسم .

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

والية  :تيسمسيلت

المقطع :القيم اإلنسانية.

الحصة08:

المدة  45 :دقيقة

الميدان :فهم المكتوب
النشاط  :محفوظات.
الوحدة :الواحة
مركبات الكفاءة :
*يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب ،يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب
*يستعمل إستراتيجية القراءة و يقيّم مضمون النص المكتوب.
مؤشرات الكفاءة :
 يؤدّي المحفوظات أداء معبـّرا. يتفاعل مع معاني النص الشعري .مراحل الحصة
مرحلة
االنطالق

وضعيات و أنشطة التعلم
اذكر مميزات المناطق الصحراوية ؟

التقويم
يذكر أهم المناطق .

مرحلة التقديم و شرح المعنى االجمالي
يكشف االستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جميل وواضح الضفاء الجانب
الجمالي عليها .

يكتشف المحفوظة
ينصت إلى قراءة األستاذ

بناء التعلمات

يدرك المعنى اإلجمالي
.يجيب عن أسئلة الفهم
يقرأ المحفوظة قراءة
سليمة
قراءة التالميذ للمحفوظة قراءة صامتة
طرح سؤال حول فهم المعنى العام للمحفوظة :
عم تتحدث المحفوظة؟
والى ماذا تدعونا ؟
قراءة المحفوظة من طرف المعلم قراءة واضحة تتخللها اإليماءات لتقريب
المعنى
مراجعة معاني أبيات المحفوظة بأسئلة لقياس الفهم
 قراءة التالميذ للمحفوظة قراءات فردية .تحفيظ المحفوظة عن طريق المحو التدريجي .
 -حفظ و أداء المحفوظة أداء معبرا عن معانيها

االستثمار

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يؤدي المحفوظة أداء
سليما

يؤدي المحفوظة أداء
سليما
والية  :تيسمسيلت

الحصة10/09 :

المقطع :الرحالت و األسفار.

المدة 90 :د

الميدان :فهم المكتوب -إنتاج كتابي
النشاط :إدماج -تعبير كتابي
الكفاءة الختامية:
يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط ،مع التركيز على النمط الوصفي ،تتكـون من ثمانين إلى مائة وعشرين كلمة أغلبها
مشكـولة ،قراءة سليمة ويفهمها.
ينتج كتابة نصوصا من ستة إلى ثمانية أسطر مختلفة األنماط ،سيما النمط الوصفي ،في وضعيات تواصلية دالة.
مركبات الكفاءة :
*يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب
*يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب
* يقيّم مضمون النص المكتوب.
مؤشرات الكفاءة :
 تجنيد الموارد وتحويلها. توظيف المكتسبات . -يكتشف األخطاء و يصححها.

المراحل
مرحلة
االنطالق

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح

النشاط

التذكير بعنوان نص اإلدماج( على شاطئ العوانة)

التقويم
يذكر التالميذ عنوان
النص

)1االدماج:

مرحلة
بناء
التعلمات

 يكتشفأخطاؤه
 يصححأخطاؤه

االدماج

 بعد تصحيح انتاجات التالميذ خارج الصف. التصحيح الجماعي على السبورة. التصحيح الفردي على الكراسات أو األوراق.)2أنتج كتابيا :

االنتاج
الكتابي

 بعد تصحيح انتاجات التالميذ خارج الصف. التصحيح وفق إحدى الطرائق التالية . -)1طريقة الخطأ و الصواب.
 -)2إنتاج نص جماعيا.
-)3تصحيح جماعي إلنتاج أحد التالميذ.
 -التصحيح الفردي على الكراسات أو األوراق.

استثمار
)3أنجزمشروعي :
المكتسبات المشروع
 تقويم المشروع .األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

 يكتشف أخطاؤه-يصحح أخطاؤه

ينجز دليال سياحيا

والية  :تيسمسيلت

المقطع :الثّالث.
النشاط :تربية إسالمية.
العنوان:نبي هللا صالح عليه السالم .
الميدان  :مبادئ أوّلية في السيرة النبوية والقصص
الكفاءة الختامية  :يتع ّرف على قصّة يونس وقصّة صالح عليهما السالم األنبياء عليهم السالم..
مركبات الكفاءة  :التعريف بيونس ،وصالح عليهما السالم العبر من القصّتين.
مؤشرات الكفاءة :استخالص العبر من قصص األنبياء .
ا

الخطوات
إثارة دوافع
المتعلّمين
إلى التّعلّم
قراءة
السند
و التعرف
على أحداثها

-

النّشاطات
ماهي معجزة سيدنا يونس عليه السالم ؟

يدعى المتعلّمون إلى فتح الكتاب ص . 77
ـ دعوة المتعلمين إلى قراءة السندات وتحليلها .
 ما موضوع المسابقة التي دعت إليها المدرسة؟ -ماهي األحداث التي توصلت إليها؟

مؤشرات التقويم
يذكر المعجزة.
يقرأ السندات
يجيب عن األسئلة

ينجز األنشطة ص .78
ممارسة
أنشطة
التّعلم

ينجز األنشطة

ـ عن طريق الحوار و المناقشة يتوصل إلى :
تعلمت

أتحقق من
تعلّماتي

يستنتج الخالصة

أتحقق من تعلماني:

ينجز التمارين.

حل التمرين  1ص 79

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 04:
الميدان

النشاط
العنوان
المدة
الحصة

الميدان04:

المادة وعالم األشياء
تربية علمية وتكنولوجية
أخطار الكهرباء
45د×2
2/1

الوضعية 04:

الدرس01:

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

التحلّي بالحـذر عند استخدام األدوات الكهربائية
يبيّن أه ّ
مية العوازل في المحافظة على األمن
الكهربائي:
 يذكر دور األجزاء العازلة في الحماية من مخاطرالكهرباء.
 يذكر سلوكا محب ّذا عند التعامل مع األجهزةالكهربائية.

الوضعية التعليمية التعلّمية

المراحل
مرحلة

تقديم الوضعية االنطالقية و طرح المشكلة :

االنطالق

مالحظة الصور المرفقة ص106
النّشاط : 01خطورة الكهرباء في المنزل .

 )1ما نوع الحادث المبين في كل صورة ؟

مرحلة
بناء
التعلّمات

التقويم
يجيب عن
األسئلة

يذكر
الخطورة

يستخرج
خطوات
المسعى
التّجريبي
في البحث.
يقدم
فرضيّات.

-

ما هي األخطار التي يمكن أن يتعرص لها األطفال؟

عن طريق المناقشة والحوار يتوصل االستاذ مع التالميذ إلى :

يستنج
الخالصة
استثمار
المكتسبات

األستاذ :بلقاسم بدور

حل التمارين  1و 2ص109

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

يجيب عن
األسئلة
.

تيسمسيلت

المقطع 03:

الميدان03:

الميدان التاريخ العام
النشاط تاريخ

الوضعية 03:

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 رموز السيادة الوطنية
األسطول البحري .

الكفاءة

المدة 45د

الهدف
التعلمي

المراحل

الدرس03:

يتعرف على مظاهر قوة الدولة الجزائرية في العهد
العثماني.

الوضعية التعليمية التعلمية

وضعية
االنطالق

مؤشرات
التقويم

يبين دور
األسطول
الجزائري.
ـ قراءة السندين 01و  02مناقشتهما :

ّ
السندات.
ـ يقرأ

بناء
التعلّمات

ما سبب ظهور األسطول
الجزائري؟

ما أدور األسطول الجزائري؟

قراءة السندين  03و04و 05و مناقشتها :
فة

-

ـ
ـ يتعرف على
أدوار األسطول
الجزائري
المختل

.
ماهي المهمة التي أوكلت لألسطول الجزائري؟
فيم تتمثل قوة األسطول الجزائري؟

ع ن طريق المناقشة و الحوار يستنتج التالميذ مايلي :

التقويم

أقوم تعلماتي:
لعب األسطول الجزائري في العصر الحديث عدة أدوار  ،اشرح دوره االقتصادي.

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

ـ يعزز تعلماته
حول دور
األسطول
الجزائري
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)

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.
 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 :

الميدان

األعداد و الحساب.

النشاط
العنوان
المدة
الحصة

رياضيات

الدرس71:

األسبوع 30:

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()2
90د
2/1

الهدف تحديد موضع عدد عشري على مستقيم
التعلمي مدرج بالضبط أو بالتقريب.

المراحل

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
)1الحساب الذهني :

مرحلة

االنطالق إضافة أعداد عشرية ....،: 1,5 + 3,5

التقويم
كتابة العدد على
األلواح.

(2أكتشف:
 مرحلة البحث واالكتشاف-

عرض الوضعيات المدونة على كتاب الرياضيات ص112
قراءة الوضعية من طرف المعلم.تليها قراءات فردية .

-

المناقشة والتبادل:

-

نقل المستقيم العددي.
تعيين األعداد العشرية على المستقيم.
تعيين الفائز.
الحوصلة التأسيس:

-

تصديق
وتنظيم
التعلمات
الجديدة و
تحقيق
االنسجام
في
المعارف.

-

يشارك
في
استنتاج
القاعدة.

يمثل العددعلى المستقيم المدرج بنقطة.
)3.أنجز :
حل الوضعية  1فرديا
يعلم األعداد على المستقيم المدرج.

مرحلة
بناء
التعلما
ت

)4تعلمت :
عن طريق المناقشة والحوار يتول المعلم مع المتعلمين إلى أن :

-

ينجز التمارين
فرديا
يشارك في
التصحيح
الجماعي

أتمرن

حل 2التمارين ص 76

التدريب
و
االستثمار

األستاذ :بلقاسم بدور

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

تيسمسيلت

المقطع 04 :

األسبوع 30:

الميدان

األعداد 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.

األعداد العشرية()3
90د
2/1

الهدف
التعلمي
المراحل
مرحلة

الدرس72:

مقارنة أعداد عشرية.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
)1الحساب الذهني :

االنطالق يحسب مجاميع مختلفة مستعمال إجراءات شخصية سهلة لعملية الجمع.

التقويم
يكتب المجموع
على األلواح.

(2أكتشف:
 -مرحلة البحث واالكتشاف

-1عرض الوضعيات المدونة على كتاب الرياضيات ص116
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -قراءات فردية .

مرحلة
بناء
التعلمات

-

-

المناقشة والتبادل:

عمل فردي يليه عمل ثنائي

يعين أكبر مساحة.
يعين أصغر مساحة.
يرتب المساحات.

-

 الحوصلة والتأسيس:لمقارنة عددين عشريين أبدأ بمقارنة الجزء الصحيح.

تصديق وتنظيم
التعلمات الجديدة
و تحقيق
االنسجام في
المعارف.

يشارك في
استنتاج
القاعدة.

)3أنجز :
ينجز التمرين فرديا.

)4تعلمت :
لمقارنة األعداد العشرية أبدأ بمقارنة الجزء الصحيح ،وفي حالة
التساوي أنتقل إلى مقارنة الجزء العشري.
 -أتمرن و أبحث حل التمارين ص 77

-

التدريب
و
االستثمار

األستاذ :بلقاسم بدور

-

المدرسة االبتدائية  :مداحي سعيد

ينجز التمارين
فرديا
يشارك في
التصحيح
الجماعي

تيسمسيلت

المقطع 04 :

األسبوع 30:

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.

األعداد العشرية()4
90د
2/1

الهدف
التعلمي
المراحل
مرحلة
االنطالق

الدرس73:

إدراج أعداد عشرية بين عددين عشريين.

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
)1الحساب الذهني :
حل مشكالت حسابية بأعداد صغيرة.

التقويم
يكتب النتيجة
على األلواح.

(2أكتشف:
-

مرحلة البحث واالكتشاف

-1عرض الوضعيات المدونة على كتاب الرياضيات ص117
 قراءة الوضعية من طرف المعلم. -قراءات فردية .

مرحلة
بناء
التعلمات

-

المناقشة والتبادل:
وضع العالمات على المستقيم المدرج.
إدراج األعداد.
الحوصلة و التأسيس:
يمكن إدراج عدد عشري بين عددين عشريين.

-

تصديق
وتنظيم
التعلمات
الجديدة و
تحقيق
االنسجام
في
المعارف.

-

يشارك
في
استنتاج
القاعدة.

)3أنجز :
ينجز األنشطة فرديا .

)4تعلمت :

أتمرن و أبحث حل التمارين ص 78
التدريب
و
االستثما
ر

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

