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املخططات السنوية – ابتدائي 9191/9102

مقدم ــة
يف إطار حتضري املوسم الدراسي  ،9191-9102وسعيا لضمان جودة التّعليم وحتسني األداء الرتبوي والبيداغوجي ملواصلل اصصلاتاا اللا باالوزا و ارة الرتبيل الوطتيل  ،فضل امل تشلي

العامل للبيللداغوجيا بللني ململلدي املمارسللني الرتبللومني خطّطللاا سللتوم (المخطططا الوططنون لبنططال التعلمططاال مخطططا التقططويم الوططنونل المخطططا الوططنون للمراابططة الموططتمرة المع ّدلططة) كللودواا

املتهجيل فسللمرت برتممل لتل لل للام السلتوي ملله جهل ،وو لا عمللم مسل ّلهل تسله فت يللا السلتداا املوجعيل املعتمللدة واملعملوا تللا يف موتلل التعلليم ا بتللدا ي يف إطللار سلريورة امل طل التعلّمللي.
حت ي ا للتّواف وا سجام بيتها مه جه ملخوى.
فتمثم ملدواا العمم يف:
الستوي لبتاء التعلماا
 .0املخطط ّ
 .9املخطط الستوي للت ومي البيداغوجي
 .3املخطط الستوي للمواقب املستموة

-1املخطط ّ
السنوي لبناء التعلمات:
خطّط اامم ل لام دراسلي ملمه مشلوور فوبلوي ،م ضلي إق حت يل الل لاءة الشلامل ملسلتوى مله املسلتوماا التعلّميل ا طاقلا مله الل لاءاا امتاميل للميلادمه ،وملبلجم علل نموعل مله امل لاط

التعلمي املتلامل  .فهو ال اعدة األساسي لتو م املوارد املعوفي عل امل اط  ،ومشار هتا إق ملن هتاك مه امل اط ما هو موفبط بامليدان وهو متتهي با تها ه ،وهتلاك مله امل لاط مله متماال بشللم
خطي م ممي امليادمه املشلل للمادة" اللغ العوبي عل سبيم املثاا" غري ملن املشرتك بيتها هو سريورة التتاوا ومواتم الت ومي والتعدمم والعاج.
وم املخطط الستوي للتعلماا ملساسا ليلون ملداة ر يس للتح ّلم يف جناع ختلف التعلّماا ،املعوفي ومتهجي وتسه إدماج قيم ملو ك اءاا عومي املوصودة يف املتهاج.
إ ّه و ي خاص فشوح ،وفومرت ما متبغي فعليمه ،واصطار الاي جيوي فيه املد رس اختيارافه .هلاا فو ّه معوض هتدس ك يل بت دمي التوميحاا متله املدرسني مه قواءة املتهاج بيسو،
وعل هاا األساس فإن املخطط الستوي لبتاء التعلماا كإجواء عملي مواعي عتد إعداده:
 .0هيلل فساعد عل حت ي الل اءاا املسطوة يف املتهاج بواسط ومعياا (فعليم  ،إدماجي ) بشلم متسجم ومتتظم.
 .9احملتوماا كمورد مه املوارد الا ختدم الل اءة
 .3اترتام وفرية التعلم وقدراا املتعلم واست اليته
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 .4الوبط بني ختلف ملمناط املوارد الا فؤدي إق فوسيس الل اءة بعد اصدماج والت ومي

 .2املخطط السنوي للتقويم البيداغوجي:
هو خطط مواكب لسريورة إرساء التعلماا والتح

مه مناء الل اءة .متطل مه الل اءة امتامي الا فؤطو مبعامري فسمرت بت ومي التعلماا املوفبط مبوكباا الل اءة املسطوة يف املتهاج

والا فستهدف اجلوا ب الثا  :املعويف ،املتهجي وال يمي .كما مسمرت هاا املخطط بتعدمم وحتسني التعلماا من خالل المالحظاا والتوجيهاا التربوية.

 .3املخطط السنوي للمراقبة

املستمرة:

هو خطط متضمه عددا حمددا مه الوق اا للمواقب تسب اتجم الساعي املمتوح للم مادة ،فستهدف التعلماا املدن الا ف يس املوكباا الثاث للل اءة .فتوج بتثمني متت
تدل على تحكمه في الموارد وتجنيدها.
املتعلم ،وذلك بمنح عالمة عدديّة فظهو عل كشف التلمياّ ،

إ ّن حتدمد فارمخ إجنا الوق اا جاء يف املخطّط عل سبيم ا ستئتاس .ولألستاذ واس التظو يف مبط فوقيته حبسب وفرية ف دم فامياه يف فعلّمازم.
ؤكد يف األخري عل مل ّن ال واءة الواعي هلاه املخططاا ودراستها م األسافاة واتوص عل فطبي ما جاء فيها سيساهم با اك يف فوقي فعالي التعلماا والت ومي البيداغوجي.
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ّ
ّ
ّ
مكونات ملمح التخرج نھاية مرحلة التعلیم الابتدائي
 فيما يخص معارف لسانية(لغوية) وأدبية
 الفهم ،القراءة ،الكتابة والتواصل باللغة العربية في وضعيات الحياة اليومية؛
ّ
لسنه كأداة لإلنتاج وإلابداع الفكري في املجال ألادبي ،العلميّ ،
 ممارسة اللغة العربية املناسبة ّ
الفني والثقافي
بكل أشكالها :اللسانيّ ،
تعلم اللغة ألامازيغية بصفتها بعدا ّ
ّ 
يعبر عن الثقافة الوطنية ّ
الفني والثقافي؛
ّ
ّ
التمسك بجذوره التاريخية؛
 السعي إلى التحكم في اللغة ألامازيغية تعبيرا عن
 معرفة (من خالل النصوص) أسماء ّ
الكتاب وألادباء الجز ّ
ّ
واملغاربيين والعرب ،وأدباء ذات شهرة عاملية.
ائريين
 فيما يخص معارف علمية وتكنولوجية
 التقدير الحدس ي لألزمنة وألامكنة؛
 القيام بالحساب الذهني وإدراك ألابعاد؛
 الاستعمال البسيط مسعى التفكير املنطقي والصرامة الرياضية؛
 معرفة العالم الطبيعي ،الحي واملادي؛
 معرفة مسار الصنع التكنولوجي البسيط املوجود في حياته اليومية؛
 معرفة املفاهيم واملسارات العلمية الابتدائية.
 فيما يخص معارف اجتماعية وإنسانية
 تنمية معارفه بالقيم ألاخالقية وممارسات الشعائر إلاسالمية؛
 معرفة الجغرافيا ،ألاحداث والكبرى والتواريخ ّ
الهامة للوطن ،وربطها بالذاكرة الجماعية للشعب الجزائري؛
 فهم وشرح ألافعال املرتبطة بتاريخ املحيط القريب وجغرافيته؛
 فهم النشاطات إلانسانية في تكاملها وفي ّ
تعلق بعضها ببعض؛
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 التساؤل عن كيفية سير البيئة الاجتماعية والاقتصادية في املحيط الوطني وفهمها؛
 تنمية معارفه ّ
بمؤسسات الجمهورية وهيئاتها ،وكيفية عملها؛
ّ
باملؤسسات الدولية املوجودة في الوطن ،وعالقتها بالسياق الوطني؛
 تنمية معارفه
 التساؤل عن قدراته واهتماماته ،وعن النشاط املنهي الذي يريد ممارسته مستقبال؛
ّ
يخص الحقوق والواجبات املعمول بها واحترامها؛
 معرفة قواعد الحياة املشتركة فيما
 معرفة حقوقه وواجباته ألاساسية كمواطن ،وآثارها على تنظيم الحياة املشتركة؛
 معرفة معنى ّ
الحرية والاستقالل واملسؤولية على املستوى العملي.
ّ
 فيما يخص معارف ثقافية وفنية
الفن ّ
 معرفة تاريخ ّ
والفنانين الكبار في الجزائر واملغرب العربي ،وفي مناطق أخرى من العالم؛
 معرفة القواعد والتقنيات املستعملة في مجال ّ
الفن والرياضة؛
الفني لتنمية قدرته على الخيال وإلابداع ّ
تعلم كيفية استخدام وسائل التعبير ّ
ّ 
الفني بأشكاله :موسيقي ،تشكيلي ،وجسمي؛
الحس والذوق ّ
ّ
الفني؛
 تنمية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 استعمال املوارد الفنية لتنمية هويته الثقافية ،وبناء شخصية متزنة ،العناية بنفسه ،تنمية قدراته وفعاليته النفس – حركية واملعرفية والفنية؛
ّ
تطلعاته ّ
الفنية ،والعمل على تحقيق السعادة الفردية والجماعية.
 تحقيق
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ملمح التخرج من مرحلة التعليم الابتدائي
يعد ملمح التخرج ترجمة للغايات التي رسمها القانون التوجيهي للتربية  ،ويترجم امللمح بدوره إلى كفاءات  ،تسعى كل مادة دراسية إلى إرسائها عند املتعلم
ّ
التخرج من مرحلة التعليم الابتدائي
ملمح
الكفاءة
الشاملة

في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي ،يكون املتعلم قادرا على استعمال اللغة العربية
كأداة الكتساب املعارف وتبليغها مشافهة وكتابة شكل سليم ،في وضعيات دالة من
الحياة الاجتماعية ،واستعمالها عبر الوسائط التكنولوجية.
فهم املنطوق

يفهم خطابات منطوقة من أنماط متنوعة ويتجاوب معها ،من شتى
الوسائط وفي سياقات املختلفة.

ّ
ّ
عربي ّ
يتواصل بلسان ّ
ويوضح وجهة نظره ويعللها ،في
ويعبـر عن رأيه،
الانتاج الشفوي
املواقف اليومية وعبر مختلف الوسائط وفي سياقات مختلفة
الكفاءات
الختامية

فهم املكتوب

يقـرأ نصوصا مختلفة ألانماط ويفهمها  ،قراءة مسترسلة واعية ،من
وسائط مختلفة مشكولة أو غير مشكولة

يتواصل كتابة بنصوص منسجمة من مختلف ألانماط ،وينجز مشاريع
الانتاج الكتابي
كتابية لها دالالت اجتماعية

ّ
التخرج من الطور الثالث من التعليم الابتدائي السنة الخامسة
ملمح
في نهاية السنة الخامسة  :يتواصل مشافهة في وضعيات مركبة من مستواه املعرفي
بلسان ّ
عربي .ويقـرأ قراءة سليمة مسترسلة معبرة وواعية نصوصا أصلية ،أغلبها
مشكولة ،ويفهمها .وينتج نصوصا طويلة في وضعيات تواصلية دالـة .ومشاريع لها
دالالت اجتماعية.
يفهم خطابات منطوقة في حدود مستواه الدراس ي ،وعمره الزمني والعقلي ،ويتفاعلمعها
بالتركيز علي النمطين التفسيري والحجاجي.
يحاور ويناقش ويقدم توجيهات ويسرد قصصا ويصف أشياء أو أحداثا ّ
ويعبر عن رأيه،
ّ
ّ
ويعللها بلسان ّ
عربي  ،في موضوعات مختلفة اعتمادا على
ويوضح وجهة نظره،
مكتسباته املدرسية ووسائل الاعالم والاتصال ،في وضعيات تواصلية دالة.
يقرأ نصوصا أصلية ،قراءة سليمة مسترسلة معبرة وواعية من مختلف ألانماط
ويفهمها ،بالتركيز على النمطين التفسيري والحجاجيّ ،
تتكون من مائة وعشرين كلمة إلى
مائة وثمانين كلمة مشكولة جزئيا.
ينتج كتابة نصوصا طويلة منسجمة ،تتكون من  00إلى  210كلمة مشكـولة جزئيـا ،من
مختلف ألانماط بالتركيز على النمطين التفسيري والحجاجي  ،في وضعيات تواصلية
دالة ،ومشاريع لها دالالت اجتماعية.
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تطور الكفاءات الختامية عبر السنوات
امليادين

ّ
السنة 00

ّ
السنة 00

*مرتكز على النمطين التفسيري
والحجاجي.

*مرتكز على النمط الوصفي.

ّ
السنة 01

ّ
السنة 00

ّ
السنة 02

*يفهم الخطاب املنطوق

التعبير الشفوي

فهم املنطوق

*يتفاعل معه
*من مستواه الدراس ي ،متالئم مع العمر الزمني والعقلي
*من مختلف ألانماط

*يحاور ويناقش
*يقدم توجيهات
*يسرد قصصا
*يصف أشياء أو أحداثا
* ّ
يعبر عن رأيه
ّ
ويوضح وجهة نظره،
*
ّ
ويعللها

*يحاور ويناقش
*ويقدم توجيهات
*ويسرد قصصا أو احداثا
*ويصف أشياء

*مرتكز على النمط السردي

*مرتكز على النمط التوجيهي.

*يحاور ويناقش
*ويقدم توجيهات
*يسرد قصصا أو أحداثا

* يحاور ويناقش
* ّ
يقدم توجيهات

*مرتكز على النمط الحواري.

*يحاور ويناقش

*بلسان ّ
عربي
* في موضوعات مختلفة
*اعتمادا على مكتسباته املدرسية ،وسائل الاعالم
*مستعمال بعض أفعال القول
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ّ
السنة 00

امليادين

ّ
السنة 00

ّ
السنة 00

فهم املكتوب

ّ
السنة 01
*يفك الرموز،
*يقرأ نصوصا قصيرة

* نصوص أصيلة،
*قراءة سليمة مسترسلة معبرة
وواعية

ّ
السنة 02

*قراءة سليمة ومسترسلة
ّ
ومعبرة

*قراءة سليمة ومسترسلة

*يفك الرموز،
*يقرأ نصوصا بسيطة
*قراءة بيسر،

*قراءة سليمة

* الفهــم
 من مختلف ألانماط
*التركيز على النمطين التفسيري
والحجاجي،
* ّ
تتكون من مائة وعشرين كلمة
إلى مائة وثمانين كلمة
*مشكولة جزئيا

*التركيز على النمط السردي،

*التركيز على النمط الوصفي،

* ّ
تتكون من ستين كلمة إلى
تسعين كلمة

* ّ
تتكون من تسعين كلمة إلى
مائة وعشرين كلمة
*أغلبها مشكولة.

*التركيز على النمط التوجيهي،

*التركيز على النمط الحواري

تتكون من ثالثين كلمة إلى ستين * ّ
* ّ
تتكون من عشرة كلمات إلى
ثالثين كلمة
كلمة
*مشكولة شكال ّ
تامـا.
*يرسم حروفا و يكتب كلمات

التعبير الكتابي

*ينتج نصوصا طويلة منسجمة
 تتكون من  00إلى كلمة
210
*مشكـولة جزئيـا،

*ينتج نصوصا طويلة نسبيا
منسجمة

*ينتج نصوصا متوسطة الطول
منسجمة

*ينتج نصوصا قصيرة منسجمة

*ينتج وجمال ونصوصا بسيطة

*تتكون من  00إلى  00كلمة

* تتكون من  00إلى  00كلمة

*تتكون من  10إلى  00كلمة

*ال تزيد عن  10كلمة

*مشكولة شكال تاما،

* أغلبها مشكولة،
*من مختلف ألانماط،

* التركيز على النمطين التفسيري
والحجاجي

*التركيز على النمط الوصفي

*التركيز على النمط السردي

* ،مشاريع لها دالالت اجتماعية
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*التركيز على النمط التوجيهي

*بالتركيز على النمط الحواري،
* وينجز مشاريع بسيطة.
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ـ أنماط النصوص املعتمدة في السنة الخامسة من التعليم الابتدائي
في السنة الخامسة نجد أن النمطين الغالبين على بقية ألانماط ألاخرى هما النمطان :الحجاجي و التفسيري؛ ألن املتعلم قد بلغ من النضج الفكري ،و الرصيد اللغوي ،ما يهيئه
مبدئيا إلى استشفاف خطاطة هذين النمطين بشكل ضمني طبعا ،من خالل املحاكاة الشفهية للنصوص املنطوقة ،و املحاكاة الكتابية للنصوص املكتوبة ،تكريسا للمقاربة النصية
التي تعتبر استراتيجية أساسية تعطي داللة و انسجام للتعلمات ،تنمو من خاللها الكفاءة النصية للمتعلم فتتكون لديه قدرتان هما :
قدرة التلقي ،تسمح له بفهم املوضوعات ،والترابط بين البنيات الفرعية ،وإدراك البنية الكلية؛
قدرة إلانتاج ،التي تسمح بابتكار املوضوعات و وضح مخطط مجمل للموضوع املبتكر ،و الترتيب السليم لعناصره ،و بناء نص مطابق لألنواع و النماذج النصية.

أ /النمط الحجاجي :
الحجاج أسلوب تواصلي يرمي إلى إثبات قضية أو نفيها  ،أو إلاقناع بفكرة أو إيصال رأي  ،أو السعي لتعديل وجهة نظر ما ،من خالل ألادلة والشواهد .
مؤشرات النمط الحجاجي  :غلبة الاستدالل املنطقي /ـ ذكر السبب والنتيجة /ـ الاستشهاد
ـ أدوات الربط املنطقية املتصلة باألسباب الهدفة إلى إلاقناع إذن ،كي ،ألن  ،بما أن  ،نظرا ،إال أن  ،غير  ،أن  ،هكذا  ،كذلك  ،بل  ،أسوة  ،على غرار)...
ـ البناء الفكري القائم على عرض الفكرة وحشد الحجج لتبيان صحتها ،وسوق ألامثلة الواقعية  ،الانتقال إلى الطرح املعاكس وتنفيذه بعد عرضه ،ودحضه مع استعمال املنطق ،أو
استعمال البنية الفكرية املعاكسة التي تبدأ بالطرح الذي ننوي دحضه ،فننقده و ندحضه وننتقل إلى طرحنا إلثباته .
ـ سيطرة الجمل الخبرية واملوضوعية .
املوضوعات املنتمية إليه :إلاعالنات القصيرة ،الشعارات  ،النصوص النقدية ....

ب /النمط التفسيري :
يهدف النمط التفسيري إلى تقديم معرفة معززة بالشروح والشواهد ومدعمة باألدلة .
*مؤشرات النمط التفسيري:
غلبة الضمير الغائب واملتكلم الذي يوحي باملوضوعية والحيادية .ـ غلبة الفعل املضارع الذي يقدم املعلومات وكأنها حقائق عامة وشاملة ال تخضع لزمن محدد .غلبة الفعل املضارع .
أدوات الربط املنطقية املتصلة باألسباب والنتائج والتعارض وتفصيل ألافكار وتقص ي جوانبها (ألن  ،لذلك  ،ألسباب عديدة  ،بسببها  ،أوال  ،ثانيا  ،ما  ،أو أما ،أم ،إذن  ،بالنتيجة ،لكن  ،إال  ،أن  ،غير  ،إن  ،غير أن ،في حين ،من ناحية ،ومن ناحية أخرى )..
 غلبة ألاسلوب الخبري نفيا أو إثباتا أو أسلوب الشرط .كثرة الجمل الاسمية واستخدام ألامثال والتشابيه  ،بروز الجمل الاعتراضية والتفسيرية ـ التسلسل املنطقي للمعلومات بحيث ال يكون هناك تناقض علمي .وزارة التربية الوطنية
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-أنموذج لتناول ميادين اللغة العربية خالل ألاسبوع للسنة الخامسة ابتدائي :

""فهم املكتوب و التعبير
الكتابي

فهم املنطوق والتعبير الشفوي
"

امليدان

وزارة التربية الوطنية

الحصة

الزمن

02و01
" فهم املنطوق "
"تعبير شفوي /
تعبير و دراسة الصيغ"

90د

00
التدريب على إلانتاج
الشفوي

 00د

"" 00
*قراءة /كتابة  ( :ألاداء
 ،الشرح و الفهم)
و إثراء اللغة

 00د

املحتوى
عرض الوضعية الجزئية ألاولى والاستجابة ملتطلباتها والتعليمات املرافقة لها
*الانطالق من تصورات التالميذ حول املوضوع(القراءة السمعية)
ّ
* عرض املنطوق مع مراعاة الجوانب التالية  :الفكري /اللغوي /اللفظي /امللمحي(إلايحاء؛ إلايماء)
* تجزئة النص املنطوق ثم أجرأة أحداثه .
* اكتشاف الجانب القيمي في املنطوق وممارسته
* إنجاز التطبيق التابع له على كراس النشاط شفهيا .
* التحاور حول النص املنطوق باستعمال سندات -مألوفة أو جديدة-والتعبير عنها انطالقا من تعليمات محددة تؤدي إلى
تفصيل مضمون كل سند.
*يتعرف على الصيغة املستهدفة ،ويستعملها في وضعيات تواصلية جديدة .
* ينجز تطبيقات متعلقة بتوظيف الصيغة املستهدفة على كراس النشاط .
* إنتاج شفوي(إنتاج نص شفوي مماثل انطالقا من سندات و إبراز نمط النص من خالل مكوناته
*تلخيص النص املسموع بشكل عام
* قراءة النص قراءة صامتة (قراءة سريعة لجمع معلومات عامة عن املكتوب)و استخراج موضوع النص ،شخصياته  ،تحديد
بيئته الزمانية و املكانية
* قراءة النص قراءة جهرية مع مراعاة شروط ألاداء الجيد للقراءة املتصلة و املسترسلة .
*شرح الكلمات و العبارات وفق السياق و بقرائن لغوية و غير لغوية
* بناء املعنى :تحديد ألاحداث و تقديم معلومات عن النص و تمثل املعنى الكلي للنص .
*توسيع الرصيد املرتبط بالوحدة وتوظيفه في وضعيات جديدة .
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 00و "00
(القراءة و الكتابة)
(ألاداء ،الشرح و
الفهم)
 +الظاهرة التركيبية"

 00و ( "00القراءة و
الكتابة)
(ألاداء  ،الشرح و
الفهم)
 +الظاهرة الصرفية أو
إلامالئية

" 09محفوظات"

وزارة التربية الوطنية

90د

 90د

00د

قراءة النص(قراءة لجمع املعلومات:الفهم و البعد الوظيفي و القيمي ) مع مراعاة شروط ألاداء الجيد للقراءة املسترسلة و
املعبرة و احترام عالمات الوقف و أداء املعاني .
* يعيد بناء املعلومات الواردة في النص و يعيد استعمال املعلومات الواردة في النص :التعمق في النص و تجاوز املعنى العام
إلى جزئياته مع التطرق للقيم و العبر التي يتضمنها  ،إبراز نمط النص من خالل مكوناته و تحليل أجزاء النص و تحديد
املجموعات إلانشائية.
* التعامل مع النص على مستوى التراكيب (النحو )و تلمس قواعد اللغة :و يتم فيه استخراج الظاهرة التركيبية من النص و
مالحظتها و تسميتها و التدرب عليها* ( و ألن النص الواحد قد ال يستوعب جميع قواعد املوضوع النحوي ،ولتجاوز هذه
املشكلة يمكن اللجوء إلى تكييف بعض الجمل لتناسب الظواهر اللغوية املقصودة أو إضافة بعض ألامثلة لإلحاطة بجميع
أحكام املوضوع وقواعده
* تتبع القراءة تمارين تطبيقية للتوظيف املوجه ( على كراس النشاطات ).
قراءة النص(قراءة لجمع املعلومات  :الفهم و البعد الوظيفي و القيمي ) مع مراعاة شروط ألاداء الجيد للقراءة املسترسلة و
املعبرة و احترام عالمات الوقف و أداء املعاني .
* يعيد بناء املعلومات الواردة في النص و يعيد استعمال املعلومات الواردة في النص  :التعمق في النص و تجاوز املعنى العام
إلى جزئياته ،التطرق للقيم و العبر التي يتضمنها  ،إبراز نمط النص من خالل مكوناته .
* التعامل مع النص على مستوى الصرف و التحويل وتلمس قواعد اللغة :وتستخرج فيه نماذج صيغ صرفية معينة ملالحظتها
و تسميتها مع التمييز و املقارنة بأنماط من التحويالت في مواقف متنوعة  ،أو التعامل مع النص على مستوى الظاهرة
إلامالئية و يتم ذلك بتقديم الظاهرة إلامالئية و إبرازها  ،مالحظتها و تطبيقها في نماذج محددة.
* ( و ألن النص الواحد قد ال يستوعب جميع قواعد املوضوع الصرفي أو إلامالئي ،ولتجاوز هذه املشكلة يمكن اللجوء إلى
تكييف بعض الجمل لتناسب الظواهر اللغوية املقصودة أو إضافة بعض ألامثلة لإلحاطة بجميع أحكام املوضوع وقواعده .
* تتبع القراءة تمارين تطبيقية للتوظيف املوجه ( على كراس النشاطات ).
* تعرضت محفوظة واحدة في املقطع ولذلك تجزأ عملية قراءتها وحفظها واستظهارها على مدار ثالثة حصص  :يتدرب
املتعلمون على قراءة املحفوظة قراءة صحيحة كما يساهم في شرح مفرداتها ويستأنس بموضوعها في الحصة ألاولى ويتدربون
على حفظها و أدائها أداء صحيحا في الحصة الثانية .
* الحصة الثالثة :التحكم في إلالقاء للمعاني الواردة فيها و تمثل معانيها .
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 20القراءة
(ألاداء ،الشرح و
الفهم ) /املطالعة
التعبير
الكتابي

22
التدريب على إلانتاج
الكتابي

 00د

 00د

ـ الحصة الرابعة الاستظهار الصحيح بأداء متميز .
*مالحظة (:للمعلم الحرية في توزيع الحصص كأن يقوم بتجزئة املحفوظة وتدريبهم على قراءة وحفظ الجزء ألاول،ثم تدريبهم
على قراء وحفظ الجزء الثاني على مدار ثالث حصص والحصة الرابعة تكون لالستظهار)
قراءة النص(قراءة لتثبيت املعلومات والبعد القيمي وتنمية امتدادها عرضيا ) مع مراعاة شروط ألاداء الجيد للقراءة املعبرة
و احترام عالمات الوقف و أداء املعاني .
* إعادة بناء املعلومات الواردة في النص  :التعمق في النص و تجاوز املعنى العام إلى جزئياته /تلخيص النص بشكل عام مع
التطرق للقيم و العبر التي يتضمنها  /إبراز نمط النص من خالل مكوناته.
أو بإمكان املعلم أن يستثمرها كحصة املطالعة (أوسع معلوماتي أو أي قصة يراها تتناسب واملقطع املتناول).
التدريب على تجنيد واستخدام املوارد املكتسبة في مختلف امليادين بدمجها ( وليس جمعها ) و توفير الفرصة لتعلم ممارسة
ّ
املنهجية رقم  ) 00املتعلقة بأساليب التدريب على الانتاج الكتابي الصادرة عن املفتشية
الكفاءة املستهدفة  (.أنظر املذكرة
العامة للبيداغوجيا سنة 1020

منهجية تناول املقطع في الاسبوع الرابع:

مالحظة ّ :تم الاعتماد على( ½ ) نصف أسبوع لالدماج على سبيل الاحتياط  ،يبقى التعامل مع الزمن املخصص له وفق سيرورة السنة ّ
الدراسية .بحيث يمكن الاعتماد على أسبوع كامل أو
ّ
بالتداول.

توجيهات
 تدرج أفعال القول في جميع املقاطع حسب خصوصية كل نص- / :التحية :السالم ،صباح الخير ،مساء الخير - /ألفاظ املجاملة :أهال وسهال ،هنيئا ،معذرة .الترحيب :مرحبا.... ،الشكر
والاستحسان :شكرا ،أحسنت ؛ -الاعتذار :عفوا... .،التهنئة :مبارك / ...،الجواب :نعم ،ال.
 يتم تناول التضاد والترادف في كل النصوص ضمن التطبيقات الخاصة بالفهم والتوظيف
ّ
 يتم تحليل النصوص من خالل تطبيقات متعلقة بالفهم وأخرى بالتوظيف وثالثة بالقيم؛
التدرج خالل السنة في هذا الحجم ،ليصل في الفصل الثالث إلى ّ
النص و ّ
ّ
 احترام طبيعة النصوص املقررة مع تقديم ّ
حده ألاقص ى؛
نص واحد في ألاسبوع؛ مع احترام حجم
ّ 
تجنب الفصل بين النصوص في املقطع الواحد ،وبين املقاطع وذلك بتجسيد عالقة التكامل فيما بينهما
 ؛بناء النصوص املنطوقة من طرف ألاستاذ بمراعاة النمط املطلوب ،مع ضبط املوارد املعرفية واملنهجية والقيم والكفاءات العرضية املستهدفة حسب كل ميدان؛مع مراعاة الخطاطة
وزارة التربية الوطنية
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املخطط ّ
السنوي لبناء التعلمات لغة عربية

وزارة التربية الوطنية
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نص الكفاءة الشاملة
القيـم
واملواقف

الهوية الوطنية

يعي بعد بالده التاريخي والجغرافي ومكانة الجزائر إقليميا وقاريا وعامليا

الضمير الوطني

يتمسك بالدين إلاسالمي والعادات وألاخالق الحميدة
ّ
ويتمكن من إحداث التوازن في شخصيته بتقوية نوازع الخير والسلوك السو ّي

املواطنة
التفتح على العالم
طابع فكري

الكفاءات
العرضية

طابع منهجي
طابع تواصلي
طابع شخص ي اجتماعي

ألاسابيع
02

ّ
دالة ،ويقرأ نصوصا من مختلف ألانماط مع التركيز النمطين التفسيري والحجاجيّ ،
تتكون من مائة وعشرين إلى مائة
يتواصل مشافهة وكتابة بلغة سليمة في وضعيات خطابية
وخمسين كلمة ،مشكولة جـزئيا قـراءة سليمـة ،ويفهمها ،وينتجها كتـابة في وضعيات تواصليـة دالـة.

املقاطع

املحاور

يتعاون مع غيره خدمة للسلم والسالم ورفاهية الشعوب وازدهارها
ّ
واملصور فهما سليما -يدلي برأيه ويبرره
يفهم املقروء واملسموع
يعتمد املقارنة أثناء تحليل املواقف وآلاراء –يستعمل أسلوب ّ
حل املشكالت وإعداد املشاريع وتنفيذها
ّ
يتحلى بآداب الحديث  -يعمل على مؤازرة آلاخرين ويتضامن معهم
ّ
يتطلع إلى املشاركة إلايجابية واملنافسة الشريفة

ألاساليب

الرصيد اللغوي

القراءة

النحو

ّ
السنة ّ
الدر ّ
يخصص ألاسبوع ألاول من ّ
اسية لتثبيت املكتسبات املتعلقة بالنمط الوصفي

فهم املكتوب
الصرف

إلامالء

املحفوظات

التعبير الكتابي
املشاريع
الكتابة

 تعيين الش يء املوصوف وتركيز الوصف عليه "من منظر طبيعي" أو وصف شخصية ما ،أو شكل من ألاشكال ،أو حالة نفسية ،أو حادثة...
 الصور البالغية خصوصا والتشبيه.
 الجمل إلانشائية :التعجب النداء الاستفهام.
 النعوت وألاحوال وظروف.

1/2

املقطع 02

وزارة التربية الوطنية

القيم إلانسانية

01
00
00

لذلكألن-بل

عبارات اللياقةمعاني العباراتالتعبير الحقيقيو املجازي

رفاق املدرسةالتعاونيةاملدرسية
-طريق السعادة

أجزاء النصالجملة و أنواعها -تصريف الجملةالجملة الفعلية الفعلية مع ضمائراملثنى
و أركانها

التاء املربوطةو املفتوحة في
الكلمات
-الهمزة على ألالف

طريق العلم

 الجمل الفعلية التي تتضمن بشكل خاص ألافعال املضارعة والتي تعبر عن الحركة والحيوية أو تعبر عن حاالت نفسية  :قلق ،فرح  ،دهشة
يكتب رسائل
مغناة
بالتفسير
و الحجاج

إنجاز
رسالة

(إدماج  ،تقويم ،ومعالجة ) للمقطع
14

املقطع 00

التنمية املستدامة

الهوية الوطنية

املقطع 00
وزارة التربية الوطنية

الحياة الاجتماعية والخدمات

املقطع 01
1/2

بما أنالمالتعليل
 -في ألاخير

الرصيد اللغويالخاص باملياه
الترابط الدالليبين الكلمات
الترابط الداللي فيالعبارات

ألامطار

1/2
21
20
20
20

قدلذافـ(السببية)

 تسمياتالجماعات
الاشتقاق منألافعال
استعمال  :خير/شر

فداك يا وطني

1/2
09
20
22

الجملةمن أشرف املهناملنسوخة بإن و
إلاخالص فيالهمزة على الواوأخواتها
العمل
الجملةمهنة الغداملنسوخة بكان و -املجرد و املزيد
أخواتها
ألافعال الخمسة(إدماج  ،تقويم ، ،ومعالجة ) للمقطع
الهمزة على النبرةنواصب الفعلتاكفاريناساملضارع
يتحدث
الفعل الثالثيجوازم الفعلكلنا أبناء وطناملزيد بحرف
املضارع
واحد
الهمزة علىالفعل املبنيأرض غاليةللمجهول
السطر
و نائب الفاعل
(إدماج  ،تقويم ، ،ومعالجة ) للمقطع
(تقويم فصلي) ( +تقويم تشخيص ي ومعالجة)
املصدر منألاسماء الخمسةسر الحياةالثالثي املزيد
جمع التكسيرحين تصيرهمزة القطعبحرف
و إعرابه
النفايات ثروة
جمع املذكرالحصاد و الكلبالسالم و إعرابه -الفعل الصحيح
وقطعة الخبز

العمل و ألامل

00
00
00

لكنغير أن-بالتالي

الحرف و املهنعلبة إلاسعافألاولي
معاني كلمات مننفس العائلة

تصريف الجملةالفعلية مع
ضمائر الجمع

ينتج
نصوصا
مدعمة
بالحجج
و البراهين
حول املهن

ينتج
نصوصا
حوارية
تفسيرية مع
شخصيات
تاريخية

كتابة تقارير
مدعمة
بالتفسير
و التعليل

إنجاز
بطاقة
معلومات
حول
مهنة

إنجاز
مقابلة
مع
شخصية
تاريخية

إنجاز
تقرير

(إدماج  ،تقويم ، ،ومعالجة ) للمقطع
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املقطع 00

التغذية و الصحة

02

1/2
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قصص

املقطع 00

من

1/2
10
10
10
10

و
حكايات
التراث

11

املقطع 00

12

عالم العلوم و الاكتشاف

1/2
10

القعل املعتلاملثنى و إعرابه-املضاف

عالمات التأنيثفي ألاسماء

و املضاف إليه

عكسذلك
لذلك-لكي

 أظنأعتقد-ربما

الرصيد اللغويالخاص بمؤسس ي
بعض العلوم
الترابط الداللي بينالعبارات
الرصيد اللغويالخاص باملخترعات

الرصيد اللغويالخاص بالحيوانات
ألامثال و الحكمالرصيد اللغويالخاص باألحجار
الكريمة

عبقرية فذةقصة البنسلينالروبوتاملشاغب

(إدماج ،تقويم ،ومعالجة ) للمقطع
تصريف الفعلالعطفألاسماء املوصولةاملاض ي املبني
املفعول املطلقللمجهول .
الاستثناءبـ(إال/غير /سوى) -تصريف الفعل
املضارع املنصوب
و املجزوم

(إدماج ،تقويم ،ومعالجة) للمقطع
(تقويم فصلي) ( +تقويم تشخيص ي ومعالجة
اتصال حرفعزة و معزوزة -الفعل الالزمالجر بما
واملتعدي
جحا والاستفهامية
إعراب الفعل -تصريف املضارعالسلطان
املبني للمجهول
ألالف اللينة
املعتل آلاخر
عالمات إلاعرابألاصلية و
وفاء صديقالفرعية
إدماج ،تقويم ،ومعالجة) للمقطع)

مناهل املعرفة
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 جمع املؤنثالسالم و إعرابه

صحة ألاسنان

20

مناملحتمل
إذنباإلضافةإلى

املرادفاتو ألاضداد
اسم آلالة-معاني العبارات

وادي الحياةممنوع الدخولأحسن ألاطباء :عصير الخضروات
و الفاكهة

-همزة الوصل

إتباع تقنيات
التلخيص
لتلخيص
نصوص

إنجاز
بطاقات
توعوية

الحمامة
و الصياد

كتابة مقال
علمي مدعم
بالتفسير
و الحجج
و البراهين
العلمية

كتابة قصةمغناة
بالتفسير
و الحجاج

إنجاز
مجلة
علمية

إنجاز
قصة
مصورة
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املقطع 00

ألاسفار
و الرحالت

10
19
00

الرصيد اللغويلهذاالسبب الخاص بالتراث املادي
الرصيد اللغويالفعلو مصدره الخاص بالعواصم و
البلدان

رحلة إلى عينالصفراء
حكى ابنبطوطة

املبني-املعرب

املد لفظا ورسماتصريف الفعلاملعتل الناقص

السفينة

كتابة إعالن
إشهاري
مدعم
بالحجج

إنجاز
إعالن
إشهاري

إدماج ،تقويم ،ومعالجة) للمقطع)
1/2
التقويم إلاشهادي
01
 .2أفعال القول :التحية :السالم ،صباح الخير ،مساء ،الخير /ألفاظ املجاملة :أهال وسهال ،هنيئا ،معذرة .الترحيب :مرحبا.... ،الشكر والاستحسان :شكرا ،أحسنت ./الاعتذار :عفوا... .،التهنئة :مبارك ...
يتم تناولها في جميع املقاطع .
 .1يتم تناول التضاد والترادف في كل النصوص ضمن التطبيقات الخاصة بالفهم والتوظيف
ّ
 .0تحليل النصوص من خالل تطبيقات متعلقة بالفهم وأخرى بالتوظيف وثالثة بالقيم؛
التدرج خالل السنة في هذا الحجم ،ليصل في الفصل الثالث إلى ّ
ّ
ّ
حده ألاقص ى؛
النص مع مراعاة
 .0وجوب احترام حجم
ّ
 .0احترام طبيعة النصوص املقررة مع تقديم نص واحد في ألاسبوع؛
ّ
 .0تجنب الفصل بين النصوص في املقطع الواحد ،وبين املقاطع وذلك بتجسيد عالقة التكامل فيما بينهما؛
 .0بناء النصوص املنطوقة من طرف ألاستاذ اعتمادا على النص القاعدي (نص القراءة) ،مع ضبط املوارد املعرفية واملنهجية والقيم والكفاءات العرضية املستهدفة حسب كل ميدان؛
الظواهر النحوية والصرفية وإلامالئية في ّ
السنة الخامسة املدرجة في الكتاب يي :موارد مليدان ،فهم املكتوب ( ّ
ّ
والتعرف على تأثيراتها مع استخالص القاعدة)؛
يتم دراستها
.0
نص خالل كل أسبوع للمطالعة في ّ
إدراج ّ
السنة الخامسة يدعم موارد املحور؛
.2
يجب التفاوض مع التالميذ للتحقيق املشاريع املبرمجة ،وتنجز خارج التوقيت الرسمي ويي قيمة مضافة.
.20

وزارة التربية الوطنية
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املخطط ّ
السنوي للتقويم البيداغوجي
امليادين مركبات التحكم
يتفاعل مع النص املنطوق

فهم
املنطوق

يحلل موضوع الوضعية التواصلية
يميز بين أدوات أنماط النصوص

مؤشرات ملعايير التحكم
حسن الاستماع ،فهم املعنى العام للمنطوق ،الحصول على معلومات محددة من املنطوق ،فهم تسلسل ألاحداث في النص
املنطوق.
يحترم شروط الاصغاء ،يحدد موضوع الحجاج ،أو التفسير ،وعناصره .ويتفاعل مع معاني الخطاب املسموع
يحدد املوضوع وعناصره يستخدم الروابط اللغوية املناسبة ،يميز الزمن والعناصر .
يميز خصائص كل نمط ( روابط منطقية  ،استنتاجات  ،مصطلحات علمية  ،يستشهد

يستحسن التفسير والحجاج كأسلوب يقتنع بالتفسير والحجاج كأسلوب حضاري لإلقناع
القناع ألاخر
يصدر أحكاما على النص املنطوق،
يقيم مضمون النص
يثمن القيم الواردة في النص
يستخدم القرائن املناسبة للحجاج ،أو التفسير ،يتقيد باملوضوع ،يحترم خطاطة النمط الحجاجي أو التفسيري ،يوظف
يتواصل مع الغير مستعمال أدوات الروابط توظيفا سليما،
التفسير والحجاج
يستخدم ألازمنة املناسبة والقرائن املناسبة ،يحدد الزمان واملكان ،يتقيد باملوضوع ،يطلب الكلمة بأدب واحترام ،يستخدم
التعليل وأساليب الاقناع ،يقدم رأيه الشخص ي .يعبر عن رأيه في املوضوع
التعبير
الشفوي
يستخدم الروابط اللغوية املناسبة ملقام التفسير
يوظف ألادوات الخاصة بالتفسير ،يراعي التسلسل املنطقي لألفكار
ينظم خطابه بما يستجيب للوضعية
يختار الحجج املناسبة للتاييد والحجج املناسبة للتفنيد
التواصلية التفسيرية أو الحجاجية
يوظف ادوات التعليل املناسبة
وزارة التربية الوطنية
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يبتعد عن التعصب والتسلط في إبداء يتصف بالهدوء أثناء الحوار  ،يتقبل ألاخر وأفكاره ..
الرأي للعيش مع ألاخرين
يلتزم بقواعد القراءة الصامتة ،يحترم شروط القراءة املسترسلة  ،يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام ،يحترم عالمات الوقف
يفهم ما يقرأ
يتفاعل مع معاني النص الحجاجي أو التفسيري ،ويميزهما عن غيرهما ،يعبر عن فهمه ملعنى النص
ويعيد بناء املعلومات الواردة في النص
يؤدي املحفوظات أداء معبرا.
فهم
املكتوب

يطرح فرضيات ويبحث ويستعمل
املعلومات الواردة في النص لتحقيق
الغرض

يستعمل استراتيجية القراءة ويقيم
النص املكتوب
يتعرف على خطاطات النصوص
ويستعملها
يتحكم في مستويات اللغة العربية
التعبير الكتابية ويستعمل ألادوات املناسبة
الكتابي لالنماط
ينتج نصوصا مختلفة تفسيرية
وحجاجية ومشاريع كتابية ذات
دالالت إجتماعية وأدبية

التوجيهات

وزارة التربية الوطنية

يحدد القرائن اللغوية املناسبة للنص ،يجيب عن ألاسئلة التي تتعلق بمركبات النص اللغوية ،يحدد فكرة النص العامة-
ويستنبط الحكم والقيم
يستعمل املعلومات في الاجابة عن فرضيات
يميز خطاطة النص التفسيري والحجاجي  ،يبدي رأيه معلال بالحجج والبراهين  ،يثمن محتوى النص
يضبط خطاطة النصوص  ،يستخدم أدوات الحجاج ،أو التفسير املناسبة للموضوع
يتقيد يمعايير ألاداء ،يحاكي نصوصا حجاجية وتفسيرية
ـيستعمل عالمات الوقف املناسبة.
ينظم انتاجه وفق النمطين :الحجاجي والتفسيري .يحترم قواعد اللغة ،يوظف املعجم اللغوي املناسب
يستعمل أدوات التعليل والروابط املنطقية
انتاج متوافق مع وضعية التقويم وقواعد اللغة والامالء
يحترم شروط العرض وينظم انتاجه وفق النمط املطلوب

البعد ألاول :يتم تقويم املوارد املدروسة من خالل وضعيات بسيطة والوضعيات الجزئية وتمارين وأنشطة وأسئلة ومالحظات يومية لجميع املوارد املستهدفة في
املقاطع التعلمية خالل السنة.باستعمال جدول املوارد املنهجية .
البعد الثاني :يتم تقويم تجنيد املوارد من خالل وضعيات إدماجية في نهاية املقاطع من خالل املعايير ومؤشراتها.

19

املخطط ّ
السنوي للمراقبة املستمرة
املواد

الفصل
ألاول

السنة
الخامسة

الثاني
الثالث

وزارة التربية الوطنية

امليدان
كل امليادين

ألاسبوع
ألاسبوع ّ
ألاول من
شهر أكتوبر
ألاسبوع الثاني من كل امليادين
شهر نوفمبر
ألاسبوع ّ
ألاول من كل امليادين
شهر فيفري
ألاسبوع ّ
الرابع من كل امليادين
شهر أفريل

املقطع
املقطع 19
املقطع 10
املقطع 10
املقطع 10

التعلمات املستهدفة بالتقويم
الوقفة  :2وضعيات إنتاج تتعلق باملقاطع املدروسة
ومستوى الكفاءة الشاملة
الوقفة  :1وضعيات إنتاج تتعلق باملقاطع املدروسة
ومستوى الكفاءة الشاملة
الوقفة  :0وضعيات إنتاج تتعلق باملقاطع املدروسة
ومستوى الكفاءة الشاملة
الوقفة  :0وضعيات إلنتاج تتعلق باملقاطع املدروسة
ومستوى الكفاءة الشاملة

مالحظات

* تم توحيد فترات التقويم
للغة العربية بين جميع
املستويات ،إلعطاء صورة
متكاملة لتقويم الكفاءة
الشاملة للمرحلة
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املوارد املنهجية مليادين اللغة العربية
املوارد املنهجية مليدان فهم املنطوق
والتعبير الشفوي
الوجاهة

البناء

الاستهالل
سالمة وضعية الجسم
مستوى الصوت
عرض الفكرة
استخدام جمل تامة املعنى
توظيف التراكيب والصيغ
ّ
التمثل الصحيح للمعنى

املوارد املنهجية مليدان فهم املكتوب
الوجاهة

أداء املعنى
وتمثيله

احترام الجانب املنهجي

انسجام

التميز

عدم التناقض
استغالل السندات
التوضيحية
تالؤم ألافكار مع املوضوع
اقتراح حل
إبداء رأي

دراسة املبنى
التميز

الاستهالل
سالمة وضعية الجسم
مستوى الصوت املناسب للموقف.
النطق الصحيح للحروف من مخارجها
قراءة وحدات لغوية كاملة
التمييز بين الحركات واملدود
مراعاة أدوات الترقيم
مراعاة الشد والتنوين وإلاشباع التميز
بين ألـ ـ الشمسية وأل ـ ـ القمرية النبر والتنغيم
التعرف على شخصيات النص

املوارد املنهجية مليدان التعبير الكتابي
الوجاهة

البناء

الاستهالل
احترام حجم املنتج
وسيلة العرض املناسبة
استخدام جمل تامة املعنى
توظيف التراكيب والصيغ
توظيف ألاساليب املناسبة
ّ
التمثل الصحيح للمعنى
احترام الجانب املنهجي

انسجام

توظيف عالمات الترقيم

تحديد الروابط بين النص والسند

استغالل السندات التوضيحية

إلاجابة عن أسئلة حول املعنى
القراءة إلايقاعية

تالؤم ألافكار مع املوضوع
اقتراح حل
إبداء رأي

التميز

املخططات السنوية  -ابتدائي

التربية الاسالمية
الكف ــاءة الشام ــلة :يتلو املحفوظة من القرآن والحديث  ،ويتمثل بعض القيم وألاخالق إلاسالمية  ،ويؤدي بعض العبادات
امليدان
القرآن الكريم
والحديث النبوي الشريف
مبادئ في العقيدة إلاسالمية
والعبادات
تهذيب السلوك
السيرة النبوية والقصص

وزارة التربية الوطنية

الكفاءات الختامية
يحسن املتعلم تناول ما حفظ من النصوص الشرعية تناوال يناسب وضعيات الاستظهار في التالوة والتطبيق والاستدالل
يقر املتعلم بركني الايمان املتعلقين باليوم الاخر والقضاء والقدر ويبين الاثر النفس ي والاخالقي والاجتماعي لاليمان باليوم الاخر .ن املتعلم ..
يحسن املتعلم تقديم بعض ألاحكام املتعلقة بكيفية أداء الحج وبعض العبادات والظروف الخاصة .....
يمارس املتعلم في محيطه الاداب الاسالمية املكتسبة في الجوانب املتعلقة بالسلوكات الفردية وألاسرية والاجتماعية والبيئية
يعرض املتعلم بايجاز محطات من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم في املدينة املنورة ويقدم خالصات عن اهم احداثها وعبرها ومواقف
الرسول صلى هللا عليه وسلم ويعرف بشخصية الصحابة ...
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املخططات السنوية  -ابتدائي

املخطط ّ
السنوي لبناء التعلمات
تم اقتراح مخطط تعلمي سنوي مقسم على ثالثة مقاطع في فصول ثالثة وفق وعاء زمني منسجم مع محتوى املوارد املستهدفة ،وأرفق الجدول بالتقويم واملعالجة التربوية الدورية،
وهي كالتالي:

ألاول  /الفصل ّ
املقطع ّ
ألاول 22 :أسبوعا = 11حصة) الحصة = 00دقيقة
العناصر املفاهيمية

الكفاءة الختامية

امليدان

 يحسن املتعلم تناول ماحفظ من النصوص الشرعية
تناوال يناسب وضعيات
الاستظهار في التالوة والتطبيق
والاستدالل.

القرآن الكريم
والحديث النبوي
الشريف

هيكلة املقطع
التعلمي املوارد
املستهدفة
 سورة البلد  -عرض ّالسورة.
 معاني الكلمات. إلايضاح والتحليل:(القسم وجوابه ،نعم هللا على
إلانسان ،واجب إلانسان نحو
نعم ّربه ،الجزاء)
 ما ترشد إليه ّالسورة.

إلايثاروزارة التربية الوطنية

ّ
ـ عرض الحديث الشريف.
ـ ّ
حب الخير لآلخرين دليل على

الزمن
املقدر

0
حصص

0حصة

1

توجيهات ومالحظات
 اعتماد رواية ورش عند تسميع سورة ّالنبأ،
ِ
ويمكن الاستعانة بالتالميذ العارفين بأحكام
التالوة ،أو بوسائل سمعية/بصرية.
ّ
ّ
الجيدة والفهم الصحيح
التركيز على القراءةلآليات والسورة.
ّ
 بيان معيقات التالوة السليمة وتسهيلها. العرض الجيد ّللسور القرآنية الكريمة
ّ ّ
الشريفة ّ
املقررة.
وألاحاديث النبوية
 استخالص إلارشادات التربوية للتطبيقولالستشهاد.

املخططات السنوية  -ابتدائي

ال كمال إلايمان.
(حديث:
يؤمن أحدكم
)...
ّ
يقر املتعلم بركني إلايمان
املتعلقين باليوم آلاخر ،ويبين
ّ
النفس ي وألاخالقي
ألاثر
والاجتماعي لإليمان باليوم
آلاخر ،ومعرفة صفات هللا
املتعلقة بال ِعلم والقدرة
وإلارادة.
مبادئ في العقيدة
إلاسالمية والعبادات

 إلايمان باليوم  -تعريف إلايمانباليوم آلاخر.
آلاخر
 مظاهر اليوم آلاخر وحقائقه. آثار إلايمان باليومآلاخر.
ـ تعريف صفات هللا تعالى
 من صفات"العالم ،القادر ،املريد"
هللا تعالى
ـ آيات كريمة عن هذه الصفات
"العالم،
القادر ،املريد" ـ أثر إلايمان بهذه الصفات.

حصتان

0
حصص

وزارة التربية الوطنية

1

ّ
ّ
لسن املتعلم،
 التوضيح املختصر واملناسبدون التفصيل في تفسير النصوص الشرعية ،مع
مراعاة الاستدالل في الوضعيات واملواقف
املناسبة.
 التنبيه على أن اليوم آلاخر من الغيبيات. التركيز على أثر إلايمان باليوم آلاخر في حياةاملسلم.
ّ
 بما أن معرفة أركان إلايمان وقواعد إلاسالمواجبة على كل مسلم ،ملا لها من أثر على حياته
في العبادة واملعاملةّ ،
البد من الفهم ّ
الصحيح
لركن إلايمان باليوم آلاخر ،وبيان ألاثر إلايجابي
لإليمان به في الجوانب ّ
النفسية وألاخالقية
والاجتماعية ،مع البعد عن الترهيب والحديث
عن عذاب القبر وصفات النار ،والاكتفاء فقط
بالترغيب في ّ
الجنة وذكر بعض صفاتها.
 ّتم تعويض ركن إلايمان بالقضاء والقدرلصعوبة إدراكه في هذا املستوى ،من خالل
َ
التعبير عن صفات هللا املتعلقة بالخلق والتدبير
في الكون ،وهي :العلم والقدرة وإلارادة .دون
الخوض في مفهوم إلايمان بالقضاء والقدر .فهذه
الصفات الثالث هلل تعالى هي أساس هذا الركن،
وذلك ببيان ّ
أن:
العالم :فاهلل يعلم املاض ي والحاضر وما
ِ -0

املخططات السنوية  -ابتدائي

ّ
 ُيحسن املتعلم تقديم بعضألاحكام املتعلقة بكيفية أداء
الحج ،وبعض العبادات في
ّ
الخاصة ،ومظاهر
الظروف
اليسر فيها ،وممارستها ضمن
ُ ُ
أطرها الشرعية.

وزارة التربية الوطنية

 -0الحج (أركانه  -تعريف الحج لغة
واصطالحا.
وفوائده)
 أركانه. الحكمة من الحج. كيفية أداءألاركان.

حصتان

1

سيكون في املستقبلّ ،
وبالتالي فالبد أن يقع كل
ش يء وفق علم هللا.
ّ
ّ
ـ هللا عالم الغيب (ما غاب عنا) والشهادة (ما
نراه).
ـ ّ
كل ما نعمله أو نقوله أو ننويه في قلوبنا يعلمه
هللا.
-9القادر :فاهلل قادر على كل ش يء ،وال يعجزه
ّ
ألنه هو الذي خلق ّ
كل ش يء.
أمر،
ُ
-0املريد :هللا إذا أراد شيئا يكون وفق إرادته؛ إذا
أراد هللا شيئا يقول له كن فيكون.
 من مظاهر إرادة هللا.ـ إرادة هللا ال يمنعها ش يء.
* التركيز على ألاثر إلايجابي لإليمان بهذين
ّ
الركنين ،مع التفريق بين التوكل على هللا
ّ
والتواكل ّ
السلبي.
 تعظيم الشعائر الدينية ببيان أهميتها في حياةاملسلم
 حسن التعريف بالشعائر الاستعانة بعرض ّمصور لكيفية أداء مناسك
ّ
عملي.
الحجُ ،يتبع بتدريب
ـ التعريف باملباد ألاساسية ألداء مناسك الحج؛
دون الخوض في التفاصيل التي ال تتناسب مع
ّ
املرحلة العمرية للمتعلم وال فائدة له منها

املخططات السنوية  -ابتدائي

 يمارس املتعلم في محيطهآلاداب إلاسالمية املكتسبة في
الجوانب املتعلقة بالسلوكات
الفردية وألاسرية والاجتماعية
والبيئية.

 يعرض املتعلم بإيجازّ
محطات من سيرة الرسول
ّ
ّ
صلى هللا عليه وسلم -في
ّ
ّ
ويقدم
املنورة،
املدينة
خالصات عن أهم أحداثها
وعبرها ومواقف الرسول فيها،
ّ
ويعرف بشخصية الصحابة:
عثمان بن عفان وعلي بن أبي
طالب وأسماء بنت أبي بكر
وزارة التربية الوطنية

تهذيب السلوك

السيرة النبوية
َ
والقصص القرآني

 -9من مظاهر
ُ
اليسر في
إلاسالم
(التيمم)
ّ
 -0الطاعة.
 -9استثمار
الوقت.
 -0الاجتهاد في
العمل.
 -4من وصايا
ُ
لقمان البنه

التيمم :تعريفهّ ،
ـ ّ
كيفيته،
أسبابه ،الحكمة منه.

 أهمية آلاداب إلاسالمية( ّ
املقررة)
 التعريف. املظاهر. -ألاثر.

ـ الهجرة ّ
الن ّ
بوية إلى املدينة
 -0الرسول -
ّ
صلى هللا عليه (أسبابها ،أبرز محطاتها ،دور أبي
ّ
بكر ،دور ولده عبد هللا ،دور
وسلم-في
املدينة (الهجرة ابنته أسماء ،طريق الهجرة،
استقبال املدينة ّ
للرسول
النبوية –
الكريم ،املؤاخاة بين املهاجرين
املؤاخاة بين
وألانصار.
املهاجرين
 عرض الوصايا من سورةوألانصار).
 -9كرم عثمان لقمان.

0
حصة

4
حصص

4
حصص

1

كاملواقيت املكانية..
 إبراز مظاهر ُّ
الي ْسر والسهولة في ممارسة
العبادات في إلاسالمّ ،
خاصة ّ
الرخص الشرعية.

 الربط بين النصوص الاستشهادية وألانماطالسلوكية املستهدفة.
 اعتماد وضعيات من املحيط والواقع املعيشالستخراج العبر واملواقف لالسترشاد والاقتداء.
ّ
 إبراز مظاهر ألاخالق في محيط املتعلم،بممارسته آلاداب إلاسالمية املكتسبة في
الجوانب املتعلقة ّ
بالسلوكات الفردية وألاسرية
والاجتماعية والبيئية ،مع الاستدالل ّ
الصحيح
باآليات وألاحاديث.
التركيز على ّ
السرد ّ
الجيد باستخدام املصادر
املوثوقة
 استخالص العبر واملواقف لالسترشادوالاقتداء.
ـ بيان ّ
أن الهجرة النبوية من مكة ّ
املكرمة إلى
املدينة ّ
املنورة كانت لدواعي فك الخناق عن
الدعوة إلى إلاسالم في مكة ،والبحث عن فضاء
أوسع لنشره.
-بيان دور ألاخوة بين املسلمين في وحدة الصف.

املخططات السنوية  -ابتدائي

رض ي هللا عنهم.
 يقدم املتعلم تعريفا موجزابشخصية النبي سليمان 
(ملكه ،طاعته هلل ،وشكره
على النعم) ُوي ْحسن الاقتداء
به في املواقف املناسبة.

بن ّ
عفان ذو
النورين -رض ي
هللا عنه:
ترجمة
مختصرة
(نسبه،
إسالمه ،أبرز
خصالهّ ،
أهم
أعماله في
خالفته).

 بيان تسامح إلاسالم مع غير املسلمين الذينيحترمون إلاسالم.
 تبسيط وصايا الرسول -صلى هللا عليه وسلم-واستخالص العبر منها.
الصحيح باألنبياء عليهم ّ
ـ التعريف ّ
السالم
ّ
والصحابة رضوان هللا عليهم ،وبيان نقاط
ّ
الاقتداء بمآثرهم بما يناسب مستوى املتعلمين.

ـ تعريف لقمان (باختصار)
ّ
ـ الوصايا (ترك الشركّ ،بر
الوالدين ،علم هللا وقدرته،
السلوكات املحمودةّ ،
ّ
السلوكات
املذمومة)
 -9ترجمة مختصرة لعثمان بن
ّ
عفان رض ي هللا عنه.

ّ
تعلم إلادماج ّ 2 /
حصة.
التقويم واملعالجة التربوية الدوريةّ 2 /
حصة
الاستظهار الصحيح لآليات والسور وحسن استعمالها في الوضعيات املناسبة (التالوة الجيدة ،توظيف املعاني)



إبراز أثر إلايمان باليوم آلاخر في سلوك املسلم.



اكتشاف يسر وسهولة العبادات في إلاسالم من خالل رخصة التيمم.



إبراز أهمية العلم من خالل فهم صفة العلم.



إدماج املعارف املترابطة عضويا في مختلف امليادين وتجنيدها واستخدامها حسب الحاجة (ربط ألاخالق بالنصوص)



حسن إبراز آداب املسلم املكتسبة في التصرفات اليومية (الطاعة ،استثمار الوقت ،الاجتهاد في العمل)



حسن عرض الشعائر وكيفيتها وممارستها (التيمم ،الحج)
ّ
وسلم في املدينة ّ
املنورة.
حسن الاسترشاد بأعمال النبي صلى هللا عليه
من خالل التقويم البنائي يتعرف ألاستاذ على مستوى التالميذ ،ليقوم باملعالجة التربوية للصعوبات التي يجدها بعض التالميذ في استيعاب املحتوى املعرفي.




وزارة التربية الوطنية
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املخططات السنوية  -ابتدائي

املقطع الثاني  /الفصل الثاني 20 :أسابيع = ّ 10
حصة
الكفاءة الختامية

امليدان

 يحسن املتعلم تناول ماحفظ من النصوص
الشرعية تناوال يناسب
وضعيات الاستظهار في
والتطبيق
التالوة
والاستدالل.

 -0سورة الفجر.
 -9سورة الغاشية.

القرآن الكريم والحديث
النبوي الشريف

 يحسن املتعلم تقديمبعض ألاحكام املتعلقة
بكيفية أداء الحج ،وبعض
العبادات في الظروف
وزارة التربية الوطنية

املوارد املستهدفة

مبادئ في العقيدة
إلاسالمية والعبادات

َ
 التعاون (من ن ّفس عنُ
مؤمن ك ْربة)..

 من مظاهر اليسر فيإلاسالم (صالة املريض)

الزمن
املقدر

العناصر املفاهمية
 عرض ّالسورة.
 معاني الكلمات. إلايضاح والتحليل:(إلاشارة إلى أبرز موضوعات
ّ
السورة)
 ما ترشد إليه ّالسورة.

ـ التعريف بالصحابي راوي الحديث.
 معاني الكلمات. إلايضاح والتحليل:(ألاعمال الفاضلة الواردة في
الحديث وجزاؤها ،كيف يمارسها
ّ
املتعلم).
 ما ُيرشد إليه الحديث.ّ
ـ مظاهر ُيسر الشريعة:
الرخصة للمريض فيّ :
ـ ّ
الت ّيمم،
صالة الجمعة ،صالة الجماعة،
الصيامّ ،
ّ
الحج)
1

توجيهات ومالحظات

الجيد ّ
 العرض ّللسور القرآنية الكريمة
ّ ّ
الشريفة ّ
املقررة.
وألاحاديث النبوية
 ِاعتماد رواية ورش عند تسميع سورة الفجروسورة الغاشية ،ويمكن الاستعانة بالتالميذ
6
حصص العارفين بأحكام التالوة ،أو بوسائل
سمعية/بصرية.
ّ
 بيان معيقات التالوة السليمة وتسهيلها.التركيز على القراءة الجيدة والفهم الصحيحلآليات والسورة.
 استخالص إلارشادات التربوية للتطبيق فيّ
ّ
اليومية للمتعلم والاستشهاد املناسب.
الحياة
ّ
ّ
ّ
حصتان  -التوضيح املختصر واملناسب لسن املتعلم،
دون التفصيل في تفسير النصوص الشرعية،
مع مراعاة الاستدالل في الوضعيات واملواقف
املناسبة.
ُ
ّ
ْ
 إبراز مظاهر اليسر والسهولة في ممارسةالعبادات في إلاسالمّ ،
خاصة ّ
الرخص الشرعية
ّ
حصتان
ّ
ّ
ومراعاة قدرة املكلف وصحته.

املخططات السنوية  -ابتدائي

الخاصة ،ومظاهر اليسر
ُ
فيها ،وممارستها ضمن أطرها
الشرعية.
 يمارس املتعلم في محيطهآلاداب إلاسالمية املكتسبة
في الجوانب املتعلقة
ّ
بالسلوكات الفردية وألاسرية
والاجتماعية والبيئية.

 يعرض املتعلم بإيجازمحطات من سيرة الرسول -
ّ
ّ
صلى هللا عليه وسلم -في
ّ
املنورة ويقدم
املدينة
خالصات عن أهم أحداثها
وعبرها ومواقف الرسول
فيها ،ويعرف بشخصية
الصحابة :عثمان بن عفان
وعلي بن أبي طالب رض ي هللا
وأسماء بنت أبي بكر رض ي
هللا عنهم.
وزارة التربية الوطنية

ـ ّ
كيفية صالة املريض.

 -0الاستقامة.
 -9حب ألاسرة.
 -0الصلح.
تهذيب ّ
السلوك

 -0تعايش الرسول صلى
ّ
هللا عليه وسلم مع غير
املسلمين (وثيقة املدينة)
ّ
مكة ّ
املكرمة.
 -9فتح
 -0بطولة علي بن أبي
السيرة النبوية والقصص
طالب رض ي هللا عنه.
القرآني

 مفهوم الاستقامة.ـ أثر الاستقامة على الفرد واملجتمع.
 مكانة ألاسرة في إلاسالم.تدل على ّ
ـ سلوكات ّ
حب ألاسرة.
 مفهوم ّالصلح.
كيفية ّ
ـ ّ
الصلح (في ألاسرة ،بين
الجيران ،بين ألاصدقاء)
ـ ثمرات ّ
الصلح.
 تعايش الرسول صلى هللا عليهّ
وسلم مع غير املسلمين:
ّ
ـ تركيبة سكان املدينة عندما هاجر
إليها ّ
الرسول الكريم.
ـ كتابة العهد بين املسلمين وغيرهم.
ّ ّ
الدالة على
ـ بعض بنود العهد
ّ
التسامح والعدل والحقوق
والواجبات.
ّ
ـ فتح مكة (ألاسباب،
الفتح ،النتائج)
ّ
ـ ترجمة مختصرة لعلي بن أبي
1

 ّالربط بين النصوص الاستشهادية وألانماط
السلوكية املستهدفة.
 اعتماد وضعيات من املحيط والواقع املعيشالستخراج العبر واملواقف لالسترشاد والاقتداء.
4
ّ
إبراز مظاهر ألاخالق في محيط املتعلم،
حصص
بممارسته آلاداب إلاسالمية املكتسبة في
الجوانب املتعلقة ّ
بالسلوكات الفردية وألاسرية
والاجتماعية والبيئية ،مع الاستدالل ّ
الصحيح
باآليات وألاحاديث.
 التركيز على السرد الجيد باستخدام املصادراملوثوقة
 استخالص العبر واملواقف الاقتداء.ـ بيان ّ
أن الهجرة النبوية من مكة ّ
املكرمة إلى
املدينة ّ
املنورة كانت لدواعي فك الخناق عن
16
الدعوة إلى إلاسالم في مكة ،والبحث عن فضاء
حصص
أوسع لنشره.
بيان دور ألاخوة بين املسلمين في وحدةّ
الصف.
 بيان تسامح إلاسالم مع غير املسلمين الذينيحترمون إلاسالم.

املخططات السنوية  -ابتدائي

 يقدم املتعلم تعريفا موجزابشخصية النبي سليمان 
(ملكه ،طاعته هلل ،وشكره
على النعم) ُوي ْحسن الاقتداء
به في املواقف املناسبة.

 تبسيط وصايا الرسول صلى هللا عليه وسلماستخالص العبر منها.
ّ
ـ التعريف ّ
الصحيح بالصحابة رضوان هللا
عليهم وبيان نقاط الاقتداء بمآثرهم.

طالب رض ي هللا عنه( :نسبه،
إسالمه ،أبرز خصاله ،خالفته).

ّ
تعلم إلادماج 2 /حصة.
التقويم واملعالجة التربوية الدوريةّ 02 /
حصة


حسن استظهار ما حفظ من النصوص واستعمالها في الوضعيات املناسبة (تالوة ،استدالل ،تطبيق)



استنتاج يسر إلاسالم من خالل كيفية أداء صالة املريض.



حسن التصرف باملعارف املكتسبة من الاستقامة ،حب ألاسرة ،الصلح.
ّ
قراءة ألاحداث قراءة مثمرة لفتح مكة.
من خالل التقويم البنائي يتعرف ألاستاذ على مستوى التالميذ ،ليقوم باملعالجة التربوية للصعوبات التي يجدها بعض التالميذ في استيعاب املحتوى املعرفي.




وزارة التربية الوطنية

1

املخططات السنوية  -ابتدائي

املقطع الثالث  /الفصل الثالث 00 :أسابيع = ّ 20
حصة
الكفاءة الختامية

امليدان

 يحسن املتعلم تناول ماحفظ من النصوص
الشرعية تناوال يناسب
وضعيات الاستظهار في
والتطبيق
التالوة
والاستدالل.

القرآن الكريم
والحديث النبوي
الشريف

املوارد املستهدفة
 -سورة ألاعلى.

 يحسن املتعلم تقديموزارة التربية الوطنية

- 1من صفات املسلم (ليس املسلم
ّ
بالطعان)..
ّ
ّ
الغش (من غشنا)...
-1

 -من مظاهر اليسر في إلاسالم

الزمن
املقدر

العناصر املفاهمية
 عرض السورة. معاني الكلمات. إلايضاح والتحليل:(إلاشارة إلى أبرز موضوعات
ّ
السورة)
 ما ترشد إليه السورة.ـ عرض الحديث
 التعريف بالصحابي راويالحديث.
 معاني الكلمات. إلايضاح والتحليل:ّ
(ألاخالق املذمومة التي يجب
على املسلم ّ
تجنبها،
أضرارها ،ثمرات اجتنابها).
 ما ُيرشد إليه الحديث.ّ
املنهجية تعرض
(بنفس
جميع ألاحاديث ّ
النبويةّ
ّ
املقررة)
ـ ّ
الرخصة للمسافر في:
1

10
حصص

ّ
حصتان

ّ
حصتان

توجيهات ومالحظات
 ِاعتماد رواية ورش عند تسميع سورةّ
النبأ ،ويمكن الاستعانة بالتالميذ العارفين
بأحكام التالوة ،أو بوسائل سمعية/بصرية.
التركيز على القراءة الجيدة والفهمالصحيح لآليات والسورة.
 استخالص إلارشادات التربوية للتطبيقولالستشهاد.
ّ
 العرض الجيد للسور القرآنية الكريمةّ ّ
الشريفة ّ
املقررة.
وألاحاديث النبوية
 بيان معيقات التالوة ّالسليمة وتسهيلها.
 التوضيح املختصر واملناسب ّلسن
ّ
املتعلم ،دون التفصيل في تفسير النصوص
الشرعية ،مع مراعاة الاستدالل في
الوضعيات واملواقف املناسبة.

 إبراز مظاهر ُالي ْسر ّ
والسهولة في ممارسة

املخططات السنوية  -ابتدائي

بعض ألاحكام املتعلقة
بكيفية أداء الحج ،وبعض
العبادات في الظروف
الخاصة ،ومظاهر اليسر
ُ
فيها ،وممارستها ضمن أطرها
الشرعية.
 يمارس املتعلم في محيطهآلاداب إلاسالمية املكتسبة
في الجوانب املتعلقة
بالسلوكات الفردية وألاسرية
والاجتماعية والبيئية.

 يعرض املتعلم بإيجازمحطات من سيرة الرسول -
ّ
ّ
صلى هللا عليه وسلم -في
املدينة املنورة ويقدم
خالصات عن أهم أحداثها
وعبرها ومواقف الرسول
فيها ،ويعرف بشخصية
الصحابة :عثمان بن عفان
وعلي بن أبي طالب رض ي هللا
وزارة التربية الوطنية

(صالة املسافر)

 العناية باملحيط.تهذيب السلوك

السيرة النبوية
َ
والقصص القرآني

 -0حجة الوداع.
9ـ ترجمة مختصرة ألسماء بنت أبي
بكر( :نسبها ،إسالمها ،موقفها يوم
الهجرة ،خصالها)

ّ
التيمم؛ يسقط عليه وجوب
صالة الجمعة ووجوب
ّ
الصوم.
 ّكيفية صالة املسافر:
( ّ
التقصيرَ ،
الجمع ،هيئة
صالة ّ
الراكب)
 مفهوم العناية باملحيط. مظاهر العناية باملحيط. أثر العناية باملحيط علىحياة الفرد واملجتمع.

 حجة الوداع (املناسبة،أهم ألاعمال التي قام بها
رسول هللا صلى هللا عليه
ّ
وسلم :تعليم الصحابة رض ي
هللا عنهم مناسك الحج
وإلقاء خطبة حجة الوداع)
ّ
 وفاة النبي صلى هللا عليهوسلم( :مرضه ،استخالفه
ألبي بكر ّ
الصديق رض ي هللا
1

0
ّ
حصة

4
حصص

العبادات في إلاسالمّ ،
خاصة ّ
الرخص
الشرعية.
 ّالتأكيد على أن املشقة في السفر ثابتة
مهما تطورت وسائل النقل.
 العبرة في السفر ُالعرف والعادة ،وليس
من الضروري ّ
الربط باملسافة.
 اعتماد وضعيات من املحيط والواقعاملعيش الستخراج العبر واملواقف
لالسترشاد والاقتداء.
ّ
إبراز مظاهر ألاخالق في محيط املتعلم،
بممارسته آلاداب إلاسالمية املكتسبة في
الجوانب املتعلقة بالسلوكات الفردية
وألاسرية والاجتماعية والبيئية ،مع
الاستدالل الصحيح باآليات وألاحاديث.
 التركيز على ّالسرد الجيد باستخدام
املصادر املوثوقة
 استخالص العبر واملواقف لالسترشادوالاقتداء.
 عدم الخوض في محتويات خطبة الوداعوإنما يكتفى بالوصايا التي تتوافق مع سن
ّ
املتعلم فقط.
 تبسيط وصايا الرسول صلى هللا عليهوسلم استخالص العبر منها.

املخططات السنوية  -ابتدائي

وأسماء بنت أبي بكر رض ي
هللا عنهم.

عنه في الصالة باملسلمين،
الالتحاق بالرفيق ألاعلى)
ـ ترجمة مختصرة ألسماء
بنت أبي بكر رض ي هللا
عنهما.

 -يقدم املتعلم تعريفا موجزا

لنبي هللا سليمان - :ترجمة مختصرة ّ
ـ ترجمة مختصرة ّ
لنبي هللا
سليمان عليه ّ
السالم.
(التعريف بمملكته ،خصاله:
الشكرّ ،
الدعاء للوالدينّ ،
قصته
مع ّ
النملةّ ،
قصته مع الهدهد).

بشخصية النبي سليمان 
(ملكه ،طاعته هلل ،وشكره
على النعم) ُوي ْحسن الاقتداء
به في املواقف املناسبة.
املقطع الثالث /الفصل الثالث 00 :أسابيع= 20حصة
ّ
تعلم إلادماج ّ 2 /
حصة
التقويم واملعالجة التربويةّ 2 :
حصة

 بيان حزن ّالصحابة رضوان هللا عليهم
ّ
على وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم ،ولكن
دون التفصيل في ألاحداث والجزئيات.
 سبب تسمية أسماء رض ي هللا عنها بذاتالنطاقين.
الاقتداء املناسب ّ
بسيدنا سليمان عليه
ّ
السالم في شكره لنعم هللا عليه.
حصتان



حسن تناول النصوص الشرعية واستعمالها في الوضعيات املناسبة ذات داللة (تالوة ،استدالل ،تطبيق)



التوظيف الصحيح لألحكام والضوابط الشرعية املتعلقة بميدان العبادات ،حسب الوضعيات (أنشطتها ،تطبيق وممارسة)



استنتاج مظاهر اليسر في العبادات من خالل فقه صالة املسافر.



التصرف املناسب باملعارف املكتسبة في مكارم ألاخالق في وضعيات التواصل املختلفة مع املحيط



العرض الجيد ملناقب وخصال ومواقف الصحابة والاسترشاد بها في املواقف السلوكية املناسبة في املحيط.
من خالل التقويم البنائي يتعرف ألاستاذ على مستوى التالميذ ،ليقوم باملعالجة التربوية للصعوبات التي يجدها بعض التالميذ في استيعاب املحتوى املعرفي.



مالحظة توجيهية :يتم بناء الكفاءات الختامية تدريجيا على مدار السنة الدراسية وفقا للموارد املوزعة على الفصول الثالثة وتقويمها دوريا باملؤشرات املقترحة في سياقها .

وزارة التربية الوطنية

1

املخططات السنوية  -ابتدائي

ّ
محتويات املقاطع التعلمية للسنة الخامسة ابتدائي في مادة التربية إلاسالمية
املقطع ألاول
الانطالقية ّ
ّ
ّ
ألام
الوضعية املشكلة
 .0تقديم
 .9سورة البلد.
 .0إلايثار (حديث ال يؤمن أحدكم )...
 .4إلايمان باليوم آلاخر
 .0من صفات هللا تعالى "ال ِعلم".
ّ
 .6من مظاهر ُ
ّ
اليسر في إلاسالم (التيمم)
ّ
الحج (أركانه وفوائده)
.0
ُ
 .8من وصايا لقمان البنه
ّ
 .2الطاعة
 .01استثمار الوقت
 .00الاجتهاد في العمل.
ّ
ّ
ّ .09
الرسول صلى هللا عليه وسلم في املدينة -
الهجرة ّ
الن ّ
بوية -
 .00املؤاخاة بين املهاجرين وألانصار
 .04عثمان ذو ّ
النورين رض ي هللا عنه
ّ
 .00أدمج تعلماتي

وزارة التربية الوطنية

املقطع الثالث
الانطالقية ّ
ّ
ّ
ألام
الوضعية املشكلة
 .0تقديم
 .9سورة ألاعلى
 .0من صفات هللا تعالى (املريد)
ّ
 .4من صفات املسلم (ليس املسلم بالطعان )
 .0الغش(من غشنا )
 .6من مظاهر اليسر في إلاسالم(صالة املسافر)
 .0العناية باملحيط
 .8حجة الوداع
 .2أسماء بنت أبي بكر رض ي هللا عنها
 .01نبي هللا سليمان عليه السالم
ّ
 .00أدمج تعلماتي

املقطع الثاني
الانطالقية ّ
ّ
ّ
ألام
الوضعية املشكلة
 .0تقديم
 .9سورة الفجر
 .0من صفات هللا تعالى (القدرة )
 .4التعاون (من نفس عن مؤمن )
 .0الاستقامة
 .6صالة املريض
 .0حب ألاسرة
 .8الصلح
ّ
 .2تعايش الرسول صلى هللا عليه و سلم مع غير
املسلمين
 .01فتح مكة
 .00علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه
 .09سورة الغاشية
ّ
 .00أدمج تعلماتي

1

املخططات السنوية  -ابتدائي

املخطــط ّ
السنــوي للتقويــم البيداغوج ــي
التقوي ـ ــم التشخيص ي

الفصل ألاول

مستويات الكفاءات الختامية
املستهدفة

وزارة التربية الوطنية

نماذج من مؤشرات التحكم

 الاستظهار الصحيح للسور وألاحاديث  ،توظيف املعاني ،سالمة القراءة و التالوة للنصوص الشرعيةاملحفوظة وحسن استعمالها في الوضعيات املناسبة ،الاستدالل السليم للسور ،حسن الترتيل ،الفهم السليم ،
الاستدالل السليم للمواقف .
،إبراز أثر إلايمان باليوم آلاخر في سلوك املسلم .مطابقة الاستعمال للمواقف
التحكم في عرض ألاحكام الخاصة بالعبادات وممارستها  ،التقديم الصحيح ليسر الاسالم في بعض العبادات ،
املمارسة الصحيحة للرخص الشرعية
إبراز أهمية العلم من خالل فهم صفة العلم.
وضعيات مناسبة لتوظيف موارد املقطع ابراز مظاهر ألاخالق في املحيط ومالءمة تمثلها مع التعاليم والنصوص الشرعية (إدماج املعارف املترابطة
ألاول
عضويا في مختلف امليادين وتجنيدها واستخدامها حسب الحاجة (ربط ألاخالق بالنصوص)
حسن إبراز آداب املسلم املكتسبة في التصرفات اليومية (الطاعة ،استثمار الوقت ،الاجتهاد في العمل)
حسن عرض الشعائر وكيفيتها وممارستها (التيمم ،الحج)
التقديم املناسب ملواقف وأحداث من حياة النبي صلى هللا عليه وسلم
الاستخالص الصحيح للعبر وتقديمها شفويا وكتابيا
ّ
وسلم في املدينة ّ
املنورة.
حسن الاسترشاد بأعمال النبي صلى هللا عليه
التعريف الصحيح بالصحابة والاقتداء بمأثرهم
الاستخالص الصحيح للمأثر والعبر من قصص الانبياء والتقديم الصحيح للشخصيات
1

املخططات السنوية  -ابتدائي

الفصل الثاني

وضعيات مناسبة لتوظيف موارد املقطع
الثاني

وزارة التربية الوطنية

.حسن استظهار ما حفظ من النصوص واستعمالها في الوضعيات املناسبة ( تالوة  ،استدالل  ،تطبيق)
صحة عرض أركان العقيدة
التحكم في عرض ألاحكام الخاصة بالعبادات وممارستها
استنتاج يسر إلاسالم من خالل كيفية أداء صالة املريض.
ابراز مظاهر ألاخالق في املحيط ومالءمة تمثلها مع التعاليم والنصوص الشرعية
حسن التصرف باملعارف املكتسبة من الاستقامة ،حب ألاسرة ،الصلح.
التقديم املناسب ملواقف وأحداث من حياة النبي صلى هللا عليه وسلم
الاستخالص الصحيح للعبر وتقديمها شفويا وكتابيا
ّ
ّ
حسن الاسترشاد بأعمال النبي صلى هللا عليه وسلم .قراءة ألاحداث قراءة مثمرة لفتح مكة
التعريف الصحيح بالصحابة والاقتداء بمأثرهم
الاستخالص الصحيح للمأثر والعبر من قصص الانبياء والتقديم الصحيح للشخصيات

1

املخططات السنوية  -ابتدائي

الفصل الثالث

وضعيات مناسبة لتوظيف موارد املقطع
الثالث

 الاستظهار الصحيح للسور وألاحاديث وحسن استعمالها في الوضعيات املناسبة حسن تناول النصوصالشرعية واستعمالها في الوضعيات املناسبة ذات داللة (تالوة  ،استدالل  ،تطبيق )
صحة عرض أركان العقيدة
التحكم في عرض ألاحكام الخاصة بالعبادات وممارستها
التوظيف الصحيح لألحكام والضوابط الشرعية املتعلقة بميدان العبادات  ،حسب الوضعيات (أنشطتها
 ،تطبيق وممارسة)
ابراز مظاهر ألاخالق في املحيط ومالءمة تمثلها مع التعاليم والنصوص الشرعية ،ربط ألاخالق باآليات
وألاحاديث
استنتاج مظاهر اليسر في العبادات من خالل فقه صالة املسافر.التصرف املناسب باملعارف املكتسبة في مكارم
ألاخالق في وضعيات التواصل املختلفة مع املحيط
العرض الجيد ملناقب وخصال ومواقف الصحابة والاسترشاد بها في املواقف السلوكية املناسبة في املحيط.
  ،توضيح العبر املستلهمة من قصص ألانبياء والرسل ،الاستدالل املوضوعي بالنصوص الشرعية  ،استنباطالعبر من حياة بعض الصحابة .

وزارة التربية الوطنية

1

املخططات السنوية  -ابتدائي

املخطط السنوي للمراقبة املستمرة

املستوى

الفصل
ألاول

نهاية ألاسبوع 16

السنة الخامسة

الثاني
الثالث

نهاية ألاسبوع 08
نهاية ألاسبوع 90

وزارة التربية الوطنية

ألاسبوع

امليدان

املقطع

التعلمات املستهدفة بالتقويم

كل امليادين
كل امليادين
كل امليادين

املقطع 01
املقطع 02
املقطع 03

وضعيات لتوظيف موارد املقطع باملقطع 01
وضعيات لتوظيف موارد املقطع باملقطع 02
وضعيات لتوظيف موارد املقطع باملقطع 10

1

مالحظات
/

املخططات السنوية  -ابتدائي

مادة الرياضيات

وزارة التربية الوطنية
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ّ
التخرج من السنة الخامسة ابتدائي:
ملمح
الكفاءة
الشاملة
الميدان
األعداد
والحساب
تنظيم
معطيات
الفضاء
والهندسة
المقادير
والقياس

وزارة التربية الوطنية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه حول :األعداد (األعداد الطبيعية األصغر من  019واألعداد العشرية والعمليات األربع والحساب بكل أنواعه
وتنظيم المعلومات والتناسبية ووحدات قياس الطول والكتلة والسعة والمدة) ،ووصف تنقل أو تحديد موقع باستعمال المصطلحات المناسبة
وتعبير سليم ،وصف أو تمثيل أو نقل أو تكبير شكل فيزيائي أو مرسوم اعتمادا على خواص هندسية مناسبة (مقارنة األطوال والزوايا
واالستقامية والتعامد والتوازي والتناظر).

الكفاءات الختامية
9

 يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة بتعيين األعداد الطبيعية األصغر من  01واألعداد العشرية وقراءتها وكتابتها ومقارنتها وترتيبها
واستعمال العالقات بينها واستعمال المعلومات الموجودة في كتابتها.
 يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة بمعنى الجمع والطرح والضرب والقسمة والحساب باستعمال إجراءات شخصية ،أو الحساب الذهني
أو األداتي ووضع العمليات.
يحل مشكالت متعلقة بالتناسبية (باستعمال استدالالت شخصية) وباستعمال النسبة المئوية ومعلومات عددية منظمة في قوائم أو جداول أو
مخططات أو صور.
يحل مشكالت متعلقة بوصف أو تعيين مسار أو موقع في الفضاء أو على مخطط أو تصميم أو خريطة ،ووصف أو تمثيل أو نقل شكل
فيزيائي أو مرسوم باالعتماد على خواص هندسية (مقارنة األطوال والزوايا ،واالستقامية ،التعامد ،التوازي ،التناظر ،المساحات) ،واستعمال
المصطلحات المناسبة وتعبير سليم.
يحل مشكالت متعلقة بمقارنة وقياس أطوال ومساحات وكتل وسعات ومدد وتعليم أحداث
باستعمال األدوات والوحدات المناسبة (أجزاء المتر ومضاعفاته والغرام ومضاعفاته).

1

املخططات السنوية  -ابتدائي

املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة الرياضيات
رقم
األسبوع

الموارد المقترحة

1

تقويم تشخيصي

3

5
6
7
وزارة التربية الوطنية

المقطع األوّ ل

4

األعداد إلى )1( 999999
ال ّتعليم على مرصوفة واستعمال
تصميم.
جمع أعداد طبيعية.
األعداد إلى )2( 999999
طرح أعداد طبيعية.
تنظيم معلومات في جدول.
وضعيات جمعية وطرحية.
االستقامية وطول قطعة مستقيم.
عالقات حسابية بين أعداد طبيعية.
األطوال.
أج ّند معارفي (+)1الحصيلة(+)1
المعالجة (.)1
المراقبة المستمرة (.)1
الضّرب في عدد برقمين.
الضّرب في عدد بثالثة أرقام.
تنظيم معلومات واستغاللها.
مستقيمات متوازية/مستقيمات متعامدة.

سيرورة المقطع

مستوى الكفاءة :يح ّل
مشكالت باستعمال أعداد
ّ
والطرح
وعملية الجمع
والضّرب ،مقارنة اطوال،
وإنشاءات هندسية.
 /1طرح الوضعية االنطالقية
يتطلّب حلّها تجنيد عمليات
ّ
والطرح والضّرب على
الجمع
األعداد الطبيعية ،قياس
األطوال ،تمييز مستقيمات.
 /2تناول وضعيات تعلّمية أوّ لية
بسيطة تتعلّق بالموارد ،تعلّم
جزئي لإلدماج (تقويم جزئي).
 /3تناول وضعيات تعلّم
اإلدماج تتعلّق بمستوى الكفاءة
من الحياة اليومية.

توجيهات من المنهاج والوثيقة المرفقة

 تقترح على التالميذ وضعيات توفر لهم فرص:
 قراءة وكتابة األعداد إلى منزلة الماليين.
 استعمال المعلومات الموجود في الكتابة الرقمية لعدد
قصد حل مشكل.
 إنتاج متتاليات عددية شفهيا أو كتابيا 1،1 :أو 11 ،11
أو  111،111ابتداء من عدد كيفي.
 استعمال جداول الضرب لألعداد  2و 5و  11و قائمة
األعداد المحصل عليها بالحاسبة ( 2×...أو  5×...أو
 )11×...إلبراز اإلنتظامات المالحظة على رقم األحاد.
مثل 10 :هو مرتان  75 ، 5هو ثالث مرات ... 25
 في معالجة تنظيم معطيات نختار وضعيات من الحياة اليومية
( مسافة بين مدن  ،مواقيت القطارات  ،كشف لدرجات
الحرارة أو كشف تساقط األمطار أو كشف نقاط ،هرم
األعمار.)...
 يتم تمثيل معطيات باستعمال نقط من بيان والوصل بينها،
(مثال :منحنى لدرجات الحرارة أو منحى لكثافة سكانية).
و في حالة تناسبية يمكن المالحظة أن النقاط المحصل عليها
1

الحجم
السّاعي
أسبوع
1

8
أسابيع

املخططات السنوية  -ابتدائي
األعداد إلى )1( 999999999
األعداد إلى )2( 999999999
الحاسبة (.)1
ع ّد كميات كبيرة.
منهجية ح ّل مشكالت (.)1
أجند معارفي(+)2الحصيلة (+)2
المعالجة()2
المراقبة المستمرة (.)2

8

9

مقارنة وترتيب ّ
الزوايا
استعمال تصميم أو خريطة.

11

قيمة الرّ قم حسب منزلته في كتابة عدد
طبيعي.

المقطع الثاني

11

الكسور (.)1
الكسور (.)2
الكسور العشرية واألعداد العشرية
التناسبية (.)1

12
13
وزارة التربية الوطنية

محيط المربّع والمستطيل.
أجند معارفي( +)3الحصيلة(+)3
المعالجة(.)3

 /4ح ّل الوضعية االنطالقية.
 /5تناول وضعيات تقويمية
تتعلّق بح ّل مشكالت جمعية،
ضربية في سياقات متنوّ عة
حسب تدرّج موارد المقطع.
 /6معالجة بيداغوجية تستهدف
ال ّنقائص والصّعوبات المس ّجلة.

*مستوى الكفاءة:
 يحل مشكالت باستعمالاألعداد األكبر من المليون
والعمليات األربعة والكسور،
بتوظيف مكتسباته الهندسية
إلنشاء شكل ،مقارنة قياسات،
إنشاءات هندسية.
*سيرورة المقطع:
/1طرح وضعية االنطالق
يتطلب حلها تجنيد عمليات
الجمع ،الطرح والضرب على
األعداد األكبر من 1111111
والتعرف على الكسور ،قياس
أطوال ،تمييز مضلعات
ومستقيمات والتعرف على
الدائرة والخصائص الهندسية
فيها.
 /2تناول وضعيات تعلمية أولية
(بسيطة) تتعلق بالموارد- :تعلم

في التمثيل البياني هي على استقامة واحدة مع المبدأ.
 تستعمل الحاسبة إليجاد نتيجة حساب أوالبحث عن حلول
مشكالت واستكشاف خواص أعداد أو عمليات.
 معرفة واستعمال وظائف الحاسبة لتسيير سلسلة عمليات
حسابية.
 تختار وضعيات تجر التالميذ إلى استعمال األدوات الهندسية
المناسبة:
 لحساب طول قطعة مستقيم (مسطرة مدرجة) للتحقق من استقامية نقط (المسطرة) للتحقق من تساوي طولين (المسطرة المدرجة أو المدور). للتحقق من تعامد أو توازي مستقيمين (المسطرة والكوس). يرتكز ترتيب الزوايا على استعمال قوالب أو ورق شفاف.
 يتعلق األمر في الكتابة الرقمية لعدد طبيعي بتحديد قيمة الرقم
حسب موقعه في الكتابة ،خاصة بالنسبة لألعداد الكبيرة.
 يحرص األستاذ على ممارسة التالميذ لتسمية الكسور
باستعمال التعابير :نصف ،ثلث ،ربع ،... ،عشر " ،جزء من
" ،" 11جزء من " ،" 12جزء من ... ،" 111
 تعيين منتصف قطعة مستقيمة باستعمال المسطرة المدرجة.
 تكون األشكال المقترحة إما أشكال مألوفة (مثلثات،
رباعيات )...وإما أشكال مركبة.
 نحرص على تنوع األشكال المقترحة ،منها التي تقبل محور
تناظر ومنها التي ال تقبل.
 تدعم التقنيات المستعملة سابقا على :المرصوفة ،الطي،
القص .أما التقنيات التي تستعمل فيها األدوات فإنها غير
مستهدفة في هذا المستوى وتخص التعليم المتوسط.
 يتم العمل على حصر الكسور أو مجاميع األعداد الطبيعية
والكسور في حاالت بسيطة.
1

9
أسابيع

املخططات السنوية  -ابتدائي
التقويم الفصلي األوّ ل.
القسمة (.)1
القسمة (.)2

14

التناظر (.)1
التناسبية (.)2
جمع وطرح أعداد طبيعية وعشرية
(.)1
جمع وطرح أعداد طبيعية وعشرية
(.)2

15

جزئي لإلدماج-تقويم جزئي.
 /3تناول وضعيات تعلم
اإلدماج تتعلق بمستوى الكفاءة
من الحياة اليومية.
/4حل وضعية االنطالق
/5تناول وضعيات تقويمية
تتعلق بحل مشكالت جمعية،
طرحية ،ضربية في سياقات
متنوعة حسب تدرج موارد
المقطع
 /6معالجة بيداغوجية تستهدف
النقائص والصعوبات المسجلة.

الحاسبة (.)2
األشكال الهندسية المألوفة.
منهجية ح ّل المشكالت (.)2
أجند معارفي( +)4الحصيلة(+)4
المعالجة(.)4

18

المق
طع
ّ
الثال
ث

19

المراقبة المستمرة (.)3

وزارة التربية الوطنية

األعداد العشرية والمستقيم المدرّج.

 1,54  100  1,5400أو 1,54  100  100,54

أو 1,54  100  100,5400
 العالقات بين مختلف الكتابات لعدد:
14
14
4
14
ولكن
و  1,40
 1
 1,4
10
10
10
10

 يوجد كيفيتين للتعرّف على جدول تناسبية:
 إذا كانت العالقة التي تربط المقدار األول بالمقدار الثانيمن النوع "مضروب في" أو "مقسوم على " نقول إن
الجدول هو جدول تناسبية.
 إذا تحققت خواص الخطية فيه مثل:في السطر األول  2+3=5يقابلها في السطر الثاني .8+12=20
في السطر األول  3هو نصف  6يقابلها في السطر الثاني 12
هو نصف .24
في السطر األول  6هو  2×3يقابلها في السطر الثاني  24الذي
هو .2×12
 1 2 3 4 5 6المقدار األول مثال :ضلع مربع
 4 8 12 16 20 24المقدار الثاني مثال :محيط المربع

التناظر (.)2

17

 اقتراح أنشطة بتجاوز صعوبات وأخطاء من النوع التالي:
 قيمة رقم في كتابة عدد :في العدد  205,573رقم
العشرات هو  7ورقم الوحدات هو .3
 الضرب في :1111 ،111 ،11
 2,3  10  2,30أو 2,3  10  20,30

 تقترح على التالميذ وضعيات تناسبية باستعمال استدالالت
شخصية مناسبة.

وضعيات جمعية أو ضربية.

16

17
2
 1  5  2و  5  1  2و  3  17  4و
 3
5
5
5
3
3
3

.

*مستوى الكفاءة:
 -يحل مشكالت باستعمال

 تعطى للتالميذ فرص كتابة قيس معطى بوحدات مختلفة على
1

8

املخططات السنوية  -ابتدائي

مقارنة وترتيب أعداد عشرية.
الضّرب في (أو القسمة على) ،111 ،11
.1111

التناسبية (.)3

21

ضرب عدد عشري في عدد طبيعي.
تفكيك عدد عشري (.)1
المثلثات الخاصّة.

21

قياس مساحات.
مساحة المربّع والمستطيل.

22

أجند معارفي( +)5الحصيلة(+)5
المعالجة(.)5
تقويم الفصل الثاني.
عالقات حسابية بين أعداد عشرية

23

النسبة المئوية.
الرباعيات الخاصّة.

وزارة التربية الوطنية

الكسور العشرية واألعداد
العشرية واختيار العمليات
المناسبة بما فيها آلية القسمة،
وبتوظيف مكتسباته في الهندسة
في قياس المساحات والتعرف
على المجسمات واستعمال
وحدات قياس األطوال والسعات
والمدد
*سيرورة المقطع:
/1طرح الوضعية االنطالقية
األم يتطلب حلها تجنيد عمليات
الجمع ،الطرح والضرب على
األعداد الكبيرة والتعرف على
القسمة ،وقياس أطوال ،وتمييز
مضلعات ومستقيمات
 /2تناول وضعيات تعلمية أولية
(بسيطة) تتعلق بالموارد- :تعلم
جزئي لإلدماج-تقويم جزئي.
 /3تناول وضعيات تعلم
اإلدماج تتعلق بمستوى الكفاءة
من الحياة اليومية.
/4حل الوضعية األم.
/5تناول وضعيات تقويمية
تتعلق بحل مشكالت جمعية،
طرحية ،ضربية في سياقات
متنوعة حسب تدرج موارد
المقطع
 /6معالجة بيداغوجية تستهدف
النقائص والصعوبات المسجلة.

شكل عدد عشري والعكس.
 كتابة عدد عشري على شكل مجموع جزئه الصحيح وجزئهالعشري .أو كتابته على شكل مجموع يبرز معنى مختلف أرقام
الكتابة العشرية.
 استعمال خواص التناسبية لملء جدول تناسبية.
 استعمال خواص التناسبية لحل مشكالت من الواقع (في حل
هذا النوع من المشكالت المتعلقة بالتناسبية نجعل التلميذ يدرك
أنّ هذا الحل مرتبط أساسا بتوظيف خواص خطية التناسبية
وأنّ التع ّرف على وضعية تناسبية ال يسبق الح ّل وإنما يت ّم
خالل معالجتها.
 في حل مشكالت مرتبطة بالتناسبية نوفر للتالميذ فرص
توظيف إجراء العودة إلى الوحدة و/أو خواص الخطية للتناسبية
كما في المثال التالي:
إذا كان ثمن  3كراريس هو  141دينارا يمكن إيجاد ثمن  6أو
 9أو  ... 12كراسا دون اللجوء إلى حساب ثمن الكراس
الواحد .وزيادة على هذا ،إذا علم ثمن  5كراريس يمكن
استنتاج مباشرة ثمن  8أو 11كراسا ،وهذا دون اللجوء إلى
الوحدة .وفي بعض الوضعيات يكون اللجوء إلى الوحدة أكثر
فعالية مثال ،إيجاد ثمن  1كراريس إذا علمنا أنّ ثمن 5
كراريس هو  185دينار.
 يقدم مفهوم النسبة المئوية اعتمادا على أمثلة من النوع:
مدرسة بها  251تلميذا56 ،
في المدرسة؟ .
(  56 0 0معناه أنه يوجد  56بنتا من بين  111تلميذ ،بما
أن  250  100  100  50إذن يوجد 56  56  28
بنتا في المدرسة أي  141بنتا).
0

1

0

منهم بنات ،كم توجد من بنت

أسابيع

املخططات السنوية  -ابتدائي

24

القسمة (.)3

 جعل التالميذ أمام وضعيات وصف شكل مألوف لتعيينه أو
إلنشائه أو لجعل اآلخرين يتعرفون عليه من بين أشكال أخرى.

قياس كتل.

 تعطى للتالميذ من خالل أنشطة فرص االستعمال السليم
للتعابير :مثلث ،مثلث متساوي الساقين ،مثلث متقايس
األضالع ،مثلث قائم ،مربع ،مستطيل ،معين ،دائرة ،ضلع،
رأس ،مركز ،قطر ،نصف قطر.

ّ
والمخططات.
التمثيالت البيانية

 نبرز من خالل هذه األنشطة ،استعمال خواص األشكال
المستوية المألوفة ،لكن دراستها النظرية غير مستهدفة في هذا
المستوى ،فهي تخص التعليم المتوسط.

الدّائرة.

 في القسمة ننتظر من التلميذ استعمال آلية القسمة باتباع
اإلجراءات التالية حيث تسجل صراحة كل عمليات الطرح
المتتالية وتكتب بعض مضاعفات القاسم.
17×2=34
2541 17
01×3=10
-17
 149ــــــــــ
17×4=68
58
01×1=51
- 68
01×6=011
ـــــــــ
01×1=009
161
01×5=036
- 153
17×9=153

القسمة ال ّتامّة.

25

األعداد العشرية وقياس المقادير.

منهجية ح ّل المشكالت (.)3

26

أجند معارفي( +)6الحصيلة(+)6
المعالجة(.)6

ــــــــــ
01

28
وزارة التربية الوطنية

المقطع الرّ ابع

27

المجسّمات (.)1
المجسّمات (.)2
وضعيات قسمة.
نقل شكل أو إتماُمُه.

*مستوى الكفاءة:
 يحل مشكالت باستعمالاألعداد العشرية والكسور
العشرية واألعداد األكبر من
المليون والعمليات األربع،
توظيف التناسبية ،توظيف

 تعالج أنشطة رسم شكل على ورق مرصوف أو غير
مرصوف ،انطالقا من وصف أو برنامج إنشاء بسيط،
باستعمال األدوات (مسطرة مدرجة ،مدور ،كوس) أو باليد
الحرة.
 تقترح أنشطة تسمح بالتعرف على تمثيل مجسم من بين
1

6

أسابيع

املخططات السنوية  -ابتدائي
إنشاء أشكال هندسية.
الكسور واألعداد العشرية.
وضعيات ضرب أو قسمة.

29

قياس مُدد.
أجند معارفي( +)7الحصيلة(+)7
المعالجة(.)7
المراقبة المستمرة

31

تفكيك عدد عشري.
المقياس.
قياس سعات.

31

وضعيات حسابية.
السّرعة المتوسّطة.
قيمة الرّ قم حسب منزلته في كتابة عدد
عشري.

32

منهجية ح ّل مشكالت (.)4
أجند معارفي( +)8الحصيلة(+)8
المعالجة(.)8

وزارة التربية الوطنية

مكتسباته في الهندسة إلنشاء
نظير شكل واستعمال
المخططات والجداول .استعمال
وحدات قياس المساحات ،المدد
والكتل.
*سيرورة المقطع:
/1طرح الوضعية االنطالقية
األم يتطلب حلها تجنيد العمليات
األربعة على األعداد األكبر من
 1111111قياس أطوال
وتوظيف األعداد العشرية
والتناسبية ،تمييز مضلعات
ومستقيمات
 /2تناول وضعيات تعلمية أولية
(بسيطة) تتعلق بالموارد- :تعلم
جزئي لإلدماج-تقويم جزئي.
 /3تناول وضعيات تعلم
اإلدماج تتعلق بمستوى الكفاءة
من الحياة اليومية.
/4حل الوضعية األم.
/5تناول وضعيات تقويمية
تتعلق بحل مشكالت في سياقات
متنوعة حسب تدرج موارد
المقطع
 /6معالجة بيداغوجية تستهدف
النقائص والصعوبات المسجلة.

تمثيالت أخرى (حسب المنظور المتساوي القياسات).
 تقترح أنشطة تسمح بوصف مجسم للتعرف عليه أو لجعل
اآلخرين يتعرفون عليه من بين أشكال أخرى.
 التعرف على تصميم كل من المكعب ومتوازي المستطيالت
أو إنشائهما أو إتمامهما إلنجاز المجسم.
 تستعمل المصطلحات (مكعب ،متوازي المستطيالت ،رأس)
في األنشطة المذكورة أعاله.
 تقترح أنشطة تسمح بقياس حجم مكعب أو متوازي
مستطيالت باستعمال مجسمات صغيرة كوحدة .ث ّم أنشطة
للتع ّرف على وحدات الحجم المعتمدة m 3 , dm 3 , cm 3
والعالقات الموجودة بينها.
 تختار أنشطة تسمح بالربط بين ( 1lاللتر) و . 1dm
3

 حساب مدة انطالقا من أوقات زمنية أو مجموع مدد أو فرق
مدتين ،حيث تقترح أنشطة في حساب المدد يستعمل فيها النظام
الستيني.
مثال :لحساب 2h45 min  1h36 min

يمكن جمع الساعات والدقائق كال على حدة  3h81min ث ّم
التحويل إليجاد  4h21min كما يمكن استعمال المتمم إلى .61
2h45 min  1h36 min 
4h21min 2h45 min  1h15 min  21min 
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ّ
ي
ـ املخطط السنو للتقويم البيداغوجي
التقويم ال ّتشخيصي
مستويات الكفاءة الختامية المستهدفة
ّ
والطرح
 /1يح ّل مشكالت باستعمال أعداد وعملية الجمع
والضّرب ،مقارنة اطوال ،وإنشاءات هندسية.

 /2يحل مشكالت باستعمال األعداد األكبر من المليون والعمليات
األربعة والكسور ،بتوظيف مكتسباته الهندسية إلنشاء شكل ،مقارنة
قياسات ،إنشاءات هندسية.

 /3يحل مشكالت باستعمال الكسور العشرية واألعداد العشرية
واختيار العمليات المناسبة وبتوظيف مكتسباته في الهندسة في
قياس المساحات والتعرف على المجسمات واستعمال وحدات قياس
األطوال والسعات والمدد.
وزارة التربية الوطنية

نماذج من مؤ ّ
شرات ال ّتح ّكم:

 يقرأ األعداد الطبيعية ويكتبها. يقارن ويرتب ويف ّكك األعداد الطبيعية ينجز العمليات :الجمع ،الطرح ،الضّرب. يستعمل وحدات قياس الطول.ّ
ّ
 يستعمل األدوات الهندسية لل ّتحقق من التوازي والتعامد. يستخرج من الجداول والمخططات المعطيات المناسبة لحل مشكل. ينجز حسابا متمعّنا فيه أو ذهني يستعمل الحاسبة إلنجاز حساب أو لتصديق نتيجة حساب. وصف أشكال مألوفة للتعرف عليها أو إنشائها. يقرأ األعداد الطبيعية الكبيرة (أكبر من مليون) ويكتبها. يقارن ويرتب ويف ّكك األعداد الطبيعية الكبيرة. ينجز العمليات األربعة على األعداد الكبيرة. يقارن الزوايا وينقلها. ينشئ نظير شكل بالنسبة إلى محور اعتمادا على خواص التناظر. يقرأ ويكتب كسورا. يتعرف على وضعية تناسبية ويستعمل خواصها الخطية. يقرأ ويكتب األعداد العشرية وينجز العمليات عليها. مقارنة وترتيب األعداد العشرية. ينجز القسمة بوضع العملية. يستعمل وحدات قياس الكتل. قياس مساحة المستطيل والمربع باستعمال وحدة قياس ،وحسابهما.1
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 /4يحل مشكالت باستعمال األعداد العشرية والكسور العشرية
واألعداد األكبر من المليون والعمليات األربع ،توظيف التناسبية،
توظيف مكتسباته في الهندسة إلنشاء نظير شكل واستعمال
المخططات والجداول .استعمال وحدات قياس المساحات ،المدد
والكتل.

وزارة التربية الوطنية

-

ّ
يمثل معطيات بمنحنيات بيانية.
يستعمل النسبة المئوية.
ّ
يتعرّف على األشكال الهندسية المألوفة :المثلثات ،الرباعيات ،الدائرة.
ينجز عمليات قسمة
يستعمل وحدات قياس المساحات ،والسّعات والكتل.
يفكك األعداد العشرية باالستعانة بالكسور العشرية.
يح ّدد قيمة الرّ قم حسب منزلته في كتابة عدد عشري.
ينجز عمليات على األعداد العشرية.
ينشئ أشكاال هندسية.
يكبر شكال أو يص ّغره على مرصوفة.
ينشر مجسما (مكعب ،متوازي المستطيالت ،أسطوانة دورانية)
يحسب السرعة المتوسّطة لمتحرّ ك.

1
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المخطّا الونون للمراابة الموتمرة
المستوى

الفصل

المستوى

1

ألاسبوع
الثالث
من شهر
أكتوبر
ألاسبوع الثاني
من شهر
نوفمبر

2

3

وزارة التربية الوطنية

المقطع

أمثلة للوضعيات المستهدفة بالتقويم
وضعيات جمعية وطرحية  -تنظيم معلومات في جدول -عالقات حسابية بين أعداد طبيعية -
االستقامية وطول قطعة مستقيم – األطوال.

وضعيات جمعية وطرحية وضربية  -تنظيم معلومات في جدول -عالقات حسابية بين أعداد
طبيعية  -االستقامية وطول قطعة مستقيم – األطوال  -تنظيم معلومات واستغاللها  -مستقيمات
متوازية/مستقيمات متعامدة – األعداد الكبيرة إلى  – 999999999مقارنة وترتيب.

وضعيات جمعية وطرحية وضربية  -تنظيم معلومات في جدول -عالقات حسابية بين أعداد
طبيعية  -االستقامية وطول قطعة مستقيم – األطوال– تنظيم معلومات واستغاللها  -مستقيمات
منتصف
متوازية/مستقيمات متعامدة – األعداد الكبيرة إلى  – 999999999مقارنة وترتيب  -األعداد
العشرية والمستقيم المدرّج  -مقارنة وترتيب أعداد عشرية  -الضّرب في (أو القسمة على) ،11
فيفري
 – 1111 ،111التناسبية  -ضرب عدد عشري في عدد طبيعي  -تفكيك عدد عشري  -المثلثات
الخاصّة  -قياس مساحات  -مساحة المربّع والمستطيل.
وضعيات جمعية وطرحية وضربية ووضعيات قسمة  -تنظيم معلومات في جدول واستغاللها
 عالقات حسابية بين أعداد طبيعية  -االستقامية وطول قطعة مستقيم – األطوال  -مستقيماتمتوازية/مستقيمات متعامدة – األعداد الكبيرة إلى ( 999999999مقارنتها ،ترتيبها ،إنجاز
ألاسبوع
العمليات األربعة عليها)  -األعداد العشرية (تمثيلها على مستقيم مدرج مقارنتها ،ترتيبها،
الثالث
ضربها في عدد طبيعي)  -الضّرب في (أو القسمة على)  – 1111 ،111 ،11التناسبية  -تفكيك
من شهر أفريل عدد عشري  -المثلثات الخاصّة  -قياس مساحات  -مساحة المربّع والمستطيل  -مقارنة
وترتيب أعداد عشرية  -الضّرب في (أو القسمة على)  – 1111 ،111 ،11التناسبية  -المثلثات
الخاصّة –وضعيات يتدخل فيها حساب مساحة المربّع والمستطيل و/أو قياس كتل ،مدد،
سعات.

1

جزء من 1

1

1و2

1و2و3وجزء من
المقطع 4
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التربية العلمية و التكنولوجية
الكفاءة الشاملة

 :يعالج بعض املشكالت املتعلقة بجسمه ومحيطه وببعض الظواهر املتعلقة بخصائص املادة وتواجدها في الطبيعة ،و يوسع إدراكه للزمان واملكان من

أجل التموقع في الفضاء والزمن و يستخدم التجهيزات و ألادوات التكنولوجية املناسبة لألغراض العادية.

امليادين
املادة وعالم ألاشياء
إلانسان و الصحة
إلانسان و املحيط
املعلمة في الفضاء والزمن

وزارة التربية الوطنية

ّ
الختاميــة
الكفاءات
أمــام وضــعية مشــكل تتطلــب حــال تقنيــا يعــالج خلــال بســيطا بتوظيــف مــوارده حــول منــابع الطاقــة الكهربائيــة و الاحتياطــات ألامنيــة
املالئمة.
أمام وضعيات ذات داللة متعلقة بالتنسيق الوظيفي للعضوية يقترح حلوال بتجنيد موارده حول تكيف الجسم للجهد العضلي.
يساهم في املحافظة على املحيط بسلوك دائم يحافظ على نوعية الهواء وكيفية التخلص من النفايات .والتعامل السليم تجاه
الحيوانات والنباتات في أوساط عيشها.
أمــام وضــعيات ذات داللــة يفســر بعــض الظــواهر الفلكيــة املرتبطــة بــدوران ألارض بتجنيــد مــوارده املتعلقــة بحركــة ألارض حــول
الشمس.

1
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املخطط السنوي لبناء التعلمات
رقم
ألاسبوع

املوارد املعرفية

02
01

00

توجيهات من الوثيقة املرافقة

سيرورة املقطع
تقويم تشخيص ي

امليدان

وضعية الانطالق حول

ألاول:

امليدان  -وضعية التعلم
حول مكونات الهواء و

املادة

مخاطر بعض الغازات

وعالم

مكونات الهواء و مخاطر

ألاشياء

بعض الغازات :الهواء و
الاحتراق

00

مكونات الهواء و مخاطر
بعض الغازات :غازات
أخرى غير الهواء -قواعد
ألامن عند التعامل مع
الغازات

وزارة التربية الوطنية

2ـ الوضعية الانطالقية
وضع املتعلم امام وضعية تظهر فيها عملية الاحتراق و
كيفية تغذية ألاجهزة الكهربائية و قواعد العمل
باالعتماد على سندات بصرية أو سمعية بصرية
مختلفة أو تمثيل وضعيات داخل القسم أوفي املحيط
املدرس ي.
 : 1تقديم الوضعية الجزئية  :2الهواء خليط لعدة
غازات.
 التعرف على أهم مكونات الهواء احترام قواعد ألامن لتفادي مخاطر بعضالغازات
 : 0تقديم الوضعية الجزئية  :1تغذية ألاجهزة
الكهربائية وقواعد ألامن .
 تمييز املنابع املختلفة للتغذية الكهربائية -اختيار املنبع املالئم لتغذية جهاز كهربائي

الحجم
الساعي

أسبوع
 في هذه الوحدة يوسع مداركه إلى وجود غازات أخرىغير الهواء  ،ويتعرف على تحول كيميائي شهير وهو
الاحتراق ودور ثنائي ألاكسجين (أحد مكونات الهواء) في
الاحتراق.
 يؤكد على خطورة الاحتراق في ألاماكن التي يكون فيهاغاز ثنائي ألاكسجين قليل (الاحتراق يكون غير تام وينتج
عنه غاز أول أكسيد الكربون السام).
 يركز املعلم على استعمال التغذية بالكهرباء بحذر،خاصة تيار القطاع ،ويشير إلى حوادث حقيقية حدثت
لبعض ألاشخاص الذين صعقوا بالكهرباء ،ويطلب من
التالميذ قراءة تعليمة شركة الكهرباء التي توص ي
باالحتياطات الواجب اتخاذها في املنزل وخارجه.
انظر صفحة 40

1

0
أسابيع
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مكونات الهواء و مخاطر

00

بعض الغازات :إدماج
التعلمات
تقديم الوضعية التعلمية

00

حول تغذية ألاجهزة

 -0مشروع تكنولوجي  :املصعد الكهربائي
 : 0تعليم الادماج :موارد الوضعية الجزئية 0
خامسا :حل الوضعية الانطالقية.
تقويم وإدماج يشمل املركبات الثالث للكفاءة
الختامية.
سادسا :حصتا املعالجة البيداغوجية املحتملة

الكهربائية و قواعد ألامن -
التغذية الكهربائية
قواعد ألامن الكهربائي-

00

إدماج التعلمات

00

املشروع التكنولوجي

09

تقييم و معالجة
بيداغوجية

20

امليدان

وضعية الانطالق حول

الثاني:

امليدان -مظاهر التنسيق

إلانسان

وزارة التربية الوطنية

الوظيفي أثناء الجهد
العضلي

 نمذجة حركتي الثني والبسط :إنجاز نموذج ذراع يتألف : 2الوضعية الانطالقية
وض ـ ــع امل ـ ــتعلم ام ـ ــام وض ـ ــعية تظه ـ ــر فيه ـ ــا مع ـ ــالم من ثالث قطع من الورق املقوى لتجسيد العظم،
التنس ــيق ال ــوظيفي للعض ــوية بوض ــوح باالعتم ــاد عل ــى وروابط لسد عناصر الورق املقوى لجعلها متماسكة
س ــندات بص ــرية أو س ــمعية بص ــرية مختلف ــة أو تمثي ــل ومتحركة بالنسبة لبعضها البعض والخيط لتمثيل
العضالت القابضة والباسطة.
وضعيات داخل القسم أوفي املحيط املدرس ي

1

 0أسابيع
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22

21

عمل العضالت املتضادة –  : 9تقديم الوضعية الجزئية  :2مظاهر التنسيق
و
ّ
الوظيفي أثناء الحركة
الصحة أوظف تعلماتي تقييم
 : 0تقديم الوضعية الجزئية  :1استجابة العضوية
إشهادي أول
للجهد العضلي
تكييف العضوية للجهد  : 4تعليم الادماج  :موارد الوضعيتان الجزئيتان 0و9
 : 0حل الوضعية الانطالقية .تقويم يشمل املركبات
العضلي و القواعد
الثالث للكفاءة الختامية.
الصحية أثناءه  -التنسيق
 : 6املعالجة البيداغوجية املحتملة .
الوظيفي أثناء الجهد

 يطلب من التالميذ الجري ملدة عشر دقائق على ألاقلحول ساحة املؤسسة إلظهار وتيرتي النبض والتنفس.
نهتم بربط تسارع وتيرتي النبض والتنفس من جهة،
واستهالك الغذاء من جهة أخرى (مقارنة وجبات رياض ي
و فرد قليل النشاط).
انظر صفحة 00

العضلي.
ّ
أوظف تعلماتي – القواعد

20

الصحية أثناء الحهد
العضلي
تقييم و معالجة

20

بيداغوجية :أتحقق من
تعلماتي – أقترح حال

20

امليدان

وزارة التربية الوطنية

تقديم وضعية الانطالق
حول امليدان

 :0الوضعية الانطالقية
وضع املتعلم امام وضعية تظهر فيها خصائص

 يكون العمل على شكل أفواج حيث يكلف كل فوجبدراسة ثالث نباتات (عينات ،صور ،جداول معطيات

1
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20
20
20

29
10

12

11

خاصة بهذه النباتات) تناسب ثالث مناطق مناخية
الثالث :تكيف النباتات مع وسط النباتات و تكيفها في ألاوساط املختلفة بوضوح  ،و
مختلفة.
إلالقاح لدى بعض الحيوانات و العناصر الضرورية
قليل املاء
لحياة الكائنات الحية و املحافظة على البيئة باالعتماد تنجز التجارب في القسم على شكل أفواج.
إلانسان
ق
طر تكيف النباتات
 أما بالنسبة لتحليل النتائج ونظرا لطول املدة التيو
على سندات بصرية أو سمعية بصرية مختلفة .
تستغرقها النتائج( شهر من الزمن) نعتمد على أن تكون
للوسط قليل املاء
 : 9تقديم الوضعية الجزئية  :2خصائص النباتات التي
املحيط
محضرة مسبقا من طرف املعلم.
ّ
أوظف تعلماتي حول
تعيش في وسط فقير من املاء .
بالنسبة لالقتران يعتمد على (صور ،رسومات )...،تمثل
تكيف النباتات مع وسط أـ البحث عن املاء بجذور عميقة .
اقتران حيوانات برية (حيوانات أليفة ،حشرات).
قليل املاء –
في تجربة إلالقاح املصطنعة  ،نتابع حالتين (بيضة
ب ـ الحفاظ على املاء باختزانه .
ملقحة وأخرى غير ملحقة).
ج ـ تقليل ضياع املاء .
حاجة النبات ألاخضر
لدراسة مكونات البيضة نستعمل بيض دجاج طازج أما
 : 0تقديم الوضعية الجزئية  :1حاجة النباتات
لألمالح املعدنية
املقطع الطولي فينجز في بيض دجاج مطبوخ ،وبالنسبة
لألمالح املعدنية .
للبيض امللقح (ملتابعة تطور الجنين)  ،يمكن استعمال
ّ
أوظف تعلماتي حول حاجة
.
البرية
النباتات
ـ
الزراعية
النباتات
ـ
صور إذا تعذر ألامر.
النبات ألاخضر لألمالح  : 0تقديم الوضعية الجزئية  :0الالقاح في أوساط
 اختيار صور معبرة ومحيرة تظهر ملوثات الهواءاملعدنية و أقترح حال
العيش .
واملاء ،لكي يجلب انتباههم،
ذكر بعض ألامراض الناجمة عن تلوث الهواء واملاء :مثل
التعريف  -الانماط .
إلالقاح و حماية جنين
 - : 0تعليم الادماج  :موارد الوضعيات الجزئية2و1و 0مرض الربو والحساسية التنفسية ،وألامراض املتنقلة
إلالقاح
الحيوان -
عبر املياه امللوثة.
 :0تقدبم الوضعية الجزئية رقم  : 0حماية جنين
في أوساط العيش
 يمكن تكليف التالميذ (فرادى أو على شكل مجموعات)الحيوانات .
ببحث حول املوضوع.
حماية بيض الحيوان
 ـ تمييز مظاهر تكيف بيض الحيوانات في وسط انظر صفحتي  08و 02

وزارة التربية الوطنية
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أسبوعا

املخططات السنوية  -ابتدائي

العيش .

تقييم إشهادي ثان

 املحافظة على بيض الحيوانات .

نوعية الهواء و املاء:

10

 تمييز مظاهر التكيف لبيض الحيوانات .

إلانسان يلوث هواءه

10
10
10

تابع

التعلمات

امليدان

التخلص من النفايات:

الثالث:

النفايات أشكال و ألوان

إلانسان
و

10

تلوث املاء – إدماج

املحيط

 التصرف السليم تجاه صغار الحيوانات .
 -0إنجاز مشروع تربية حيوان
 :0تقديم الوضعية الجزئية  :0نوعية الهواء واملاء.
 9تقديم الوضعية الجزئية  :0التخلص من النفايات.
 - :20تعليم الادماج  :موارد الوضعيات الجزئية 4و0
و6

طرق التخلص من

 : 22حل الوضعية الانطالقية.

النفايات – إدماج

 21تقويم وإدماج يشمل املركبات الثالث للكفاءة

التعلمات
مشروع تربية حيوان

الختامية .
 : 20املعالجة البيداغوجية املحتملة .

الحلزون
تقييم و معالجة

10

بيداغوجية

19

امليدان

وضعية الانطالق حول
امليدان – وضعية التعلم

وزارة التربية الوطنية

 يستخدم النموذج الكروي لألرض إلظهار وضعية - 2الوضعية الانطالقية
وضع املتعلم امام وضعية تظهر فيها حركة ألارض حول ألارض بالنسبة للشمس .يمكن نمذجة الشمس بمنبع
1

4

املخططات السنوية  -ابتدائي

الرابع:
املعلمة
00

في
الفضاء

02
01

وزارة التربية الوطنية

حول حركة ألارض حول الشمس و اختالفات الفصول ألاربعة باالعتماد على
سندات بصرية أو سمعية بصرية مختلفة .
الشمس :الفصول
 0-1تقديم الوضعيتين الجزئيتين :
الحركة الظاهرية للشمس
حركة ألارض حول الشمس  -الفصول ألاربعة .
فصول السنة و تغيرات
التعرف على الفصول ألاربعة للسنة
ربط تعاقب الفصول بحركة الارض حول الشمس.
الطقس
التفسير الفلكي للتمييز بين الفصول .
إدماج التعلمات
 -0تعليم الادماج  :موارد الوضعيتين الجزئيتين
 - : 0حل الوضعية الانطالقية.
تقييم و معالجة
 - 0تقويم وإدماج يشمل املركبات الثالث للكفاءة
بيداغوجية
الختامية .
تقييم إشهادي ثالث  : 0املعالجة البيداغوجية املحتملة.

ضوئي يوجه حزمة ضوئية متوازية نحو سطح ألارض
وتمييز شدة إلاضاءة في املنطقتين الشمالية والجنوبية
عند كل فصل بالنظر إلى ميل أشعة الضوء على سطح
ألارض.
انظر صفحة 41

1

أسابيع

املخططات السنوية  -ابتدائي

ّ
ّ
املخطط السنوي للتقويم البيداغوجي
الفصول

نماذج مؤشرات التحكم

الكفاءة الختامية
تقويم تشخيص ي

ألاول

الثاني

الثالث

وزارة التربية الوطنية

أمام وضعية مشكل تتطلب حال تقنيا يعالج  -يسمي أهم مكونات الهواء  -يعرف التركيب الحجمي للهواء – يحدد املكون املسؤول عن الاحتراق -يربط
مخاطر الغازات بعدم وجود تهوية كافية خالل الاحتراق – يذكر بعض املخاطر الناجمة عن الاحتراق في
خلال بسيطا بتوظيف موارده حول منابع
شروط غير آمنة -يستخرج سلوكات غير محبذة عند استخدام الغازات املنزلية -يسمي املنابع ألاساسية
الطاقة الكهربائية و الاحتياطات ألامنية
للتغذية الكهربائية و يفدم  4أمثلة عن استخدام البطاريات في الحياة اليومية -يذكر قاعدة من قواعد
املالئمة.
ألامن الكهربائي -يطبق و ينفذ خطوات املشروع.
 يسمي مختلف ألاعضاء املتدخلة عند الثني و بسط الساعد – يعبر عن الترابط القائم بين مختلفأمــام وضــعيات ذات داللــة متعلقــة بالتنســيق ألاعضاء املتدلة في الحركة – يصمم نموذجا لتجسيد حركة الساعد -بصف وتيرة التنفس عند القيام
الـ ـ ــوظيفي للعضـ ـ ــوية يقتـ ـ ــرح حلـ ـ ــوال بتجنيـ ـ ــد بجهد عضلي -يصف النبض عند القيام بجهد عضلي -يربط بين ارتفاع وتيرتي التنفس و النبض و حاجات
موارده حول تكيف الجسم للجهد العضلي .العضوية أثناء الجهد العضلي – يذكر قاعدتين صحيتين عند القيام بجهد عضلي و يصف عواقب عدم
الالتزام بالقواعد الصحية.

يساهم في املحافظة على املحيط بسلوك
دائم يحافظ على نوعية الهواء وكيفية
التخلص من النفايات .والتعامل السليم
تجاه الحيوانات والنباتات في أوساط
عيشها.

 يذكر ثالث نباتات فقيرة من املاء – يسمي ثالث غينات من النباتات التي تعيش في املناطق الفقيرة مناملاء -يصنف  0عينات من النباتات حسب املناطق املناخية في الجزائر -يقرأ مكونات ألاسمدة من ألامالح
املعدنية -يفسر نتائج تجريبية لزراعة نباتات من نفس النوع في أوساط مختلفة من حيث ألامالح
املعدنية -بقدم تعريفا لإللقاح – ينسب كل نمط من إلالقاح إلى الوسط الذي يتم فيه -يقارن بين نمطي
إلالقاح من حيث عدد البيض.
1

املخططات السنوية  -ابتدائي

أمـ ـ ــام وضـ ـ ــعيات ذات داللـ ـ ــة يفسـ ـ ــر بعـ ـ ــض
الظ ـ ــواهر الفلكيـ ـ ــة املرتبطـ ـ ــة بـ ـ ــدوران ألارض  -يسمي الفصول ألاربعة -يذكر مميزات كل فصل -يستخرج الانقالب الصيفي و الانقالب الشتوي -و
بتجنيـد مـوارده املتعلقـة بحركـة ألارض حـول الاعتدال الربيعي و الاعتدال الخريفي من منحنى بيان.
الشمس.

وزارة التربية الوطنية
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املخطط ّ
السنوي للمراقبة املستمرة
املستوى

الفصل
ألاول

السنة الخامسة

الثاني

الثالث

وزارة التربية الوطنية

ألاسبوع
ألاسبوع الثاني
من نوفمبر

امليدان
املادة و عالم ألاشياء

ألاسبوع الرابع

إلانسان و الصحة و

من فيفري

إلانسان و املحيط

ألاسبوع الثاني
من ماي

التعلمات املستهدفة بالتقويم

مالحظات

وضعيات تتعلق باستخدام التجهيز

يمكن دمج املجالين

الكهربائي في شروط خالية من الخطر

الانسان والبيئة مع

 .وضعيات تتعلق بتكيف الجسم للجهد
العضلي و مجاالت تلوث (الهواء واملاء
) وكيفية املساهمة في حماية البيئة

إلانسان و املحيط و

وضعيات ذات داللة حول تلوث (الهواء

املعلمة في الفضاء

واملاء ) وكيفية املساهمة في حماية البيئة

والزمن

و بعض الظواهر الفلكية بدوران ألارض

1

النباتات إلظهار أهمية
النباتات في املحافظة
على البيئة

املخططات السنوية  -ابتدائي

مادة التربية املدنية
ملمح التخرج من مرحلة التعليم الابتدائي :في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي يكون املتعلم قادرا على التصرف في محيطه الاجتماعي بشكل مسؤول تجاه آلاخرين وتجاه ّ
الرموز الوطنية
ومؤسسات الجمهورية.
ّ
ملمح التخرج من الطورالثالث :في نهاية الطور الثالث يكون املتعلم قادرا على إبراز دور مؤسسات الدولة في املمارسة الديمقراطية وخدمة الصالح العام.
ّ
الكفاءة الشاملة .:في نهاية السنة الخامسة يكون املتعلم قادرا على إبراز دور مؤسسات الدولة في املمارسة الديمقراطية وخدمة الصالح العام.

وزارة التربية الوطنية
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املخطط ّ
السنوي لبناء التعلمات
الكفاءة
الختامية

املقاطع

ّ
هيكلة تعلمات املقاطع
(املكتسبات القبلية لكل مقطع-التدرج في مراحل تنفيذ املقطع):

ّ
يتعرف على املؤسسات العموميــة باعتبارهــا أدوات لترقية حياة املواطن
والتكفل بانشغاالته اليومية و يبرز دورها.

الحياة الجماعية

6ساعات و 40دقيقة

وزارة التربية الوطنية

1

12أسابيع( من ألاسبوع 19إلى ألاسبوع )00

توظيف الوثائق البريدية)

سبتمبر – أكتوبر -نوفمبر

في إطار تبني
ّ ّ
التعلم النشط
يعتبر التعاون
أنجع من
التنافس إذ ّ
يتم
بين ّ
املدرس
ّ
واملتعلمين وبين
ّ
املتعلمين
أنفسهم وتتخذ
القرارات بشكل
جماعي .ص20

ساعة

أسبوع

شهر

فصل

الفصل ألاول

املكتسبات القبلية:
-2
معارف حول التراث املحلي( مادي -المادي) وتصنيفه.
املحافظة على املعالم ألاثرية.
 -1السير املنهجي للمقطع:
وضعية الانطالق :تتمحور حول التعرف على املؤسسات الخدماتية و دورها لتلبية حاجيات
املواطنين.
وضعيات جزئية لتعلم املوارد :
نشاطات أو آداءات:
ّ
 وضعية تمكن املتعلم من التعرف على الوثائق البريدية وضعية تدفع املتعلم إلى تمثيل العمل التلفزيوني و إلاذاعي و الصحفي. وضعية تحفز املتعلم إلى تنشيط.حوار و انجاز جريدة املؤسسة.وضعية إدماج املوارد :وضعية تخص التعرف على املؤسسات الحدماتية و دورها في خدمة
املواطن.
وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تجنيد املوارد املكتسبة و املدمجة حول كيفية التعامل
مع الوثائق البريدية و كذلك التمييز بين وسائل إلاعالم املختلفة و عالقتها بحياة املواطن.
املعالجة املحتملة :وضعيات تهدف إلى معالجة الصعوبات التعلمية لدى املتعلم بعد
وضعيات إلادماجو املتمثلة (عدم التمييز بين و سائل إلاعالم الثالثة.عدم الاستطاعة على

توجيهات من
الوثيقة املرافقة

توجيهات من
دليل الكتاب

تقدير الحجم الزمني

املخططات السنوية  -ابتدائي

ّ
يمارس املتعلم مواطنته من خالل تفاعل ــه إلايجابي مع مشكالت تخص
الحقوق والواجبات.

الحياة املدنية

 0ساعات و00د

 (20من ألاسبوع  21إلى ألاسبوع)10

ديسمبر -جانفي -فيفري

1

الفصل الثاني

وزارة التربية الوطنية

املكتسبات القبلية:
-2
قواعد الحوار( يتقبل الرأي آلاخر)
السير املنهجي للمقطع:
-1
وضعية الانطالق :تتمحور حول مفهوم املواطنة كانتماء مع التعرف على حقوقه و
واجباته
وضعيات جزئية لتعلم املوارد :
نشاطات أو آداءات:
 وضعية تعلميه :تتمحور حول الانتماء إلىالوطن. وضعيةتعلمية :تتمحور حول تأدية الواجب و ممارسة حقوقه . وضعية تعلمية :تهدف إلى تحمل مسؤولياتهاتجاه املشكالت لتي تتعلق بحقوق املواطنة.وضعية إدماج املوارد :وضعيات تتعلق بمفهوم املواطنة كاالنتماء و كذلك اكتشاف
الحقوق و الواجبات مع تحمل مسؤولياته.
وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تهدف إلىتجنيد املوارد املكتسبة و املدمجة حول
املواطنة الحياة املدنية معا.
املعالجة املحتملة :تخص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم بعد إلادماج و
التقويم أو خالل صيرورة املقطع ،مثل *:مفهوم املواطنة *عدم التمييز بين مفهومي الحق و
الواجب*إيجاد اقتراحات و حلول حول مشكالت املواطنة.

املخططات السنوية  -ابتدائي

السير املنهجي للمقطع:

الحياة الديمقراطية واملؤسسات

 0ساعات و00د

1

 09أسابيع

وضعية الانطالق :تتمحور حول التعرف على املجالس املنتخبة (املجلس الشعبي البلدي) و
كذلك مؤسسات الدولة الجزائرية (ألاسالك ألامنية)ودورها في تجسيد خدمة املواطن.
وضعيات جزئية لتعلم املوارد :
نشاطات أو آداءات:
 وضعية تمكن املتعلم من التعرف على املجالس املنتحبة (م.ش.ب) وضعية تجعل املتعلم يعي دور الانتخاب(انتخاب مندوب القسم) وضعية تدفع املتعلم إلى ادراك عالقة مؤسسات الدولة باملواطن و خدماتها.وضعية إدماج املوارد :وضعيات تتمحور حول دورا ملجالس املنتخبة و مؤسسات الدولة في
خدمة املواطن.
وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تجنيد املوارد املكتسبة و املدمجة حول مفهوم املجالس
املنتخبة و مؤسسات الدولة في خدمة املواطن عن طريق تأسيس مبدأ الديمقراطية.
املعالجة املحتملة :تخص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم بعد إلادماج و
التقويم أو خالل سيرورة املقطع ،مثل:صعوبة عدم معرفة تنظيم الانتخابات و كذلك
تجسيد املعنى الحقيقي ملؤسسات الدولة.

مارس -أفريل -ماي

يتعرف على أساليب ممارسة الديمقراطيةّ ،
ويعبر سلوكيا عن امتثاله للقانون
في إطار احترام مؤسسات الدولة الجزائري.

-

معارف حول املؤسسات التعليمية.
املمتلكات الخاصة والعامة والحفاظ عليها.

الفصل الثالث

وزارة التربية الوطنية

املكتسبات القبلية:

املخططات السنوية  -ابتدائي

ّ
ّ
ّ
املخطط السنوي للتقويم البيداغوجي
الكفاءة املستهدفة

معايير التحكم في الكفاءة:
تقويم تشخيـص ي

الفصل ألاول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

وزارة التربية الوطنية

* اكتشاف الوثائق البريدية و كيفية التعامل معها.
من خالل وضعيات مركبة ّ
يتعرف على
* التمييز بين وسائل إلاعالم وعالقتها باملواطن .
املؤسسات العموميــة باعتبارهــا أدوات
* البحث عن املعلومة و كيفية معالجتها.
لترقية حياة املواطن والتكفل بانشغاالته
* تنشيط الحوار و ذلك عن طريق انجاز جريدة.
اليومية و يبرز دورها.
ّ
*املشاركة الفعالة في الحياة املدرسية عن طريق الانخراط في النوادي املدرسية..
في وضعيات واقعية يمارس املتعلم
مواطنته من خالل تفاعل ــه إلايجابي مع * استنتاج حقوقه و واجباته ..
* يقدم رسالة شفوية أو مكتوبة حيث يطالب فيها حق من حقوقه .
مشكالت تخص الحقوق والواجبات.
من خالل وضعيات مركبة ّ
يتعرف على
أساليب ممارسة الديمقراطيةّ ،
ويعبر
سلوكيا عن امتثاله للقانون في إطار
احترام مؤسسات الدولة الجزائ ّرية.

* التعرف على املجالس املنتخبة و بالخصوص املجلس الشعبي البلدي.
* انتخاب مندوب القسم .
* يتعرف على مؤسسات الدولة( الشرطة ـ الدرك ـ الحماية املدنية)،
* يقوم بنشاطات حول لعب ألادوار

1
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ّ
املخطط ّ
ّ
املستمرة
السنوي للمراقبة

املستوى

السنة
الخامسة

الفصل

ألاسبوع

امليدان أو املقطع

ألاول

( 12ألاسبوع الثاني من
نوفمبر)

الحياة الجماعية

الثاني
الثالث

وزارة التربية الوطنية

(02ألاسبوع الثاني من
فيفري)
( 90ألاسبوع الرابع من
أفريل

الحياة املدنية
الحياة الديمقراطية

التعلمات املستهدفة بالتقويم
وضعيات مركبة تتمحور حول التعرف على املؤسسات
الخدماتية و دورها لتلبية حاجيات املواطنين.
وضعيات مركبة تتمحور حول مفهوم املواطنة كانتماء مع
التعرف على حقوقه و واجباته
وضعيات مركبة تتمحور حول التعرف على املجالس
املنتخبة (مجلس شعبي بلدي،والئي)

1

مالحظات
ّ
إن تحديد تاريخ إنجاز الوقفات
ّ
جاء في املخطط على سبيل
الاستئناس .ولألستاذ واسع النظر
في ضبط توقيته بحسب وتيرة
تقدم تالميذه في تعلماتهم.

املخططات السنوية  -ابتدائي

مادة التاريخ
ّ
الصلة بين ألاحداث التاريخية لوطنه ،للتعبير عن اعتزازه ّ
املتعلم قادرا على ربط ّ
ملمح التخرج من مرحلة التعليم الابتدائي :في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي يكون
بهويته وانتمائه
الوطني.
ّ
ّ
ّ
ّ
ملمح التخرج من الطورالثالث :في نهاية الطور الثالث يكون املتعلم قادرا على توظيف أدوات ومفاهيم املادة للتموقع في الزمان ،وربط ألاحداث التاريخية والشخصيات الوطنية بسياقها
ّ
ّ
ّ
الجماعية.
الاجتماعي والثقافي ،ويسلك سلوكا إيجابيا تجاه الذاكرة
ّ
ّ
ّ
الوطنية بسياقها الاجتماعي
الكفاءة الشاملة :في نهاية السنة الخامسة يكون املتعلم قادرا على توظيف أدوات ومفاهيم املادة للتموقع في الزمان ،وربط ألاحداث التاريخية والشخصيات
ّ
ّ
ّ
لجماعية.
والثقافي ،ويسلك سلوكا إيجابيا تجاه الذاكرة ا

الكفاءة الشاملة
امليادين
أدوات ومفاهيم املادة
التاريخ العام
التاريخ الوطني

وزارة التربية الوطنية

ّ
ّ
 .في نهاية السنة الخامسة من التعليم الابتدائي يكون املتعلم قادرا على التموقع في الزمان ،ويبدي سلوكا إيجابيا تجاه
ّ
الجماعية وربطها بالحدث والشخصية التاريخية في إطار سياقها الاجتماعي
الذاكرة
الكفاءات الختامية
ينطلق من الزمن القريب لبناء كرونولوجيا تخص العصور التاريخية الكبرى وربط الشخصية التاريخية بعصرها
يعبر عن رفضه لكل أشكال الاحتالل والاستغالل من خالل أمثلة تخص الاستعمار ألاوروبي لبلدان إفريقية.
ينطلق من سندات مرجعية للتعبير عن اعتزازه بمآثر وبطوالت شعبية أثناء املقاومة الوطنية والثورة التحريرية من أجل استرجاع السيادة
الوطنية.

1
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املخطط ّ
السنوي لبناء التعلمات
الكفاءة
الختامية

-

التقويمان امليالدي والهجري وتوظيفهما في حياته اليومية.
ّ
التاريخية وتسميتها.
تحديد املراحل

-0

السير املنهجي للمقطع:

أدوات ومفاهيم املادة

1

 6ساعات

ـ وضعية الانطالق :تتمحور حول بناء كرونولوجيا العصور التاريخية وربطها بشخصيات تاريخية بارزة.
ـ وضعيات جزئية لتعلم املوارد :
نشاطات أو آداءات:
 وضعية تسمح للمتعلم بإدراك مفهوم الكرونولوجيا التاريخية ( املعالم التاريخية .استغالل ألاثار والوثائق املرتبطة باملرحلة التاريخية )من خالل رسم لوحة كرونولوجية مع إبراز داللة
ّ
تسمية العصر (سلم زمني).
ـ وضعية تمكن املتعلم من تصنيف املراحل التاريخية (قديم
ـ وسيط ـ حديث ـ معاصر) اعتمادا على مختلف املعالم التاريخية (آثار ،وثائق مصورة أو مكتوبة) .
ّ
ـ وضعية إدماج املوارد :وضعية
 وضعية توجه املتعلم إلى ربط الشخصية التاريخية بعصرها.ّ
تخص اكتشاف دور إلانسان وتأثيره على املسار التاريخي للمجتمعات البشرية (الشخصيات).
ـ وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تجنيد املوارد املكتسبة
ّ
ّ
و املدمجة املتعلقة بكرونولوجيا العصور التاريخية وربطها بالشخصيات املميزة لكل عصر.
ـ املعالجة املحتملة :تخص الصعوبات و النقائص املالحظة
لدى املتعلم بعد إلادماج و التقويم أو خالل سيرورة
املقطع ،مثل شخصية ال تنتمي إلى عصرها املناسب
(ألامير عبد القادر في العصر القديم).

8أسابيع( من ألاسبوع  9إلى ألاسبوع )09

في غياب
الكتاب
املدرس ي
من
الضروري
العودة إلى
وثيقة
تكييف
الكتاب –
سبتمبر
9108

ساعة

أسبوع

شهر

سبتمبر -أكتوبر  -نوفمبر

ينطلق من الزمن القريب لبناء كرونولوجيا تخص العصور التاريخية الكبرى وربط
الشخصية التاريخية بعصرها

-0

املكتسبات القبلية:

توجيهات من
دليل الكتاب

فصل

الفصل ألاول

وزارة التربية الوطنية

املقاطع

ّ
هيكلة تعلمات املقاطع
(املكتسبات القبلية لكل مقطع-التدرج في مراحل تنفيذ املقطع):

توجيهات من
الوثيقة
املرافقة

تقدير الحجم الزمني

املخططات السنوية  -ابتدائي

يعبر عن رفضه لكل أشكال الاحتالل والاستغالل من خالل أمثلة تخص الاستعمار
ألاوروبي لبلدان إفريقية.

التاريخ العام

 6ساعات

8أسابيع( من ألاسبوع  00إلى ألاسبوع )90

ديسمبر -جانفي  -فيفري

1

الفصل الثاني

وزارة التربية الوطنية

املكتسبات القبلية:
-0
ّ
عناصر التحول في شمال إفريقيا بعد الفتح إلاسالمي وآلاثار التي أحدثها على املجتمعات.
السير املنهجي للمقطع:
-0
ّ
وضعية الانطالق :تدور الوضعية حول مفهوم الاستعمار الحديث بكل أشكاله وانعكاساته السلبية على
الدول املستعمرة.
ـ وضعيات جزئية لتعلم املوارد:
 نشاطات أو أداءات:ّ
 وضعية تعلمية جزئية تدفع املتعلم إلى التعرف على الاستعمار الحديث ( ألاسباب ،الدوافع) وضعية تسمح للمتعلم باكتشاف آلاثار و الانعكاسات السلبية لالستعمار على الشعوب( .الاستعمارالاوربي في بالد املغرب
ّ
تخص أمثلة عن الدول الاستعمارية الحديثة وآثارها على الشعوب املستعمرة.
وضعية
(الاستعمار الفرنس ي في الجزائر) ومظاهر الاستعمار الاستيطان والحماية
ّ
 وضعية إدماج املوارد :وضعية تدفع املتعلم إلى إعداد عروض شفهية و كتابية حول الاستعمارالحديث.
وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تجنيد املوارد املكتسبة و املدمجة تتمحور حول مفهوم
الاستعمار الحديث وانعكاساته السلبية.
املعالجة املحتملة :تتعلق بكل ما يظهر
كصعوبة أو نقص لدى املتعلم خالل سيرورة املقطع أو بعد إدماج املوارد و تقويم الكفاءة مثل :عدم
القدرة على التمييز بين أنواع الاستعمار(الاستيطان ،الحماية ،الانتداب).

املخططات السنوية  -ابتدائي

التاريخ الوطني

 9ساعات

1

 21أسبوعا

 وضعية الانطالق :وضعية انطالقية تتمحور حول نضال الشعب الجزائري السترجاع السيادةالوطنية من املستعمر.
وضعيات جزئية لتعلم املوارد :نشاطات أو أداءات:
التعرف على مآثر وبطوالت الشعب أثناء املقاومة الو ّ
ّ
طنية ( املقاومة
وضعية تمكن املتعلم من
الشعبية والنضال السياس ي)
( شخصية على الخيار).
ّ
وضعية تدفع املتعلم إلى إنجاز خريطة تبين مواقع اندالع الثورة التحريرية.
وضعية تتمحور حول الاعتزاز بشخصيات الثورة التحريرية.
وضعية إدماج املوارد :وضعية إدماج تتمحور حول التحديد الكرونولوجي للثورة
التحريرية(من اندالع الثورة إلى الاستقالل) وإبراز أهدافها النبيلة.
وضعية تقويم(وضعيات تقويم) الكفاءة :تجنيد املوارد املكتسبة و املدمجة من أجل الربط
بين ألاحداث وإبراز ما للوحدة الوطنية من دور في تحقيق الاستقالل و الحفاظ عليه.
املعالجة املحتملة :تتعلق بكل ما يظهر كصعوبة أو نقص لدى املتعلم خالل سيرورة املقطع أو بعد
إدماج املوارد و تقويم الكفاءة مثل الخلط بين املقاومة الشعبية والنضال السياس ي.

مارس – أفريل  -ماي

ينطلق من سندات مرجعية للتعبير عن اعتزازه بمآثر وبطوالت شعبية أثناء
املقاومة الوطنية والثورة التحريرية من أجل استرجاع السيادة الوطية.

ّ -1
السير املنهجي للمقطع:

الفصل الثالث

وزارة التربية الوطنية

املكتسبات القبلية:
-2
ّ
ّ
عناصر قوة الدولة الجزائرية الحديثة والاعتزاز بمكانتها الدولية( ألاسطول الجزائري –
عالقات الجزائر الخارجية).

املخططات السنوية  -ابتدائي

املخطط السنوي للتقويم البيداغوجي
ّ
مؤشرات معايير التحكم

الكفاءة الختامية
تقويم تشخيص ي

الفصل ألاول

ينطلق من الزمن القريب لبناء كرونولوجيا تخص
العصور التاريخية الكبرى وربط الشخصية
التاريخية بعصرها

الفصل الثاني

يعبر عن رفضه لكل أشكال الاحتالل والاستغالل
من خالل أمثلة تخص الاستعمار ألاوروبي لبلدان
إفريقية.

الفصل الثالث

ينطلق من سندات مرجعية للتعبير عن اعتزازه
بمآثر وبطوالت شعبية أثناء املقاومة الوطنية
والثورة التحريرية من أجل استرجاع السيادة
الوطنية

*
*
*
*

ّ
رسم سلم زمني و تحديد العصر ومفهومه ( تاريخ البداية وتاريخ النهاية)؛
ّ
التعرف على العصور التاريخية وتسميتها ( قديم،وسيط ،حديث ،معاصر)؛
ّ
بشخصية بارزة فيه؛
ربط كل عصر
تمييز ّ
تطور املجتمعات البشرية عبر العصور.

ّ
التعرف على مفهوم الاستعمار الحديث و أهدافه وغاياته؛
*
التعرف على ّ
ّ
الدول الاستعمارية الحديثة؛
*
* تمييز أشكال الاستعمار ألاوربي الحديث (الاستيطان؛ الحماية؛ الانتداب)؛
* دراسة آلاثار السلبية لالستعمار(الاستعمار الفرنس ي في الجزائر نموذجا)؛
* التعبير الشفهي أو الكتابي عن رفض أشكال الاستعمار.

وزارة التربية الوطنية

* تحديد الفترة التاريخية ّ
لكل من ألاساليب املعتمدة في النضال الجزائري؛
التعرف على املقاومة الشعبية قيادة وامتدادا جغرافيا ّ
ّ
ومدة زمنية؛
*
ّ
التعرف على النضال السياس ي وقادة الفكر السياس ي و إلاصالحي في الجزائر؛
*
ّ
* استخالص جوانب الالتقاء وجوانب الاختالف وأثر ذلك على طول مدة الاستعمار؛
1
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* تحديد مواقع اندالع الثورة على الخريطة؛
* يسمي شخصيات الثورة التحريرية ّ
ويعتز بها؛
ّ
التعرف على مراحل الثورة التحريرية؛
*
* يستخلص أهمية وحدة ّ
الصف و املواقف والوحدة الوطنية.

وزارة التربية الوطنية

1
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املخطط السنوي للمراقبة املستمرة
املستوى

الفصل
ألاول

الخامسة ابتدائي

الثاني
الثالث

وزارة التربية الوطنية

ألاسبوع
ألاسبوع الرابع من
شهر أكتوبر
ألاسبوع الرابع من
شهر جانفي
ألاسبوع الثالث من
شهر أفريل

امليدان
أدوات و مفاهيم املادة

التاريخ العام
التاريخ الوطني

ّ
التعلمات املستهدفة بالتقويم

مالحظات

ّ
ّ
وضعية مركبة تدور حول تصنيف العصور التاريخية إن تحديد تاريخ إنجاز
ّ
وإبراز أمثلة عن أهم الشخصيات التاريخية في ّ
الوقفات جاء في املخطط
كل
على سبيل الاستئناس.
عصر.
ّ
ولألستاذ واسع النظر في
وضعيات مركبة تتمحور حول مفهوم الاستعمار
ضبط توقيته بحسب وتيرة
الحديث أسبابه و ودوافعه.
ّ
تقدم تالميذه في تعلماتهم
وضعيات مركبة حول نتائج املقاومة الشعبية
والنضال السياس ي ّ
ضد الاستعمار الفرنس ي.

1
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مادة الجغرافيا
ّ
ملمح التخرج من مرحلة التعليم الابتدائي :في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي يكون املتعلم قادرا على املساهمة في اقتراح حلول ملشاكل السكان والبيئة في محيطه القريب ،بمعرفة
ّ
معطيات الجغرافي املحلي والوطني.
ّ
أهمية املوقع ّ
ّ
املتعلم قادرا على استخالص ّ
ملمح التخرج من الطور الثالث :في نهاية الطور الثالث يكون
الطبيعية التي تساعد على التنمية املستدامة ،بمعرفة معطيات
وتنوع املوارد
ّ
تخص املجال.
جغرافية
ّ
الكفاءة الشاملة :في نهاية السنة الخامسة من التعليم الابتدائي ،يكون املتعلم قادرا على اقتراح حلول ملشاكل السكان و التنمية و البيئة و الاستغالل غير العقالني للموارد الطبيعية بعد
الكشف عن املجال الجغرافي الوطني.
الكفاءة الشاملة
امليادين
أدوات و مفاهيم املادة
السكان و التنمية
السكان والبيئة

وزارة التربية الوطنية

ّ
 .في نهاية السنة الخامسة من التعليم الابتدائي ،يكون املتعلم قادرا على اقتراح حلول ملشاكل السكان و التنمية و البيئة و الاستغالل غير العقالني للموارد الطبيعية بعد الكشف
عن املجال الجغرافي الوطني.

الكفاءات الختامية
ينطلق من املوقع الجغرافي والفلكي ،واملجال الجغرافي للجزائر إلبراز التنوع إلاقليمي و املناخي ،و اقتراح حلول لظاهرتي التصحر و الجفاف.
يربط العالقة بين استغالل الانسان للموارد الطبيعية وأثرها على التنمية
ينطلق من التهيئة الاقليمية القتراح حلول ملشكل بيئي في محيطه القريب

1

املخططات السنوية  -ابتدائي

املخطط ّ
السنوي لبناء التعلمات
الكفاءة
الختامية

-0

السير املنهجي للمقطع:

أدوات ومفاهيم املادة

1

0ساعات و 01دقيقة

وضعية الانطالق :تتمحور حول التنوع إلاقليمي في الجزائر :املوقع ـ تنوع ألاقاليم ـ التصحر و
الجفاف.
وضعيات تعلمية جزئية إلرساء املوارد  :أداءات و نشاطات :
ّ
التعرف على املوقع الجغرافي للجزائر تختم بإدماج جزئي. 0
 وضعية تمكن املتعلم من وضعيات تدفع املتعلم إلى اكتشاف تنوع ألاقاليم الطبيعية في للجزائر تختم بإدماج جزئي9 وضعية تحسس املتعلم بخطورة ظاهرتي التصحر و الجفاف بغرض اقتراح الحلول الوجيهةلهما تختم بإدماج جزئي0
وضعية إدماج كلي للموارد :وضعية لتعلم إلادماج متعلقة بالتنوع إلاقليمي في الجزائر و
أهميته.
وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تجنيد و إدماج املوارد املكتسبة حول التنوع إلاقليمي مع
تقديم حلول لظاهرتي التصحر و الجفاف
املعالجة املحتملة :تخص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم بعد إلادماج و
التقويم أو خالل سيرورة املقطع مثل :ـ صعوبة التمييز بين التموقع محليا و إقليميا و عامليا ـ
استقراء السندات( جداول ـ تمثيالت بيانية ـ صور) ـ التحكم في توزيع التضاريس و ألاقاليم
املناخية في الجزائر و الخلط بين خصائصها ـ الخلط بين مفهومي التصحر و الجفاف.

01أسابيع( من ألاسبوع  9إلى ألاسبوع )09

في غياب
الكتاب
املدرس ي،
من
الضروري
العودة إلى
وثيقة
تكييف
الكتاب –
سبتمبر
1020.

سبتمبر -أكتوبر  -نوفمبر

ينطلق من املوقع الجغرافي والفلكي ،واملجال الجغرافي للجزائر إلبراز الت1نوع
إلاقليمي و املناخي ،و اقتراح حلول لظاهرتي التصحر و الجفاف.ة

-0
-

املكتسبات القبلية:
موقع الجزائر وأهميته ضمن خريطة العالم.
ّ
العالقة بين املوقع الجغرافي وطبيعة الانتماء وتنوعه.

ساعة

أسبوع

شهر

فصل

الفصل ألاول

وزارة التربية الوطنية

املقاطع

ّ
هيكلة تعلمات املقاطع
(املكتسبات القبلية لكل مقطع-التدرج في مراحل تنفيذ املقطع):

توجيهات من الوثيقة
املرافقة

توجيهات من
دليل الكتاب

تقدير الحجم الزمني

املخططات السنوية  -ابتدائي

يربط العالقة بين استغالل الانسان للموارد الطبيعية وأثرها على التنمية

السكان والتنمية

0ساعات و 01دقيقة

01أسابيع( من ألاسبوع  00إلى ألاسبوع )90

ديسمبر -جانفي  -فيفري

1

الفصل الثاني

وزارة التربية الوطنية

املكتسبات القبلية:
-0
العالقة بين نشاط إلانسان و الثروات الطبيعية في الجزائر.
آثار العمل وإلانتاج و فوائده على التنمية.
بعض الحلول لعقلنة استغالل املوارد الطبيعية.
السير املنهجي للمقطع:
-0
الوضعية الانطالقية :تتمحور حول السكان و التنمية في الجزائر :الكثافة السكانية ـ توزيع
السكان ـ التنمية الاقتصادية ـ فوائد مشاريع التنمية الاقتصادية على السكان
وضعيات تعلمية جزئية إلرساء املوارد :
وضعيات و نشاطات:
ّ
التعرف على مفهوم الكثافة السكانية
 وضعيات تمكن املتعلم من وضعيات تدفع املتعلم إلى اكتشاف توزيع السكان و تضخم املدن وضعيات تمكن املتعلم من بناء مفهوم التنمية الاقتصادية و التعرف على فوائد مشاريعالتنمية على السكان.
وضعية إدماج كلي للموارد :وضعية لتعلم إلادماج متعلقة بالسكان و التنمية في
الجزائر(.استغالل خريطة توزيع سكان الجزائر مثال كسند للوضعية إلادماجية)
حل الوضعية الانطالقية بإدماج املوارد املرساة في املقطع الثاني
وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تجنيد و إدماج املوارد املكتسبة حول السكان و التنمية
في الجزائر
املعالجة املحتملة :تخص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم بعد إلادماج و
التقويم أو خالل سيرورة املقطع مثل :ـ صعوبة قراءة و استعمال الخريطة ـ التحكم في قاعدة
حساب الكثافة السكانية ـ استقراء السندات( جداول ـ تمثيالت بيانية ـ صور)
التحكم في معرفة خصائص توزيع السكان في الجزائر ـ صعوبة بناء مفهوم التنمية
الاقتصادية و حصر فوائدها على السكان.

ضرورة إثارة روح
ّ
املالحظة لدى املتعلم
وتنظيمها وتدقيقها.ص
00

املخططات السنوية  -ابتدائي
-2
-

املكتسبات القبلية:
املحميات الطبيعية في الجزائر.
حماية البيئة املحلية.
أنواع املخاطر الكبرى وسبل الوقاية منها.

ّ -1
السير املنهجي للمقطع:
ينطلق من التهيئة الاقليمية القتراح حلول ملشكل بيئي في محيطه القريب

السكان والبيئة

 0ساعات

 0أسابيع(من ألاسبوع  11إلى )01

مارس – أفريل  -ماي

1

الفصل الثالث

وزارة التربية الوطنية

الوضعية الانطالقية :تتمحور حول التهيئة إلاقليمية في الجزائر :الاستغالل العقالني للمجال
الجغرافي
ـ مشاكل املدن و اقتراح الحلول ملشكلتي التلوث و النفايات املنزلية ـ حماية ألاراض ي الفالحية و
الغابات.
وضعيات تعلمية جزئية إلرساء املوارد :
ّ
وضعيات و نشاطات :وضعيات تمكن املتعلم من التعرف على مفهوم التهيئة إلاقليمية و
كيفية الاستغالل العقالني للمجال الجغرافي أو إلاقليم
 وضعيات تدفع املتعلم إلى اكتشاف املشاكل التي تعاني منها املدن :التلوث و النفايات املنزلية وضعيات تمكن املتعلم من اقتراح و حوصلة حلول وجيهة مشكالت التلوث و النفاياتاملنزلية
ـ وضعيات تدفع املتعلم لتبيان كيفية حماية الغابات و ألاراض ي الفالحية
وضعية إدماج كلي للموارد :وضعية لتعلم إلادماج متعلقة بالتهيئة إلاقليمية في الجزائر .مع
التركيز على اقتراح أنجع الحلول ملشكل التلوث و النفايات املنزلية و كذا كيفية حماية ألاراض ي
الفالحية و الغابات.
حل الوضعية الانطالقية بإدماج املوارد املرساة في املقطع الثالث
وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تجنيد و إدماج املوارد املكتسبة حول التهيئة إلاقليمية في
الجزائر.
املعالجة املحتملة :تخص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم بعد إلادماج و
التقويم أو خالل سيرورة املقطع مثل :ـ صعوبة بناء مفهوم التهيئة إلاقليمية و كذا كيفية
الاستغالل العقالني للمجال الجغرافي أو إلاقليم
ـ عدم التحكم في تصنيف النفايات املنزلية ـ نقص في إدراك دوره في محاربة التلوث و
التعامل مع النفايات املنزلية و كذا حماية الغابات و ألاراض ي الفالحية (التركيز على الجانب
القيمي و السلوكي).

املخططات السنوية  -ابتدائي

ّ
ّ
املخطط التقويم البيداغوجي
مؤشرات ملعايير التحكم في الكفاءات

الكفاءة املستهدفة في التقويم البيداغوجي
تقويم تشخيـص ي

الفصل ألاول
الفصل الثاني

* يحدد موقع منطقته ( البلدية ،الوالية) في الجزائر و يعلق على ذلك*يحدد مساحة و موقع الجزائر
بالنسبة للمغرب و البحر ألابيض املتوسط
أمام وضعيات إشكالية مستقاة من محيطه يكون املتعلم قادرا على:
* يرسم خريطة الجزائر و يبين عليها ألابعاد مع التعليق*يحدد موقع الجزائر في الوطن العربي و إفريقيا و
التموقع محليا ،إقليميا و عامليا(والية ،وطن ،قارة ،عالم) و التعريف بتنوع
العالم و يتعرف على املناطق الجغرافية املذكورة ( املعالم الكبرى) و يعينها على الخريطة * يبرز أهمية
ألاقاليم الطبيعية في الجزائر(مظاهر السطح و املناخ و النبات) ،و كذا
موقع الجزائر
اقتراح حلول وجيهة ملشكلتي التصحر و الجفاف.
ّ
* يعرف بأنواع ألاقاليم الطبيعية في الجزائر(مظاهر السطح و املناخ و النبات) و يذكر خصائصها
* يميز بين ظاهرتي التصحر و الجفاف * ّ
يقدم حلوال وجيهة لهما
* ّ
يعرف الكثافة السكانية * يحلل خصائص توزيع السكان في الجزائر* يحدد املناطق الكبرى لتركز
أمام وضعيات إشكالية تتعلق بالسكان و التنمية الاقتصادية يكون املتعلم
السكان في الجزائر باستعمال الخريطة
قادرا على التعريف بالظاهرة الديمغرافية و خصائص توزيع السكان في
الجزائر ،مع توضيح املقصود بالتنمية الاقتصادية في الجزائر و فوائدها
* يبين العوامل املتحكمة في توزيع السكان
على السكان
* يشرح املقصود بالتنمية الاقتصادية في الجزائر
* يبرز فوائد التنمية الاقتصادية على السكان

وزارة التربية الوطنية
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املخططات السنوية  -ابتدائي

الفصل الثالث

في وضعيات واقعية حول التهيئة إلاقليمية من بيئته املحلية ،يتمكن
املتعلم من تبيان كيفية الاستغالل العقالني ملجاله الجغرافي و ذكر مشاكل
املدن مع اقتراح الحلول ملشكلتي التلوث و النفايات املنزلية و صياغة
إجراءات فعالة لحماية ألاراض ي الفالحية و الغابات.

وزارة التربية الوطنية

* يشرح مفهوم تهيئة إلاقليم * يبين كيف يستغل مجاله الجغرافي الواقعي بعقالنية
*يحصر مشاكل املدن من الواقع أو السندات *يعطي حلوال وجيهة لظاهرتي التلوث و النفايات املنزلية
*يصوغ كتابيا إجراءات عملية ناجعة لحماية ألاراض ي الفالحية و الغابات
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ّ
ّ
ي
املخطط السنو املكيف للمراقبة املستمرة
املستوى

الفصل
ألاول

السنة
الخامسة

ألاسبوع

امليدان/املقطع

مالحظات

التعلمات املستهدفة بالتقويم

 (2ألاسبوع الثاني أدوات ومفاهيم وضعية ( وضعيات)مركبة تتمحور حول التموقع محليا و تحديد موقع
ّ
الجزائر إقليميا و عامليا.
املادة
من نوفمبر)

الثاني

 (02ألاسبوع
الثاني من
فيفري)

الثالث

 (90ألاسبوع
الرابع من أفريل)

السكان و
التنمية

السكان و
البيئة

وضعية ( وضعيات)مركبة تتعلق بمفهوم الكثافة السكانية و خصائص
توزيع سكان الجزائر و بالعوامل املتحكمة في هذا التوزيع.
وضعية ( وضعيات)مركبة تتعلق بكيفية الاستغالل العقالني للمجال
الجغرافي و كذا التعريف باملشكالت التي تعاني منها املدن :التلوث و
النفايات املنزلية .

ّ
إن تحديد تاريخ إنجاز الوقفات جاء في
ّ
املخطط على سبيل الاستئناس .ولألستاذ
واسع النظر في ضبط توقيته بحسب وتيرة
تقدم تالميذه في تعلماتهم.

ملحـ ــق :مدونة الوسائل التعلمية الضرورية لتسيير حصص مادة الجغرافيا:

ـ الخرائط :ـ خريطة العالم السياسية ـ خريطة قارة إفريقيا ـ خريطة العالم العربي ـ خريطة الجزائر الطبيعية (املناخ ـ التضاريس) ـ خريطة توزيع السكان في الجزائر ـ خريطة التقسيم
إلاداري في الجزائر(الواليات) ـ خريطة الجزائر الاقتصادية
ـ الكرة ألارضية
ـ مجسمات :أشكال التضاريس (السهول ـ الهضاب ـ الجبال ـ الصحراء)
ـ أشرطة فيديو :ـ مقاطع فيديو حول الجفاف ـ التصحر ـ الغابات ـ ألاراض ي الفالحية ـ التنمية الاقتصادية ـ تهيئة إلاقليم ـ التلوث ـ النفايات املنزلية......
ـ صور :حول الجفاف ـ التصحر ـ الغابات ـ ألاراض ي الفالحية ـ التنمية الاقتصادية ـ تهيئة إلاقليم ـ التلوث ـ النفايات املنزلية ـ املدن ـ املصانع ......
وزارة التربية الوطنية
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ـ مخططات :ـ مخططات مدن جديدة ـ مخططات منشآت عمرانية أو صناعية ...
ـ محسوسات عينية :ـ أصناف من النفايات املنزلية ....
ـ كل ما هو متاح و مناسب من محسوسات و شبه محسوسات متوفرة في املدرسة أو من إعداد ألاستاذ و متعلميه

وزارة التربية الوطنية
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INTRODUCTION
Dans le cadre de la rentrée scolaire 2019-2020, l’inspection générale de la pédagogie met à la disposition des inspecteurs et des enseignants
l’actualisation des plans pédagogiques annuels. Ces outils complètent les supports de référence officiels qui sont déjà utilisés dans les cycles primaire et
moyen. Conformément à l’esprit et à la dynamique des réformes pédagogiques actuelles, ils visent à faciliter la lecture, la compréhension et l’exécution
des programmes dans le but d’améliorer la qualité de l’enseignement. Ces planifications ont pour visée, également, d’unifier le mode de structuration des
contenus lors de l’élaboration des séquences d’apprentissage dans l’esprit de ce que recommandent les nouveaux programmes et les orientations des
documents d’accompagnement. D’un point de vue méthodologique, ces outils de planification pédagogique permettront d’asseoir une représentation
commune du parcours d’apprentissage dans les séquences à travers les étapes de contextualisation des enseignements-apprentissages dans le cadre de
situations de départ, d’installation, de mobilisation et d’intégration des ressources pour les besoins de transfert des compétences dans des situations de la
vie.
Ces documents de travail complémentaires sont présentés ainsi :
 plans annuels de construction des apprentissages ;
 plans annuels de l’évaluation pédagogique ;
 plans annuels du contrôle continu.
Les différents plans sont conçus de façon à articuler de manière cohérente les dimensions liées à la préparation des apprentissages, à l’évaluation
pédagogique et au contrôle continu. Il est attendu des inspecteurs qu’ils accompagnent les professeurs, notamment les enseignants débutants, dans la
mise en œuvre effective de ces plans au niveau de leurs classes.
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NOTE METHODOLOGIQUE
Il ressort de l’enquête nationale sur l’évaluation, qui a abouti à la conférence du 29/04/2017 sur le sujet, une nécessité impérieuse de revoir les pratiques
d’évaluation actuelles sur le terrain. De la même manière, les rapports des inspecteurs chargés du suivi de la réforme ont mis en évidence des écarts
dans la mise en œuvre des programmes en raison d’une lecture et des interprétations peu efficaces, voire erronées. Ces constats ont conduit l’Inspection
Générale de la pédagogie à fournir aux praticiens des outils de travail qui pourraient éclairer la vision et dissiper les confusions dans ces domaines. C’est
dans cette perspective qu’il est proposé, pour chaque matière, un plan annuel des apprentissages facile à lire et à mettre en œuvre. Ce document pratique
a pour objectif de doter les enseignants, notamment les débutants, d’outils opératoires simples d’utilisation afin d’améliorer la qualité de leurs prestations
pédagogiques.
Ces plans annuels tiennent leur pertinence d’au moins trois éléments-clés. Ils prennent en compte les critères de conformité au programme officiel ; de
cohérence et de lisibilité. Ils laissent par ailleurs toute l’autonomie nécessaire à la planification individuelle de l’enseignant en fonction des divers
contextes.
La cohérence de ces plans apparaît dans leur lecture horizontale et verticale. Horizontalement, les entrées sont guidées par « les actes de paroles » sur
lesquels sont fondés « Le profil de sortie » de chaque palier, « la compétence globale » de fin d’année et « les compétences terminales » dans
chaque domaine langagier. La progression des apprentissages est éclairée par les orientations contenues dans les documents d’accompagnement (Actes
de parole, ressources, tâches …). Ces orientations peuvent être également illustrées, quand cela est possible, par des exemples tirés du guide
d’utilisation du manuel. L’inspecteur se chargera, en groupes de travail ou en journées de formation, d’informer les colonnes qui s’y rapportent.
La lecture verticale permet de suivre l’évolution de la compétence terminale par domaine. La reprise de certains actes de paroles, des ressources et
des tâches, dans des situations nouvelles, de plus en plus complexes, participent de la volonté d’asseoir « une démarche spiralaire » dans les
apprentissages et de « ritualiser » certaines tâches d’apprentissage chez les apprenants.
Les domaines de compétence de l’oral et de l’écrit ne doivent pas être perçus de manière cloisonnée. Ces domaines sont intégrés lors de la construction
des apprentissages par l’élève. Ils doivent donc être envisagés de ce point de vue-là et selon des dominantes alternées en fonction de situations de
communication réelles ou simulées.
Au-delà des prescriptions édictées par les programmes (entrées par les actes de parole, valeurs, compétences transversales,….), une certaine autonomie
est laissée à l’enseignant dans la conception et/ou choix des situations et des supports didactiques.
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Le plan de 3èAP est réalisable en 99 heures. Ce calcul est fait sur la base d’une année scolaire de 33 semaines, dédiées à une phase d’imprégnation de
deux semaines en début d’année scolaire, aux apprentissages et aux différentes évaluations. La séquence d’apprentissage s’étale sur 09 vacations de 45
minutes, soit 6 heures et 45 minutes.
En 4èAP et en 5è AP, les mêmes impératifs, liés à la promotion d’un enseignement basé sur une approche communicative de la langue, sont à respecter.
Les plans de la 4èAP et de la 5è AP sont quantifiés sur la base respective de 148 heures et de 139 heures. Ce calcul est fait sur la base d’une année
scolaire de 33 semaines pour la 4èAP et de 31 semaines pour la 5èAP dédiées à une phase d’évaluation diagnostique et de vérification des pré-requis de
deux semaines en début d’année scolaire, aux apprentissages et aux différentes évaluations. En 4èAP et en 5è AP, la séquence d’apprentissage s’étale
sur 09 vacations d’une heure et trente minutes, soit 13 heures et 30 minutes.
A ce titre, des exemples de déroulement de séquence sont proposés pour les différents niveaux, cependant, la latitude est laissée aux enseignants afin
d’apporter les modifications qu’imposent chaque situation de classe.
Il est clair que dans « la vie de la classe », le temps de l’oral doit être important au même titre que celui de l’écrit pour affirmer la priorité accordée à
l’apprentissage de la communication dans la langue. Le respect de cette perspective prioritaire dans l’attribution des volumes horaires réservés aux deux
domaines est une exigence forte qu’il appartient à chaque enseignant de traduire de manière effective en classe.
Les plans annuels d’apprentissage sont par ailleurs accompagnés de plans annuels d’évaluations pédagogiques et de contrôles continus. Le plan annuel
de contrôle continu, quant à lui, présente, pour chaque niveau, un échéancier de stations selon le calendrier scolaire. Le contrôle continu doit prendre en
charge aussi tous les domaines d’apprentissage à raison d’au moins trois stations par année scolaire.
Ces plans mis en œuvre depuis septembre 2018. Ils ont été ajustés pour cette année afin de mieux répondre aux besoins des enseignants en fonction des
modifications et des enrichissements qui ont été proposés par leurs utilisateurs.
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DISCIPLINE : Langue française
PROFIL DE SORTIE DU 3ème PALIER (5èAP) :
Au terme du 3ème palier du cycle primaire, à partir de supports sonores et/ou visuels, l’élève est capable de comprendre et de produire, à l’oral et a l’écrit, des énoncés mettant en œuvre les actes de
parole exiges par la situation de communication.
LA COMPÉTENCE GLOBALE :
Au terme de la 5èAP du cycle primaire, à partir de supports sonores et/ou visuels, l’élève est capable de comprendre et de produire, à l’oral et à l’écrit, des énoncés mettant en œuvre les actes de
parole dans une situation de communication contraignante.
VALEURS
 Identité : L'élève a conscience des éléments qui composent son identité algérienne (l'Islamité, l'Arabité et l'Amazighité).
 Conscience nationale : Au-delà de l'étendue géographique du pays et la diversité de sa population, l'élève a conscience de ce qui fait l'unité nationale à savoir une histoire, une culture,
des valeurs partagées, une communauté de destin, des symboles…
 Citoyenneté : L'élève est en mesure de délimiter en toute objectivité ce qui relève des droits et ce qui relève des devoirs en tant que futur citoyen et de mettre en pratique cette
pondération dans ses rapports avec les autres. (Cf. Constitution algérienne).
 0uverture sur le monde : Tout en ayant conscience de son identité, socle de sa personnalité, l'élève est en mesure de prendre de l'intérêt à connaître les autres civilisations, de percevoir
les ressemblances et les différences entre les cultures pour s'ouvrir sur les civilisations du monde et respecter l'altérité.
COMPETENCES TRANSVERSALES
D’ordre intellectuel
D’ordre de la communication
 Développer des démarches de résolution de situations problèmes ;
 Communiquer de façon intelligible, lisible et appropriée ;
 Analyser de l’information ; - résumer de l’information ;
 Exploiter les ressources de la communication ;
 Synthétiser des informations ;
 Utiliser les TICE dans son travail scolaire et extrascolaire.
 Donner son point de vue, émettre un jugement argumenté ;
D’ordre personnel et social
 Évaluer, s’auto évaluer pour améliorer son travail ;
 Structurer sa personnalité ;
 Développer un esprit critique.
 Interagir positivement en affirmant sa personnalité mais aussi en respectant l’avis des autres ; s’intégrer à un travail d’équipe, un projet mutualisé, en fonction des ressources dont il dispose ;
D’ordre méthodologique
 Rechercher, seul, des informations dans des documents pour résoudre le

Manifester de l’intérêt pour le fait culturel : salon du livre, expositions, manifestations, etc. ;
problème auquel il est confronté ;
 Manifester un effort soutenu et de la persévérance dans les tâches dans lesquelles il s’engage ;  Utiliser des usuels : encyclopédies, dictionnaires, grammaires, … ;
accepter l’évaluation du groupe ;
 Prendre des notes et de les organiser ;
 Développer un esprit d’initiative ;
 Concevoir, planifier et présenter un projet individuel ;
 Manifester sa créativité dans un projet personnel.
 Développer des méthodes de travail autonomes.
COMPETENCES TERMINALES :
Compétence Terminale 01 (Oral/réception):
« Comprendre des énoncés oraux (30 à 40 mots) portant sur des situations d’échange d’actes de parole simples étudiés en classe. »
Compétence Terminale 02 (Oral/production):
« Produire des énoncés oraux (30 à 40 mots) portant sur des situations d’échange d’actes de parole simples étudiés en classe. »
Compétence Terminale 03 (Ecrit/réception) :
« Comprendre des énoncés écrits (20 à 30 mots) portant sur des situations d’échange d’actes de parole simples étudiés en classe. »
Compétence Terminale 04 (Ecrit/production) :
« Produire des énoncés écrits (20 à 30 mots) portant sur des situations d’échange d’actes de parole simples étudiés en classe. »
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TYPES DE TACHES

TEMPS

SEQUENCE

ACTES DE
PAROLE

PROJET

DOMAINE

PERIODE

PLANS ANNUELS -PRIMAIRE

CRITERES ET INDICATEURS
D’EVALUATION

09 heures

18 séances x 45 mn (13h30)

SEQUENCE 1 : Pauvre petite gazelle !

PROJET 1 : Au zoo !
Réaliser des posters d’animaux sauvages.

ORAL : RECEPTION ET PRODUCTION

ECRIT : RECEPTION ET PRODUCTION

PERIODE 01

EVALUATION DIAGNOSTIQUE ET VERIFICATION DES PRE-REQUIS (02 semaines)
Actes de parole : sociaux, affectifs, de demande, de réponse, de présentation et
d’expression / Les mots et leur formation : familles de mots / Vocabulaire fonctionnel /
Les différentes graphies / Notion de texte / Notion de phrase / La ponctuation forte / Les types et
Vocabulaire thématique /Temps/ repères temporels / Espace/indicateurs de lieu /
formes de phrases / Les substituts
La progression phonologique sons simples et complexes
 Ecoute de divers supports oraux pour relever une
Qualité de l’écoute :
caractéristique : formule d’ouverture, rimes.
-Ecoute complète de la consigne.
 Ecoute de textes oraux pour relever un nom, une
-Ecoute complète de l’énoncé.
date, une expression, une formule récurrente.
Pertinence de l’écoute :
 Ecoute de textes pour retrouver : qui parle ? qui ? de -Sélection de l’information essentielle
quoi ?
-Identification des éléments de la

Ecoute
d’un
dialogue
pour
repérer
les
intentions
des
communication.
 Les adjectifs cardinaux ;
Interlocuteurs.
Pertinence
de la production :
 Le sujet (pronom

Écoute
d’un
dialogue
pour
retrouver
les
Respect
de
la consigne.
Actes de
personnel/GN) ;
interlocuteurs
(qui
parle
?
à
qui
?).
Utilisation
des
ressources proposées,
description
 Le verbe de la phrase ;
 Repérage de mots, de phrases, d’interjections dans
variantes linguistiques
Décrire un fait,
 Le complément d’objet direct ;
un texte oral pour retrouver des informations.
Qualité de la lecture :
annoncer un
 La phrase négative : ne… plus ;
 Production d’énoncés pour décrire.
Respect de l’intonation pour rendre le
fait.
sens du message.
 Les verbes pronominaux
.
Correction de la langue :
s’appeler/se reposer au présent
- Respect de la syntaxe de la phrase et
de l’indicatif ;
 Association de textes et d’illustrations.
des normes morpho grammaticales
 Identification des personnages dans un texte à
 Le féminin en « e » ;
-Exactitude de la prononciation des
partir des noms et prénoms.
 Les adjectifs de couleurs ;
sons
et des mots.
 Identification des personnages qui parlent dans un
 Les accents.
-Respect de l’intonation.
texte à partir des verbes introducteurs (Il dit, il
-Respect de l’organisation de la phrase.
répondit).
-Utilisation des variantes linguistiques
 Reproduction d’énoncés en respectant la liaison et
des actes de parole.
l’enchaînement des mots.
Cohérence sémantique :
 Lecture de courts textes de manière expressive.
- Respect de la structure
 Production d’un court texte pour décrire.
Chronologique.
 Réalisation partielle du projet (Tâche 1).
- Utilisation des temps verbaux
adéquats.
Perfectionnement :
-Apport d’une idée nouvelle.
-Qualité exceptionnelle de la production
(Originalité)

7
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE




Actes de
présentation
Présenter un
fait, annoncer
un fait.

Séquence 2 : C’est un vrai fennec ?














Les adjectifs cardinaux ;
Le verbe d’état ;
L’adjectif attribut ;
Le complément d’objet indirect ;
La phrase négative :
ne..rien/ne..jamais ;
Les pronoms substituts :
ils/elles ;
Les verbes être/avoir au
présent ;
L’accord de l’adjectif attribut ;
Le féminin eur : euse/trice ;
Les homophones : a/à, on/ont.















Ecoute de dialogues pour repérer les intonations des
interlocuteurs.
Ecoute de dialogues pour retrouver les
interlocuteurs (qui parle ? à qui ?de quoi ?)
Reproduction de répliques de dialogues, d’une
partie d’un texte mémorisé.
Reproduction de mélodies de phrases.
Production d’énoncés pour répondre à des
questions.
Production d’énoncés pour présenter.

Identification des graphèmes complexes dans les
mots.
Association de textes et d’illustrations.
Identification des personnages dans un texte à
partir des noms et prénoms.
Identification des personnages qui parlent dans un
texte à partir des verbes introducteurs (Il dit, il
répondit).
Reproduction d’énoncés en respectant la liaison et
l’enchaînement des mots.
Lecture de courts textes de manière expressive.
Rédaction d’une ou deux répliques pour compléter
un dialogue.
Production d’un court texte pour présenter.
Réalisation partielle du projet (Tâche 2).

TEMPS

TYPES DE TACHES

CRITERES ET INDICATEURS
D’EVALUATION
Qualité de l’écoute :
-Ecoute complète de la consigne.
-Ecoute complète de l’énoncé.
Pertinence de l’écoute :
-Sélection de l’information essentielle
-Identification des éléments de la
communication.
Pertinence de la production :
- Respect de la consigne.
- Utilisation des ressources proposées,
variantes linguistiques
Qualité de la lecture :
Respect de l’intonation pour rendre le
sens du message.
Correction de la langue :
- Respect de la syntaxe de la phrase et
des normes morpho grammaticales
-Exactitude de la prononciation des
sons et des mots.
-Respect de l’intonation.
-Respect de l’organisation de la phrase.
-Utilisation des variantes linguistiques
des actes de parole.
Cohérence sémantique :
- Respect de la structure
chronologique.
- Utilisation des temps verbaux
adéquats.
Perfectionnement :
-Apport d’une idée nouvelle.
-Qualité exceptionnelle de la production
(Originalité)

18 séances x 45 mn (13h30)

RESSOURCES

90
mn

SEQUENCE

PROJET

ACTES DE
PAROLE

Projet 1 : Au zoo !
Réaliser des posters d’animaux sauvages.

DOMAINE
ECRIT : RECEPTION ET PRODUCTION

PERIODE 01

ORAL : RECEPTION ET PRODUCTION

PERIODE

PLANS ANNUELS -PRIMAIRE

EVALUATION DU PROJET
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TYPES DE TACHES

-


Séquence 1 : Nous allons au musée.

Actes
d’expression
pour évoquer
Raconter un
évènement.

Projet 2 : C’est un lieu exceptionnel !
Organiser la visite d’un lieu exceptionnel et le présenter à ses camarades.

ECRIT : RECEPTION ET PRODUCTION

PERIODE 02

ORAL : RECEPTION ET PRODUCTION

-







Le vocabulaire de la visite :
comment se déplacer ;
Le complément de lieu ;
Les déterminants possessifs ;
Les verbes du 1er et du 2ème
groupes au présent de
l’indicatif : accompagner/
choisir ;
Les homophones : son/sont.

-

-

Ecoute de dialogues pour repérer les intonations des
interlocuteurs.
Ecoute de textes oraux pour relever un nom, une
date, une expression, une formule récurrente.
Ecoute de dialogues pour retrouver les
interlocuteurs (qui parle ? à qui ?)
Restitution de comptines mémorisées, d’une
information écoutée.
Reproduction de mélodies de phrases.
Production d’énoncés pour répondre à des
questions.
Production d’énoncés pour raconter un événement.

Association de textes et d’illustrations.
Identification du cadre spatio-temporel.
Construction du sens d’un texte à partir d’éléments
linguistiques visibles.
Reproduction d’énoncés en respectant la liaison et
l’enchaînement des mots.
Lecture de courts textes de manière expressive
Production de phrases en respectant les règles
d’orthographe lexicale et grammaticale.
Production d’un court texte pour raconter un
événement.
Réalisation partielle du projet (Tâche 1).

TEMPS

RESSOURCES

CRITERES ET INDICATEURS
D’EVALUATION
Qualité de l’écoute :
-Ecoute complète de la consigne.
-Ecoute complète de l’énoncé.
Pertinence de l’écoute :
-Sélection de l’information essentielle
-Identification des
éléments de la
communication.
Pertinence de la production :
- Respect de la consigne.
- Utilisation des ressources proposées,
variantes linguistiques
Qualité de la lecture :
-Respect de l’intonation pour rendre le
sens du message.
Correction de la langue :
- Respect de la syntaxe de la phrase et
des normes morpho grammaticales
-Exactitude de la prononciation des
sons et des mots.
-Respect de l’intonation.
-Respect de l’organisation de la phrase.
-Utilisation des variantes linguistiques
des actes de parole.
Cohérence sémantique :
- Respect de la structure
chronologique.
- Utilisation des temps verbaux
adéquats.
Perfectionnement :
-Apport d’une idée nouvelle.
-Qualité exceptionnelle de la production
(Originalité)

18 séances x 45 mn (13h30)

SEQUENCE

ACTES DE
PAROLE

PROJET

DOMAINE

PERIODE

PLANS ANNUELS -PRIMAIRE
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TYPES DE TACHES

Le complément de temps ;
Les déterminants
démonstratifs ;
Les verbes des 3 groupes
au passé composé ;
L’accord du participe passé ;
Le féminin en elle, ette ;
Les homophones : ce/se.

-Écoute de divers supports oraux pour relever : formule
d’ouverture et de clôture rimes, jeux de mots, rythmes.
- Écoute de textes pour retrouver : qui parle ? à qui ?de quoi ?
pour quoi ? comment ?
- Écoute de textes pour repérer l’objet, l’action, les personnages
décrits.
- Ecoute d’un dialogue pour repérer les intentions des
interlocuteurs.
- Repérage de mots, de phrases, d’interjections dans un texte oral
pour retrouver des informations.
- Résumé oral d’un texte lu ou entendu.
- Production de phrases personnelles pour répondre, pour
informer, pour raconter…
- Jeux de rôle à partir d’un thème donné.
- Récitation à plusieurs voix d’un texte appris.
- Dramatisation d’un texte dialogué.
- Participation à un dialogue.
- Production d’énoncés pour situer un événement dans le temps.
- Production d’énoncés pour exprimer ses préférences.
- Production d’énoncés pour décrire un lieu.
- Inférence d’informations à partir d’indices textuels (date, mots en
gras, )
- Association de textes et d’illustrations.
- - Identification du cadre spatio-temporel.
-Construction du sens d’un texte à partir d’éléments linguistiques
visibles
- Reproduction d’énoncés en respectant la liaison et
l’enchaînement des mots.
- Lecture de courts textes de manière expressive
- Complétion de textes lacunaires,
de fiches techniques.
- Production de phrases en respectant les règles d’orthographe
lexicale et grammaticale.
- Production d’un court texte pour situer un événement dans le
temps.
- Production d’énoncés pour exprimer ses préférences.
- Production d’un court texte pour décrire un lieu.
- Réalisation partielle du projet (Tâche 2).

TEMPS

RESSOURCES

CRITERES ET INDICATEURS
D’EVALUATION
Qualité de l’écoute :
-Ecoute complète de la consigne.
-Ecoute complète de l’énoncé.
Pertinence de l’écoute :
-Sélection de l’information essentielle
-Identification de la situation de
communication.
Pertinence de la production :
- Respect de la consigne.
- Utilisation des ressources proposées,
Qualité de la lecture :
-Respect de l’intonation pour rendre le
sens du message.
Correction de la langue :
- Respect de la syntaxe
-Exactitude de la prononciation des
sons et des mots.
-Respect de l’intonation.
-Respect de l’organisation de la phrase.
-Utilisation des variantes linguistiques
des actes de parole.
Cohérence sémantique :
- Respect de la structure
chronologique.
- Utilisation des temps verbaux
adéquats.
Perfectionnement :
-Apport d’une idée nouvelle.
-Qualité exceptionnelle de la production
(Originalité)

90
mn

EVALUATION DU PROJET
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18 séances x 45 mn (13h30)

SEQUENCE

Séquence 2 : J’aime voyager en famille.

Actes
d’expression
pour évoquer
Situer un
évènement
dans le temps.
Actes
d’expression
des
préférences
Exprimer ses
préférences.
Actes de
description
Décrire un lieu

PROJET

ACTES DE
PAROLE

Projet 2 : C’est un lieu exceptionnel !
Organiser la visite d’un lieu exceptionnel et le présenter à ses camarades.

DOMAINE
ECRIT : RECEPTION ET PRODUCTION

PERIODE 02

ORAL : RECEPTION ET PRODUCTION

PERIODE

PLANS ANNUELS -PRIMAIRE









Les noms composés ;
Le complément de but ;
L’infinitif après un verbe/une
préposition (à, de, pour,
sans) ;
Les pronoms compléments ;
Les verbes du 1er et 2ème
groupe, être/avoir au futur
simple ;
Le féminin : ère/ière ;
Les homophones : et/est.

TYPES DE TACHES

- Ecoute de dialogues pour repérer les intonations des
interlocuteurs.
- Ecoute de dialogues pour retrouver les interlocuteurs (qui
parle ? à qui ? de quoi ?)
- Restitution de comptines mémorisées, d’une information
écoutée.
-Ecoute de textes oraux pour relever un nom, une date, une
expression, une formule récurrente.
- Restitution de comptines mémorisées, d’une information
écoutée.
- Reproduction de répliques de dialogues, d’une partie d’un
texte mémorisé.
- Reproduction de mélodies, de phrases.
-Production d’énoncés pour répondre à des questions.
- Production d’actes de parole en situation.
- Production d’énoncés pour donner des informations sur un fait.
- Expression libre.
- Inférence d’informations à partir d’indices textuels (date,
mots en gras, formule …)
-Construction du sens d’un texte à partir d’éléments
linguistiques visibles.
- Reproduction d’énoncés en respectant la liaison et
l’enchaînement des mots.
- Lecture de courts textes de manière expressive.
- Complétion de textes lacunaires en respectant les règles
syntaxiques et morphologiques.
- Production de phrases en respectant les règles
d’orthographe lexicale et grammaticale.
-Production d’un court énoncé.
- Production d’un court texte pour donner des informations sur un
fait.
Réalisation partielle du projet (Tâche 1).

TEMPS

RESSOURCES

CRITERES ET INDICATEURS
D’EVALUATION
Qualité de l’écoute :
-Ecoute complète de la consigne.
-Ecoute complète de l’énoncé.
Pertinence de l’écoute :
-Sélection de l’information essentielle
-Identification de la situation de
communication.
Pertinence de la production :
- Respect de la consigne.
- Utilisation des ressources proposées,
Qualité de la lecture :
-Respect de l’intonation pour rendre le
sens du message.
Correction de la langue :
- Respect de la syntaxe
-Exactitude de la prononciation des
sons et des mots.
-Respect de l’intonation.
-Respect de l’organisation de la phrase.
-Utilisation des variantes linguistiques
des actes de parole.
Cohérence sémantique :
- Respect de la structure
chronologique.
- Utilisation des temps verbaux
adéquats.
Perfectionnement :
Apport d’une idée nouvelle.
-Qualité exceptionnelle de la production
(Originalité)
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18 séances x 45 mn (13h30)

SEQUENCE
Séquence 1 : Quand je serai grand.

Actes de
réponse
Donner des
informations
sur un fait.

PROJET

ACTES DE
PAROLE

Projet 3 : Qu’est-ce qu’une catastrophe naturelle ?
Réaliser un panneau de photos et de textes pour expliquer comment agir face une
catastrophe naturelle.

DOMAINE
ORAL : RECEPTION ET PRODUCTION
ECRIT : RECEPTION ET PRODUCTION

PERIODE 03

PERIODE

PLANS ANNUELS -PRIMAIRE









Les adverbes de manière :
ment/emment ;
Le complément de manière ;
La coordination : mais ;
Les pronoms compléments ;
Les verbes du 1er et 2ème
groupe à l’imparfait ;
Le pluriel en « s » ;
Les lettres muettes.

- Ecoute de dialogues pour repérer les intonations des
interlocuteurs.
- Ecoute de dialogues pour retrouver les interlocuteurs (qui
parle ? à qui ? de quoi ?)
- Restitution de comptines mémorisées, d’une information
écoutée.
-Ecoute de textes oraux pour relever un nom, une date, une
expression, une formule récurrente.
- Restitution de comptines mémorisées, d’une information
écoutée.
- Reproduction de répliques de dialogues, d’une partie d’un
texte mémorisé.
- Reproduction de mélodies, de phrases.
-Production d’énoncés pour répondre à des questions.
- Production d’actes de parole en situation.
-Production d’énoncés pour expliquer un fait, un événement.
-Production d’énoncés pour dire ce qu’il faut faire.
- Expression libre.
- Identification des personnages dans un texte à partir des
noms et prénoms ; qui parle dans un texte à partir des verbes
introducteurs (Il dit, il répondit).
- Identification des différents moments d’un récit à l’aide des
connecteurs logiques (d’abord, puis, enfin)
ou chronologiques (hier, aujourd’hui, demain).
- Lecture de courts textes de manière expressive.
- Complétion de textes lacunaires en respectant
les règles syntaxiques et morphologiques.
- Production de phrases en respectant les règles
d’orthographe lexicale et grammaticale.
-Rédaction d’une ou deux répliques pour compléter un
dialogue.
-Production d’un texte pour expliquer un fait, un événement.
-Production d’énoncés pour dire ce qu’il faut faire.
- Réalisation partielle du projet (Tâche2)

TEMPS

TYPES DE TACHES

CRITERES ET INDICATEURS
D’EVALUATION
Qualité de l’écoute :
-Ecoute complète de la consigne.
-Ecoute complète de l’énoncé.
Pertinence de l’écoute :
-Sélection de l’information essentielle
-Identification de la situation de
communication.
Pertinence de la production :
- Respect de la consigne.
- Utilisation des ressources proposées,
Qualité de la lecture :
-Respect de l’intonation pour rendre le
sens du message.
Correction de la langue :
- Respect de la syntaxe
-Exactitude de la prononciation des
sons et des mots.
-Respect de l’intonation.
-Respect de l’organisation de la phrase.
-Utilisation des variantes linguistiques
des actes de parole.
Cohérence sémantique :
- Respect de la structure
chronologique.
- Utilisation des temps verbaux
adéquats.
Perfectionnement :
-Apport d’une idée nouvelle.
-Qualité exceptionnelle de la production
(Originalité)

EVALUATION DU PROJET
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18 séances x 45 mn (13h30)

RESSOURCES

90
mn

SEQUENCE
Séquence 2 : Que devons-nous faire ?

Actes de
réponse
Expliquer un
évènement.
Actes de
réponse
Dire ce qu’il
faut faire.

PROJET

ACTES DE
PAROLE

Projet 3 : Qu’est-ce qu’une catastrophe naturelle ?
Réaliser un panneau de photos et de textes pour expliquer comment agir face une catastrophe
naturelle.

DOMAINE
ORAL : RECEPTION ET PRODUCTION
ECRIT : RECEPTION ET PRODUCTION

PERIODE 03

PERIODE

PLANS ANNUELS -PRIMAIRE








Le suffixe : tion ;
La coordination : car ;
La phrase complexe avec
« parce que »;
Les verbes du 3ème groupe,
être/avoir à l’imparfait ;
Le pluriel en « x » ;
Le redoublement des
consonnes.

TYPES DE TACHES

- Ecoute de divers supports oraux pour relever la formule
d’ouverture, de clôture.
- Ecoute de dialogues pour retrouver les interlocuteurs (qui
parle ? à qui ?de quoi ?)
- Ecoute de contes pour retrouver le rôle des personnages.
- Ecoute de textes pour repérer l’objet, l’événement, les
personnages décrits.
- Reproduction de répliques de dialogues, d’une partie d’un
texte mémorisé.
-Production d’énoncés pour répondre à des questions.
- Production d’actes de parole en situation.
-Production d’énoncés pour présenter et expliquer un fait.
-Production d’énoncés pour formuler une hypothèse.
-Production d’énoncés pour dire ce qu’il faut faire.
- Expression libre.
- Lecture silencieuse d’un texte pour répondre à des
questions.
- Observation et lecture de textes différents (poésies, contes,
textes documentaires) pour les classer.
- Identification dans un texte du vocabulaire relatif à un
thème,
- Exploitation de la ponctuation, des couleurs pour lire un
texte, un itinéraire...
- Utilisation du dictionnaire pour trouver la définition d’un mot
dans un contexte.
- Construction de sens à partir de la silhouette de texte,
d’éléments linguistiques visibles dans le texte.
- Transfert d’informations contenues dans un texte
documentaire à une fiche signalétique.
-Production d’un texte pour présenter et expliquer un fait.
-Production d’énoncés pour formuler une hypothèse.
-Production d’énoncés pour dire ce qu’il faut faire.
- Réalisation partielle du projet (Tâche1)

TEMPS

RESSOURCES

CRITERES ET INDICATEURS
D’EVALUATION
Qualité de l’écoute :
-Ecoute complète de la consigne.
-Ecoute complète de l’énoncé.
Pertinence de l’écoute :
-Sélection de l’information essentielle
-Identification de la situation de
communication.
Pertinence de la production :
- Respect de la consigne.
- Utilisation des ressources proposées,
Qualité de la lecture :
-Respect de l’intonation pour rendre le
sens du message.
Correction de la langue :
- Respect de la syntaxe
-Exactitude de la prononciation des
sons et des mots.
-Respect de l’intonation.
-Respect de l’organisation de la phrase.
-Utilisation des variantes linguistiques
des actes de parole.
Cohérence sémantique :
- Respect de la structure
chronologique.
- Utilisation des temps verbaux
adéquats.
Perfectionnement :
-Apport d’une idée nouvelle.
-Qualité exceptionnelle de la production
(Originalité)
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18 séances x 45 mn (13h30)

SEQUENCE
Séquence 1 : Pourquoi notre terre est-elle en danger ?

Actes de
présentation
des faits
Présenter un
fait.
Formuler une
hypothèse.
Actes de
réponse
Dire ce qu’il faut
faire.
Actes de
réponse
Expliquer un
évènement.

PROJET

ACTES DE
PAROLE

Projet 4 : Protégeons la nature !
Fabriquer une affiche sous la forme de conseils pour protéger la nature.

DOMAINE
ECRIT : RECEPTION ET PRODUCTION

PERIODE 04

ORAL : RECEPTION ET PRODUCTION

PERIODE

PLANS ANNUELS -PRIMAIRE






Le suffixe : ée ;
Les pronoms compléments :
le, la,
Les, l’ ;
La coordination : donc ;
Il faut / il ne faut pas.

- Ecoute de divers supports oraux pour relever la formule
d’ouverture, de clôture.
- Ecoute de dialogues pour retrouver les interlocuteurs (qui
parle ? à qui ?de quoi ?)
- Ecoute de contes pour retrouver le rôle des personnages.
- Ecoute de textes pour repérer l’objet, l’événement, les
personnages décrits
- Reproduction de répliques de dialogues, d’une partie d’un
texte mémorisé
-Production d’énoncés pour répondre à des questions.
- Production d’actes de parole en situation.
-Production d’énoncés pour présenter un fait, un phénomène.
-Production d’énoncés pour donner des conseils.
- Expression libre.
- Lecture silencieuse d’un texte pour répondre à des
questions.
- Observation et lecture de textes différents (poésies, contes,
textes documentaires) pour les classer.
- Identification dans un texte du vocabulaire relatif à un
thème,
- Exploitation de la ponctuation, des couleurs pour lire un
texte, un itinéraire...
- Utilisation du dictionnaire pour trouver la définition d’un mot
dans un contexte.
- Construction de sens à partir de la silhouette de texte,
d’éléments linguistiques visibles dans le texte.
- Transfert d’informations contenues dans un texte
documentaire à une fiche signalétique.
-Production d’un texte pour présenter un fait, un phénomène.
-Production d’un texte pour donner des conseils
- Réalisation partielle du projet (Tâche2)

TEMPS

TYPES DE TACHES

CRITERES ET INDICATEURS
D’EVALUATION
Qualité de l’écoute :
-Ecoute complète de la consigne.
-Ecoute complète de l’énoncé.
Pertinence de l’écoute :
-Sélection de l’information essentielle
-Identification de la situation de
communication.
Pertinence de la production :
- Respect de la consigne.
- Utilisation des ressources proposées,
Qualité de la lecture :
Respect de l’intonation pour rendre le
sens du message.
Correction de la langue :
- Respect de la syntaxe
-Exactitude de la prononciation des
sons et des mots.
-Respect de l’intonation.
-Respect de l’organisation de la phrase.
-Utilisation des variantes linguistiques
des actes de parole.
Cohérence sémantique :
- Respect de la structure
chronologique.
- Utilisation des temps verbaux
adéquats.
Perfectionnement :
-Apport d’une idée nouvelle.
-Qualité exceptionnelle de la production
(Originalité)

EVALUATION DU PROJET
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18 séances x 45 mn (13h30)

RESSOURCES

90
mn

SEQUENCE
Séquence 2 : Ne gaspillons pas l’eau !

Actes de
présentation
des faits
Présenter un
fait, un
phénomène.
Actes sociaux
Donner des
conseils.

PROJET

ACTES DE
PAROLE

Projet 4 : Protégeons la nature !
Fabriquer une affiche sous la forme de conseils pour protéger la nature.

DOMAINE
ORAL : RECEPTION ET PRODUCTION
ECRIT : RECEPTION ET PRODUCTION

PERIODE 04

PERIODE

PLANS ANNUELS -PRIMAIRE

PLANS ANNUELS -PRIMAIRE

DEROULEMENT SEQUENTIEL / 5ème AP – 2019/2020

 TEMPS DES APPRENTISSAGES ET DES EVALUATIONS EN 5ème AP:
TEMPS SCOLAIRE
TEMPS DES EVALUATIONS
TEMPS DES
APPRENTISSAGES
TEMPS D’UN PROJET
TEMPS D’UNE SEQUENCE

NOMBRE DE SEMAINE
31 semaines
05 semaines

OBSERVATION
Du 08. 09.2019 au 14.05.2020
02 semaines pour l’évaluation diagnostique et la vérification
des pré-requis + 03 semaines pour les évaluations
trimestrielles.
26 semaines =
26 semaines pour réaliser les quatre projets.
78 vacations de 01 heure et 30 Soit 78 vacations de 01 heure et 30 minutes.
minutes.
19 vacations
19 vacations de 01 heure et 30 minutes.
09 vacations pour la séquence 1 + 09 vacations pour la
séquence 2 + 01 vacation pour l’évaluation (la 19ème).
09 vacations de 1 h30mn.
01 vacation (la 19ème vacation) : Evaluation…

STRUCTURATION D’UNE SEQUENCE ET D’UN PROJET EN 5ème AP – 2019/2020

PHASE DE PRODUCTION :
APPRENTISSAGE DE
L’INTEGRATION

PHASE
D’ACQUISITION

PHASE
D’EXPOSITION

SITUATION DE DEPART (PROJET)
SEQUENCE 1
SEQUENCE 2
SITUATION ELEMENTAIRE 1
SITUATION ELEMANTAIRE 2




Compréhension de l’oral
(Echanges de type conversationnel)
Compréhension de l’écrit



Compréhension de l’oral
(Echanges de type conversationnel)
Compréhension de l’écrit



Acquisition des ressources



Acquisition des ressources



Production de l’oral /Oral en interaction



Production de l’oral /Oral en interaction



Lecture systématique et consolidation des
sons
 Ateliers de lectures
 Dictée
APPRENTISSAGES LUDIQUES
 Apprentissages ludiques







Oral en interaction/Production de l’oral
Production écrite 1er et 2ème jet
Compte rendu
Production écrite 3ème jet
(Résolution de la situation élémentaire
1)



NOTRE PROJET : REALISATION DE LA
TACHE 1.
Réalisation de la tâche 1

Lecture systématique et consolidation des
sons
 Ateliers de lecture
 Dictée
APPRENTISSAGES LUDIQUES
 Apprentissages ludiques


 Oral en interaction/Production de l’oral
 Production écrite 1er et 2ème jet
 Compte rendu
 Production écrite 3ème jet
(Résolution de la situation élémentaire 2 et
résolution de la situation de départ.)


NOTRE PROJET : REALISATION DE LA
TACHE 2.
Réalisation de la tâche 2
FINALISATION DU PROJET.

EVALUATION
REMEDIATION, CONSOLIDATION …

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
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EXEMPLE DE SEQUENCE D’APPRENTISSAGE EN 5ème AP – 2019/2020
VACATION
(1H30MN)
VACATION 01

VACATION 02

VACATION 03

VACATION 04

VACATION 05

VACATION 06

SEQUENCE
PRESENTATION DU PROJET +
LA SITUATION DE DEPART +
LA SITUATION ELEMENTAIRE
COMPREHENSION DE L’ORAL
PRODUCTION DE l’ORAL
(ORAL EN INTERACTION)
LECTURE SYSTEMATIQUE /
CONSOLIDATION DES SONS
ACQUISITION D’UNE RESSOURCE
LINGUISTIQUE 1
COMPREHENSION DE L’ECRIT
ACQUISITION D’UNE RESSOURCE
LINGUISTIQUE 2
COMPREHENSION DE L’ECRIT
ACQUISITION D’UNE RESSOURCE
LINGUISTIQUE 3
ACQUISITION D’UNE RESSOURCE
LINGUISTIQUE 4
APPLICATION ET ENTRAINEMENT
(cahier d’activité)
ACQUISITION D’UNE RESSOURCE
LINGUISTIQUE 5

DICTEE

VACATION 07

ENTRAINEMENT LUDIQUE ET
COLLABORATIF SUR LA LANGUE /
PREPARATION A L’ECRIT (cahier
d’activité)
PRODUCTION ECRITE 1er et 2ème JET.

VACATION 08
VACATION 09

COMPTE RENDU & REECRITURE
3ème JET
APPRENTISSAGE S LUDIQUES
MON PROJET/ TACHE 1

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

OBSERVATION / EXPLICATION / RENVOIS AU MANUEL

Présentation du projet, des séquences (intitulés et objectifs.)
Présentation et analyse de la situation de départ et de la situation
élémentaire. Présentation et analyse de la situation élémentaire.
Compréhension de l’oral avec support sonore ou audiovisuel.
Situation de production orale (Emploi des actes de parole).
Lecture systématique : Maitriser
« graphie/phonie », régulière et irrégulière.

la

correspondance

COMPREHENSION DE L’ECRIT :
Compréhension de l’écrit sur un texte accompagné d’un
questionnaire et de tâches de lecture.
ACQUISITION DE RESSOURCES LINGUISTIQUES :
CINQ séances de 45 minutes sont consacrées à l’acquisition de
cinq ressources linguistiques proposées dans le manuel ou les
« ressources » du plan annuel des apprentissages.
L’enseignant décidera de l’ordre de leur planification, et leur
enseignement/apprentissage.
Une SIXIEME séance (APPLICATION ET ENTRAINEMENT) est
prévue et sera consacrée à l’application/entrainement sur le cahier
d’activités.
DICTEE :
La dictée n’est plus considérée comme un contrôle des acquisitions
mais plutôt comme un moment d’un travail collaboratif, de
réapprentissage, de consolidation…. L’enseignant décidera du
choix du type de dictée.
OBSERVATION : L’enseignant peut garder l’ordre de deux séances
« Application et entrainement » et « Dictée » tel que proposé
dans ce séquencement ou l’inverser !
L’enseignant décidera du choix du type de dictée.
Activités ludiques et collaboratives d’entrainement à la production
orale et/ou écrite.

La production écrite est proposé en fin de séquence, avec une
consigne d’écriture conçue par l’enseignant
Correction et réécriture avec enrichissement du texte produit par
les apprenants.
Durée : 01 heure et 30 minutes.
Apprentissage d’une chanson, d’une comptine, d’un texte poétique
… Apprentissage d’un conte à dramatiser, d’une pièce de théâtre …
Réalisation de la tâche. Travail en individuel et en collectif.

PLANS ANNUELS -PRIMAIRE

EXEMPLE DE DEROULEMENT D’UN PROJET 5ème AP – 2019/2020
VACATION
(1H30MN)
VACATION 01

VACATION 02

SEQUENCE 1
PRESENTATION DU PROJET +
LA SITUATION DE DEPART +
LA SITUATION ELEMENTAIRE
COMPREHENSION DE L’ORAL
PRODUCTION DE L’ORAL
(ORAL EN INTERACTION)
LECTURE SYSTEMATIQUE /
CONSOLIDATION DES SONS
ACQUISITION D’UNE RESSOURCE
LINGUISTIQUE 1
COMPREHENSION DE L’ECRIT 1

VACATION 03

VACATION 04

VACATION 05

VACATION 06

VACATION 07

VACATION 08

VACATION
(1H30MN)
VACATION 10

VACATION 11

SEQUENCE 2
PRESENTATION ET ANALYSE DE LA
SITUATION ELEMENTAIRE 2
COMPREHENSION DE L’ORAL
PRODUCTION DE L’ORAL
(ORAL EN INTERACTION)
LECTURE SYSTEMATIQUE /
CONSOLIDATION DES SONS
ACQUISITION D’UNE RESSOURCE
LINGUISTIQUE 1
COMPREHENSION DE L’ECRIT

VACATION 12
ACQUISITION D’UNE RESSOURCE
LINGUISTIQUE 2
COMPREHENSION DE L’ECRIT 2
ACQUISITION D’UNE RESSOURCE
LINGUISTIQUE 3
ACQUISITION D’UNE RESSOURCE
LINGUISTIQUE 4
APPLICATION ET ENTRAINEMENT
(cahier d’activité)
ACQUISITION D’UNE RESSOURCE
LINGUISTIQUE 5
DICTEE
ENTRAINEMENT LUDIQUE ET
COLLABORATIF SUR LA LANGUE /
PREPARATION A L’ECRIT
(cahier d’activité)
PRODUCTION ECRITE 1er et 2ème JET.

COMPTE RENDU & REECRITURE
3ème JET

VACATION 13

VACATION 14

VACATION 15

VACATION 16

VACATION 17

APPRENTISSAGE S LUDIQUES
VACATION 09

ACQUISITION D’UNE RESSOURCE
LINGUISTIQUE 2
COMPREHENSION DE L’ECRIT
ACQUISITION D’UNE RESSOURCE
LINGUISTIQUE 3
ACQUISITION D’UNE RESSOURCE
LINGUISTIQUE 4
APPLICATION ET ENTRAINEMENT
(cahier d’activité)
ACQUISITION D’UNE RESSOURCE
LINGUISTIQUE 5
DICTEE
ENTRAINEMENT LUDIQUE ET
COLLABORATIF SUR LA LANGUE /
PREPARATION A L’ECRIT
(cahier d’activité)
PRODUCTION ECRITE 1er et 2ème JET.

COMPTE RENDU & REECRITURE
3ème JET
APPRENTISSAGE S LUDIQUES

VACATION 18
MON PROJET/ TACHE 1

MON PROJET / TACHE 2
FINALISATION DU PROJET
19ème VACATION : EVALUATION.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

PLANS ANNUELS -PRIMAIRE

PLAN ANNUEL DE L’EVALUATION PEDAGOGIQUE

5ème Année Primaire
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Conseil de mise en œuvre :
Ces plans annuels de l’évaluation pédagogique ne doivent pas être
« pensés » comme étant des moments prédéfinis (programmés à l’avance,
à des échéances fixes). Bien au contraire, ils font partie intégrante des
apprentissages et représentent un processus de régulation permanente,
d’où leur fonction « diagnostique ». Etant entendu que toute évaluation
pédagogique a pour visée l’élaboration d’un « diagnostic ».
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PLAN DE L’EVALUATION PEDAGOGIQUE DE FRANÇAIS – 5èAP :

EVALUATION DIAGNOSTIQUE

TRIMESTRE 01

COMPETENCES TERMINALES

INDICATEURS SUR LA MAITRISE DE LA COMPETENCE

CT1 : Comprendre des énoncés oraux (30 à 40
mots) portant sur des situations d’échange d’actes
de parole simples étudiés en classe.

 Ecoute des informations, des explications pour les restituer
oralement devant le groupe classe.
 Identifie des actes de paroles.

CT2 : Produire des énoncés oraux (30 à 40 mots)
portant sur des situations d’échange d’actes de
parole simples étudiés en classe.

 Prend sa place dans un échange conversationnel.

CT3 : Comprendre des énoncés écrits (20 à 30
mots) portant sur des situations d’échange d’actes
de parole simples étudiés en classe.
CT4 : Produire des énoncés écrits (20 à 30 mots)
portant sur des situations d’échange d’actes de
parole simples étudiés en classe.

 Comprend un texte narratif.
 Relève les informations importantes puis les reformule
oralement ou par écrit.
 Construit du sens à l’aide d’indices textuels.
 Produit un texte en fonction d’une situation de
communication.
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COMPETENCES TERMINALES

TRIMESTRE 02

INDICATEURS SUR LA MAITRISE DE LA COMPETENCE

CT1 : Comprendre des énoncés oraux (30 à 40
mots) portant sur des situations d’échange d’actes
de parole simples étudiés en classe.

 Ecoute des échanges, poésies, récits, histoires, contes pour
retrouver dans le cadre d’activités de groupes un élément
spécifique de temps, de lieu ou d’action, une trame narrative.

CT2 : Produire des énoncés oraux (30 à 40 mots)
portant sur des situations d’échange d’actes de
parole simples étudiés en classe.

 Utilise les ressources de la communication verbale et non
verbale.

CT3 : Comprendre des énoncés écrits (20 à 30
mots) portant sur des situations d’échange d’actes
de parole simples étudiés en classe.

 Recherche seul des informations dans un texte.

CT4 : Produire des énoncés écrits (20 à 30 mots)
portant sur des situations d’échange d’actes de
parole simples étudiés en classe.

 Produit un texte en fonction d’une situation de
communication.
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COMPETENCES TERMINALES
CT1 : Comprendre des énoncés oraux (30 à 40
mots) portant sur des situations d’échange d’actes
de parole simples étudiés en classe.
CT2 : Produire des énoncés oraux (30 à 40 mots)
portant sur des situations d’échange d’actes de
parole simples étudiés en classe.

TRIMESTRE 03

CT3 : Comprendre des énoncés écrits (20 à 30
mots) portant sur des situations d’échange d’actes
de parole simples étudiés en classe.
CT4 : Produire des énoncés écrits (20 à 30 mots)
portant sur des situations d’échange d’actes de
parole simples étudiés en classe.

INDICATEURS SUR LA MAITRISE DE LA COMPETENCE
 Identifie les éléments de la communication.

 Raconte un événement personnel, un événement vécu en
classe.
 Retrouve les éléments d’une histoire
 Produit, individuellement, un énoncé en s’appuyant sur des
ressources données : lexique, boîte à outils… et en
respectant l’intention de communication (pour informer,
décrire, expliquer).
 Les élèves rédigent en groupe un texte d’une trentaine de
mots en respectant, la ponctuation, les contraintes,
syntaxiques orthographiques, lexicales et de présentation.
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PLAN ANNUEL DU CONTROLE CONTINU
5ème Année Primaire
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NIVEAU

3èAP

TRIMESTRE

SEMAINE

1

3ème semaine de
novembre

2

4ème semaine de
février

3
1
4èAP

5èAP

1ère
semaine de mai
3ème semaine de
novembre

2

3ème semaine de
février

3

1ère semaine de
mai

1

3ème semaine de
novembre

2

4ème semaine de
février

3

4ème semaine
d’avril

DOMAINE

ORAL
&
ECRIT

ORAL
&
ECRIT

ORAL
&
ECRIT

APPRENTISSAGES CIBLES PAR L’EVALUATION

OBSERVATIONS



Situations assurant la maîtrise des aspects
grapho-moteurs du français.



Situations portant sur l’activation de la correspondance
phonie/graphie.

Le temps pédagogique
(apprentissage & évaluation)
annuel est calculé sur la
base de 99 h.



Situations de production écrite pour répondre à une consigne.

(33 semaines × 3 h = 99 h)



Situations d’adoption d’une attitude d’écoute sélective.



Situations permettant la connaissance du système phonologique et
prosodique.

Le temps pédagogique
(apprentissage & évaluation)
annuel est calculé sur la
base de 148.5 h.




Situations assurant l’identification de la situation de communication.
Situations d’Identification des actes de parole et de leurs variantes.



Situations de production d’énoncés pour les insérer dans un cadre
textuel donné.



Situations de production d’un texte en fonction d’une situation donnée.




Situations permettant d’assurer la présentation d’un écrit.
Situations d’utilisation des ressource diverses pour améliorer sa
production écrite.

(33 semaines × 4h30 =
148.5h)
Le temps pédagogique
(apprentissage & évaluation)
annuel est calculé sur la
base de 139.5 h.
(31 semaines × 4h30 =
139.5 h)
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املخطططات السنوية  -مواد الايقاظ 9191-9102

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

ّ
املفتشية العامة للبيداغوجيا

مديرية التعليم ألاساس ي

املخطط السنـ ــوي م ــواد الايق ــاظ
تربية تشكيلية – تربية موسيقية – تربية بدنية
السنــة الخامسة من التعليم الابتدائي
جويلية2019
وزارة التربية الوطنية

الصفحة 1

املخطططات السنوية  -مواد الايقاظ 9191-9102

مقدم ــة
ّ
فــط رطــار تملوــار املوســم الدراس ـ ي  ،9102-9102وســعيا لوــما جــودة التعلــيم وتملســا ألاداد التربــوي والبيــداغو ط ملواهــلة ةه ـ ات ال ــي با ــر ا وزارة
التربيـة الوطنيــة ،توـ املفتشــية العامــة للبيـداغوجيا بــا ميــدي املمارسـا التربــويا (املخطــط السـنوي لبنــاد التعلمــات) كـدداة ممــس مسـ ّـهلة لنسـن تنفيــت الســندات
ّ
املرجعية املعتمدة واملعمول ب ا فط مر لة التعليم الابتدائي فط رطار سارورة املقط التعلمي.
ّ
من النا ية املنهجية تسمح هته املخططات بترجمة ممكنة للبرنامج السنوي الوارد فط املن اج وتملقيق التوافق والانسجام بين ا.

-0املخطط ّ
السنوي لبناد التعلمات:

ّ
ّ
مخط ــط ــامس لبرن ــامج دراسـ ـ ي ف ــمن مش ــروك ترب ــوي ،يفتـ ـ ي رسـ ـ تملقي ــق الكف ــادة الش ــاملة ملس ــتو م ــن املس ــتويات التعلمي ــة انط ق ــا م ــن الكف ــادات الختامي ــة
للميـادين ،بويبنــع م ـ مةمومــة مــن املقـاط التعلميــة املت املــة .فهــو القامــدة ألاساســية لتوزاـ املــوارد املعرفيــة م ـ املقــاط  ،واشــار هنـا رسـ م هنــا مــن املقــاط مــا
هــو مــرتبط بامليــدا وهــو يتتاــي بانك ائــمل ،وهنــا مــن املقــاط مــن يتمامل ـ ع ش ـ س طــي م ـ جمي ـ امليــادين املش ـ لة للمــادة" اللغــة العربيــة م ـ ســايس امل ــال" غاــر م
املشتر بين ا هو سارورة التناول ومرا س التقويم والتعديس والع ج.
ّ
ّ
وف املخطط السنوي للتعلمات مساسا ليكو مداة رئيسة للتملكم فط نةامة مختلف التعلمات ،املعرفية ومنهجية ولنسن ردماج قيم مو كفادات مرفية
املرهودة فط املن اج.
ّ
ّ
رنمل وثيقة اهة تشرح ،وتوضح ما يتبغط تعليممل ،وةطار التي يةري فيمل املد رس ا تياراتمل .لهتا فدنمل يعرض هندسة كفيلة بتقديم التوفيملات تمكن املدرسا
من قرادة املن اج بيسر ،وم هتا ألاساس فإ املخطط السنوي لبناد التعلمات كإجراد مم ط يراعط مند رمداده:
هي لة تسامد م تملقيق الكفادات املسطرة فط املن اج بواسطة وفعيات (تعليمة ،ردماجية) ش س متسجم ومنتظم.
.0
اململتويات كمورد من املوارد ال ي تخدم الكفادة
.9
ا ترام وتارة التعلم وقدرات املتعلم واستق ليتمل
.3
الربط با مختلف منماط املوارد ال ي تؤدي رس تدسيس الكفادة عد ةدماج والتقويم
.4
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الصفحة 2

املخطططات السنوية  -مواد الايقاظ 9191-9102
التـ ـ ـ ـ ــربيـ ـ ـ ـ ـ ــة التشكيلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الكفادة الشاملة :فط ن اية السنة الخامسة من مر لة التعليم الابتدائي يكو املتعلم متملكما فط الكفادة الشاملة ال ي تمكنمل م :يعبر لغويا و تشكيليا من ل مممال فنية تشكيلية
فردية مو جمامية منظمة بتملكممل فط وفعيات مختلف العناهر التشكيلية من يث الش س و اللو م مساس قامدة ألالوا املكملة (التواد آلاني) ،باستغ ل الوسائس الهندسية
الورورية ،يطبق في ا قامدة فن الز رفة و الخط العربي و تقنيات التقطي و التلصيق ،قصد اململافظة م البيئة و اململيط وتتوق جمالهما.
امل ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد املنهجي ـ ـ ـ ــة
امل ـ ـ ــوارد املعرفيـ ـ ــة
الوفعيــات التعلميـ ــة
النصص
امليـ ــادين الكفـ ــادات الختامي ـ ــة مركب ـ ـ ـ ــات الكفـ ـ ـ ـ ـ ــادة املقاط
تقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تشخيص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
19

الرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم و التلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوين

املقطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الاول

13
14
10

10
19
املقطـ ـ ـ ـ ـ ـ ال اني
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املركبة ألاوس :
ـ ـ ينةز مم فنيا
ـ ينةز مم فنيا
تعباريا فرديا مو
منظما يتتمي للتراث
جماميا منظما
بتملكممل فط مختلف الوطني م مساس
العناهر التشكيلية مبدم تبويب السند
الفني .يعزز بمل
من يث الش س
واللو م مساس الانتماد رس الهوية
تطبيق مبدم التبويب الجزائرية.
والتركيب ،ويلونمل
املركبة ال انية:
ـ ينةز مم فنيا
بتوظيف ألالوا
منظم العناهر م
املكملة (التواد
مساس مبدم
آلاني) .قصد
اململافظة م البيئة التركيب الفني ،يعبر
واململيط ويتتوق
من جمال البيئة
واململيط الطبيعط
جمالهما.

10

13
14
10

 0ـ موارد منهجية اهة بالوفعية
ـ وفعية مش لة انط قية:
املش لة الانط قية:
ـ التبويب الفني:
ـ وفعية تعلمية سيطة:
التبويب هو طريقة ـ تةنيد طاقة املتعلم ،توفار روابط
ـ وفعية تعلم ةدماج:
وجدانية مناسبة ،توفار جو معرفط
تنظيم بناد السند
مناسب ،توجيمل سار التشاط التعلمي،
الفني من يث
ـ وفعية تعلمية تقويمية
توفار الشروط الورورية لسار التشاط
تملديد الهوامش
تكويتية:
الدا لية والخارجية التعلمي ،توفار النماذج ةيوا ية
والساندات الورورية.
للورقة.
ـ دراسة التركيب الفني
ـ وفعية مش لة انط قية:
 9ـ موارد منهجية اهة بالوفعية
ـ وفعية تعلمية سيطة :التركيب الفني :هو
التعلمية الاسيطة:
ـ وفعية تعلم ةدماج:
تنظيم
طريقة
ـ النث م تنفيت املهمة ،توفار تمارين
ـ وفعية تعلمية تقويمية
وتوزا العناهر
ملموسة لتملليلها فيما عد ،تشجي وف
تكويتية:
فرفيات ،السماح باململاولة و الخطد،
التشكيلية ،وهو
السماح بتطوير" استراتةيات ،تسهيس
منواك :التركيب
الصفحة 3

املخطططات السنوية  -مواد الايقاظ 9191-9102
والنوري قصد
مايتمل

10

ـ وفعية مش لة انط قية:

19

ـ وفعية تعلمية سيطة:

13

ـ وفعية تعلم ةدماج:

14

ـ وفعية تعلمية تقويمية
تكويتية:

10
املقط ـ ـ ـ ال الث

ف ـ ـ ـ ــن التصمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

املقطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الاول
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يصمم ز رفة فرديا مو
جماميا يطبق في ا
قوامد فن الز رفة،
بتملكممل فط ألاسس املركبة ألاوس :
يصمم كلمة (اسم
الهندسية للخط
الكوفط باستغ ل الج لة هللا مو اسم

 ،تق ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــم ومعالج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ـ وفعية مش لة انط قية:
10
19
13
14
10

ـ وفعية تعلمية سيطة:
ـ وفعية تعلم ةدماج:

ـ ألافقي ،العمودي،
املائس ،امل لثي،
الدائري.

ردماج املعارف الصائبة.
ـ استكشاف صائص تقنيات الخامات
فن الرسم والتلوين و توظيفها فط ألاممال
الفنية.
ـ استكشاف انواك التركيب الفني وا المل
 3ـ موارد منهجية اهة بوفعية
تقويمية:
ـ تقديم صيلة ،تقويم املسع  ،استخراج
نموذج القوامد الفنية وألاسس العلمية،
هي لة املعارف اململصلة ،استتباط
املفاهيم ةدماجية ،استتتاج ما هو
مساس ي.
 4ـ موارد منهجية اهة بوفعية تعلم
ةدماج:
ـ النث م التعمق فط املهام  ،النث م
ردماج املعارف املكتسبة ورن اد املهام

 0ـ موارد منهجية اهة بالوفعية
املش لة الانط قية:
الخط العربي:
ـ القامدة الفنية ـ تةنيد طاقة املتعلم ،توفار روابط
وجدانية مناسبة ،توفار جو معرفط
للخط الكوفط
الهندس ي :نسب مناسب ،توجيمل سار التشاط التعلمي،
وقياسات النروف .توفار الشروط الورورية لسار التشاط
الصفحة 4

املخطططات السنوية  -مواد الايقاظ 9191-9102
الوسائس الهندسية
الورورية لتلك،
ويلونمل وفق قامدة
املكم ت (التواد
آلاني) .قصد تةميس
البيئة واململيط
الطبيعط والنوري
و مايك ما

الرسول مملمد)
وفق القامدة الفنية
وألاسس الهندسية
للخط الكوفط
(الشبكة) .يعزز ب ا
انتمائمل المتمل
العربية ةس مية.
10
19
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14
10

التعاكس ،التناوب،
التقابل ،التناظر...
املقطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اال الث

املركبة ال ال ة
ـ يوظف التضاد

املقطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال اني

املركبة ال انية:
ـ يصمم ز رفة
جماميا وفق قوامد
فن الز رفة من
التراث العربي
الاس مي والامازاغط،
يتقبس من لمل
النصيملة و ينفت
املهام املسند اليمل
دو تردد

13

ـ وفعية تعلمية تقويمية ـ ألاسس الهندسية التعلمي ،توفار النماذج ةيوا ية
والساندات الورورية ال ي تبرز منواك
للخط الكوفط
تكويتية:
الخط العربي وقوامد الز رفة
الهندس ي  :هط
الفراغات الفاهلة  9ـ موارد منهجية اهة بالوفعية
فيما با النروف التعلمية الاسيطة:
ـ النث م تنفيت املهمة ،توفار تمارين
مفقيا ومموديا
ملموسة لتملليلها فيما عد ،تشجي وف
(الشبكة).
فرفيات ،السماح باململاولة و الخطد،
السماح بتطوير" استراتةيات ،تسهيس
ـ وفعية مش لة انط قية :قوامد فن
ـ وفعية تعلمية سيطة :الز رفة :الترتيب ،ردماج املعارف الصائبة.
التكرار ،التعاكس،
التناوب ،التقابل،
ـ وفعية تعلم ةدماج:
 3ـ موارد منهجية اهة بوفعية تقويمية:
التناظر...
ـ تقديم صيلة ،تقويم املسع  ،استخراج
ردم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج
نموذج القوامد الفنية وألاسس العلمية،
ـ وفعية تعلمية تقويمية قوامد فن
هي لة املعارف اململصلة ،استتباط
الز رفة:
تكويتية:
املفاهيم ةدماجية ،استتتاج ما هو
مساس ي.
الترتيب ،التكرار،

10
19
13

ـ وفعية مش لة انط قية :التواد آلاني
ـ وفعية تعلمية سيطة :لأللوا املكملة:
هو طريقة ربراز
ـ وفعية تعلم ةدماج:

 4ـ موارد منهجية اهة بوفعية تعلم
ةدماج:
ـ النث م التعمق فط املهام  ،النث م
ردماج املعارف املكتسبة ورن اد املهام
الصفحة 5

املخطططات السنوية  -مواد الايقاظ 9191-9102
آلاني لأللوان املكملة
في تعبيرات فنية
زخرفية يساهم بها في
تجميل القسم.

14
10

ـ وفعية تعلمية تقويمية
تكويتية:

العناهر التشكيلية املختلفة ،التخ ط من نسق التعلم ،تفويس
وتملويس املهارات و انتقالها ،تقوية املهارات،
الز رفية امللونة
تدميم الاستق لية التاتية .النث توظيف
من الخلفية
مملية التقويم ( التقويم و النقد التاتي ).
بتطبيق قامدة
التواد للمكم ت ـ تملليس عض التصاميم  ،و تتوق
جمالها.
وفق ترتيب ا فط
الدائرة اللونية.

التقويم الن ائي

وزارة التربية الوطنية

الصفحة 6

املخطططات السنوية  -مواد الايقاظ 9191-9102
الت ـ ـ ــربي ـ ــة املــوسيقي ــة
املقاط

النصص
النص ــة
19

املقط
ألاول

املقط
ألاول

املقط
ال اني

وزارة التربية الوطنية

النص ــة
13
النصــة
14

الكفادة الشاملة :يعبر فهيا مو كتابيا من موفوك القصة املوسيقية برسومات رة ويؤدي مةمومة من ألاغاني التربوية.
منم ـ ــاط التشاطات
املواميـن املعرفيــة
م ــركب ــات الكفـ ـ ــادة
املي ــادين
تقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تشخيص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الاستماك رس مقطومات موسيقية
الفرقة املوسيقية الاندلسية
التعرف م تشكيلة الفرقة
التتوق املوسيقي والاستماك
مداد البيت ألاول
املقط الخامس من التشيد الوطني رسماك املتعلم املقط الخامس  -ريط -
ألاغنية التربوية والتشيد
التتوق املوسيقي والاستماك
ألاغنية التربوية والتشيد
التتوق املوسيقي والاستماك
ألاغنية التربوية والتشيد
التتوق املوسيقي والاستماك

النص ــة
10

ألاغنية التربوية والتشيد

التعرف م تشكيلة الفرقة
مداد البيت ال اني

الفرقة املوسيقية الاندلسية
املقط الخامس من التشيد الوطني

الاستماك رس مقطومات موسيقية
رسماك املتعلم املقط الخامس  -ريط -

التعرف م قالب التو ية
مداد البيت ال الث
التعرف م قالب التو ية

قالب التو ية
املقط الخامس من التشيد الوطني
قالب التو ية

الاستماك رس مقطومات موسيقية
رسماك املتعلم املقط الخامس  -ريط -
الاستماك رس مقطومات موسيقية

املقط الخامس من التشيد الوطني
مداد البيت الرا
تق ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــم ومعالج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

رسماك املتعلم املقط الرا

 -ريط -

النص ــة
10

تتوق موسيقي
منشودة

التعرف م فرقة موسيقية مربية
انشودة طل البدر ملينا

الفرقة املوسيقية
انشودة طل البدر ملينا

الاستماك رس مقطومة موسيقية معينة
مداد ألانشودة

النص ــة
19

تتوق موسيقي

التعرف م فرقة موسيقية مربية

الفرقة املوسيقية

الاستماك رس مقطومة موسيقية معينة

منشودة

انشودة طل البدر ملينا

انشودة طل البدر ملينا

مداد ألانشودة

تتوق موسيقي

التعرف م قالب الدوالب

قالب الدوالب

الاستماك رس مقطومات موسيقية

منشودة
تتوق موسيقي

التشيد الوطني

التشيد الوطني

مداد ألانشودة ش س سليم

التعرف م قالب الدوالب
هيا بنا للسبا ة

قالب الدوالب
هيا بنا للسبا ة

الاستماك رس مقطومات موسيقية
مداد ألانشودة ش س سليم

النص ــة
13
النصــة
14

منشودة

الصفحة 7

املخطططات السنوية  -مواد الايقاظ 9191-9102
النص ــة
10

النص ــة
10

املقط
ال الث

النص ــة
19
النص ــة
13
النصــة
14
النص ــة
10

تتوق موسيقي

التعرف م تشكيلة الفرقة
املوسيقية السنفونية

الفرقة املوسيقية السنفونية

الاستماك رس مقطومات موسيقية

منشودة

هيا بنا للسبا ة

هيا بنا للسبا ة

مداد ألانشودة ش س سليم

تتوق موسيقي
منشودة
تتوق موسيقي

 ،تق ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــم ومع ـ ـ ـ ـ ـ ــالج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
تشكيلة الفرقة
الفرقة املوسيقية السنفونية
املوسيقية السنفونية
املولد النبوي
املولد النبوي

الاستماك رس مقطومات موسيقية
مداد ألانشودة ش س سليم

التعرف م قالب الفاس
املولد النبوي

قالب الفالس
املولد النبوي

مداد ألانشودة ش س سليم

التعرف م قالب الفاس

قالب الفالس

الاستماك رس مقطومات موسيقية

منشودة
تتوق موسيقي

انشودة النملة

انشودة النملة

مداد ألانشودة ش س سليم

التعرف م قالب الفاس

قالب الفالس

الاستماك رس مقطومات موسيقية

منشودة
تتوق موسيقي

انشودة النملة
التعرف م قالب الفاس

انشودة النملة
قالب الفالس

مداد ألانشودة ش س سليم
الاستماك رس مقطومات موسيقية

منشودة

انشودة

انشودة مختارة

مداد ألانشودة ش س

منشودة
تتوق موسيقي

الاستماك رس مقطومات موسيقية

التقويم الن ائي

وزارة التربية الوطنية

الصفحة 8

املخطططات السنوية  -مواد الايقاظ 9191-9102
الت ـ ـ ــربي ـ ــة الب ــدني ـ ـ ـ ــة
الكفادة الشاملة  :يستعمس جملة من التصرفات القامدية ويتمكن من ربطها م عوها البعض
م ــركب ــات الكفـ ـ ــادة
الكف ـ ــادة الختامي ـ ــة
املي ــادين
املقاط
الوفعيات املش لة الانط قية

الوفعيات التعلمية الاسيطة

تقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تشخيص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

املقط ألاول

الوفعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
والتنق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت

يتمكن من تنفيت مختلف
الوفعيات والتنق ت ألاساسية
الاسيطة.

ـ الجري السرا م مسافات
قصارة

وفعيات تعلمية ر الية
تنافسية مبتية م الجري
والرمي والوثب

ـ الرمي أل عد ـ الوثب أل عد
ـ توزا املةهود م املسافات
ـ توزا املةهود م الوقت

ـ ديناميكية الجري السرا  -مسلوب الرمي
من مختلف الوفعيات
ـ اململافظة م نفس الوتارة طيلة املسافة ـ
اململافظة م نفس الوتارة طيلة املدة
اململددة

تق ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــم ومع ـ ـ ـ ـ ـ ــالج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

املقط ال اني

النـ ــركـ ـ ــات
القع ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

املقط ال الث

الهي لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والبنـ ـ ـ ــاد

ينةز النركات القامدية
املرتبطة بالرمي والوثبوالجري
ال ي يتطلب ا املوقف بطريقة
سليمة

ـ الجري للرمي الجري للوثب -
الوثب للرمي  -الجري للوثب
للرمي

وفعيات تعلمية ر الية
تنافسية مبتية م مد ترابط
الجري والوثب والرمي كملركات
قامدية

ـ ربط الجري بالرمي -ربط الجري بالوثب -
ربط الوثب بالرمي
ـ ربط الجري بالوثب بالرمي

 ،تق ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــم ومع ـ ـ ـ ـ ـ ــالج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ـ ينةزمشارا و طط سيطة
يتطلب ا املوقف

ـ القيام بدفاك فردي ـ القيام
بهجوم فردي ـ القيام بدفاك
جماعط ـ القيام بهجوم جماعط
ـ التملول من الدفاك للهجوم
والعكس

وفعيات تعلمية ر الية
تنافسية مبتية م كيفية
الدفاك
والهجوم فرديا وجماميا

ـ ا تيار مسلوب الدفاك
ـ ا تيار مسلوب الهجوم وةف ت
تقاسم ألادوار لبناد الهجوم
ـ تقاسم ألادوار لبناد دفاك
ا تيار وقت ونوك التملول

التقويم الن ائي
وزارة التربية الوطنية

الصفحة 9

Tafarayt n yilmuden

Tagduda Tazzayrit Tamagdayt Taɣerfant
Aɣlif n Usedwel Aɣelnaw
Tasweḍt Tamatut n Tesnedwelt

Tamehla n Ulmud Agejdan

Aɣawas n useggas
Aswir wis 5 n uɣerbaz amenzu
Tutlayt tamaziɣt

Yulyu 2019
1
Aɣlif n Usedwel Aɣelnaw

Tafarayt n yilmuden

Izralmuden :
Mi ara yekcem unelmad ɣer useggas wis sin n ulmud amenzu n tmaziɣt (5AP), ad yili yakan:
- Yezmer ad yegzu izen s tmenna deg tegnatin yeddan d uswir-is n ulmud
- Yezmer ad yessenfali, ad yesselɣu s tmenna deg tegnatin yeddan d uswir-is n ulmud, xas ma ur yetwil ara,
- Yezmer ad yaru, ad yegzu tifyar tiwezzlanin
- Yezmer ad d-ifares tifyar d yiḍrisen iwezzlanen ur nettɛeddi ara 20 wawalen deg tegnatin yeddan d uswir-is n ulmud
Amkil n tuffɣa :
Ɣer taggara n uswir amezwaru, ad yizmir anelmad ad d-yessenfali, s tmenna d tira, ad d-iɣer, am wakken i d-tuwi ad yelmed diɣen tarrayin n umahil d kra
n wazalen.
.
Tigezmin

Asenfar

Imalasen

Ayyuren

Tizemmar

Iswan n ulmud

Tuber

1
2
3

Wamber

4
1
2
3
4

Ad nesker ammud n wullisen

4

Ad nesker
tasemmalt i
temsikent

Ctember

2
3
1rut

Tis
snat

1rut

Ad yizmir unelmad ad
yesmed taneqqist neɣ
ad tt-yesseqɛed.

- Ad yesmed unelmad
taneqqist neɣ ad ttyesseqeɛd.

Ad yizmir unelmad ad
d-yales tadyant
tanilawt.

- Ad d-yales unelmad
tadyant

Ad yizmir unelmad ad
yesker tisemmalin n
usnubget ɣer temsikent

- Ad yesker unelmad
tasemmalt i usnubget ɣer
temsikent.

Tisugmin
Aktazal amninad
Amawal : iɣersiwen
Tirawalt: ta se tit d t n
wunti
Tajerrumt : tawsit n yisem
Taseftit: amatar d ufeggag n
umyag
Amawal : akud
Tirawalt : Ti a n “e”
Tajerrumt : amḍan n yisem
Taseftit : izri anilaw

Amawal : iknawen Tirawalt :
Tizdit gar tzelɣiwin n tnila d
umyag
Tajerrumt: addad n yisem
Taseftit: iziri anibaw

2
Aɣlif n Usedwel Aɣelnaw

Afaris

Asmad n
tneqqist neɣ n
useqɛed-ines.

Anaw n usalel
asnedwal

-Tamacahut
tameẓẓyant
-Taneqqist
-Tadyant
tanilawt

Allus n tedyant
tanilawt.

Afares n
tsemmalt

Tasemmalt i
usnubget ɣer
uneḍru d
usenked n
temsikent

Aktazal

- Timerna s usugen n
tegnit ittwakksen seg
tmacahut.
- Aseqɛed n yiḥricen
n tneqqist akken ara
tesɛu anamek
- Aseqɛed n yiḥricen
n uḍris akken ara isɛu
anamek
- Asemres n yisalan
yettunefken i tira n
uḍris.
Askar n tsemmalt
susumer n :
-usentel,
-wadeg d wakud
- wahil
-...

Tafarayt n yilmuden

Dujember

1
2

Tis
snat

3

Ad nesker taynirawt tameẓẓzyant
n taddart

Yennayer

1
2
3

Furar

1
2
3
4

Ad nesker tuḍfist i uselfu
n yimdanen ɣef useḥbiber
ɣef twennaḍt

Yebrir

Meɣres

1
2
3
4
1
2
3
4

Mayyu

1rut

Ad yizmir unelmad ad
yessenked tamsikent i
d-yettwaheyyan.

Ad yizmir unelmad ad
yeglem adeg

Ad yessenked unelmad
timsikent i d-yettwaheyyan.

Ad yeglem unelmad adeg.

Tis
snat

Ad yizmir unelmad ad
yeglem amdan

Ad yeglem unelmad amdan

1

Ad yizmir unelmad ad
yessaki imdanen ɣef
yimihan n usimes n
twennaḍt i useḥbiber
fell-as

Ad yessaki unelmad
imdanen ɣef yimihan n
usimes n twennaḍt akken
ad sseḥbibren fell-as

Amawal : tinnubga
Tirawalt : ta se tit ad
amatar « t »
Tajerrumt: tinzaɣ
Taseftit: urmir s “ad”

Amawal : adeg
Tirawalt : ta se tit “n” ”y”
Tajerrumt: imerna n wadeg
Taseftit: urmir ussid

Asenked n
temsikent:
-Tigelliwin,
-Tiɣawsiwin,
Tiwlifin
-Tasekla
-...

- Tira n ugbur n
temsikent
-Askar n tsemmalt s
tira n yal taɣaswa

Aḍris agelman
n wadeg

Afran n wadeg
(taddart):
- isem
- tarakalt
-amek yemmug

Aḍris agelman
n umdan

Afran n umdan:
- amata: isem,
leɛmer...
- tafekka d ṭṭbiɛa

Aglam n wadeg

Amawal : tafekka
Tirawalt : tamsertit
“n” ”l, ,t”
Tajerrumt: arbib
Taseftit: amyag n tɣara

Aglam n umdan

Amawal : tawennaḍt
Tirawalt : tamsertit gar
umqim awṣil “t” a ata
”t/ḍ”
Tajerrumt: amqim udmawan
awṣil n yisem
Taseftit: urmir anibaw

Asaki n
yimdanen ɣef
yimihan n
usimes n
twennaḍt

Aḍris
imesfukel n
useḥbiber ɣef
twannaḍt

Abdar n yimihan d
tmental-nsen d
yiwellihen akked
yiweṣṣiyen.

Ikayaden n taggara n useggas

GM:
-

Ad yili uskar n usenfar n usmil/ uɣerbaz, am tmeɣra n usfugel n umenzu n Wamber, Yennayer, taggara n useggas..., ara yilin d tagnit i usidef n usenfar
asnedwal (asnubget ɣer temsikent).
Yuwi-d ad yezwir uselmad s ususru uqbel ad yuɣal ɣer tira deg yirmad n usenfali d tegzi n tmenna .
Alamma tfukk taɣult n tmenna, ara iɛeddi ɣer tin n tegzi d ufares s tira.
3
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