
بــوسعادة                 94مقاطع     /    سيدي سليمان القدمي  : االبتدائي   دسس امل             بونيف       أمحد :  األستاذ  
  د 54:   دةــــــــــالم                                                                                       .تربية مدنية  : ــاطــالنشــــــــ

 11+12  : األسبوع رقم                                                                                  .الحياة المدنية : ثانيالميدان ال

                                .دور الحوار في حل الخالفات  :  3 ةـــــالمركب

                                    .  ات ــــــــل الخالفـــــــم في حــــأساه  : المحتــــــــوى

 .تبنيه للحواس كأسلوب حضاسي للتواصل ، و سفضه لكل اشكال التمييز العنصري مثل  واقعي  للتعبري عنينطلق من أ : ةـاءة الختاميـالكف

 .يشرح مسعاه ويربز تعامله مع اآلخرين بشكل أخوي : اءةــــــمركبة الكف
                   .يذكر آداب احلواس  . * يبدي سايه حبري  و يتقبل الرأي املخالف ، وال يتعصب لرأيه  :  مؤشرات الكفاءة

 .صوسو سندات /كتاب الرتبي  املدني  /السبوسة  : الوسائل والسندات
يكتسب . / يكتسب بعض األلفاظ لتوظيفها يف تواصله شفواي و كتابيا. /حيرتم سأي غريه. / ينمي عالقاته اإلجتماعي  مببدأ الدميقراطي   : الكفاءة العرضيةالقيم و 

 .سلوكات و اخالق يدعو هلا اإلسالم 
 التقوميمؤشرات  التعلمي  و النشاط املقرتح  الوضعي املراحل

وضعي  
 اإلنطالق

    ؟اذكر بعض األسباب اليت تؤّدي إىل العراك واخلصوم 
  ؟كيف ميكن جتّنب ذلك يف سأيك 

 
 .يتذّكر وجييب   _
 . يبدي سأيه _
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 :  26بفتح الكتاب ص أيمر املعلم متعلميه   _        

 ؟ماذا تالحظ يف الّصوسة :   ظــــــــــرأ وأالحـــــأق*          
 :قراءة نّص الوضعّي  االنطالقّي            

 
 : ــــــــــمـــــــــأفهــــــــ*              

  ؟ـ ملاذا ختاصم الصديقان  ؟ملاذا شعر أمحد ابلّضيق ـ       
 ؟كيف كانت العالق  بينهما من قبل ـ       
 ؟ـ كيف ميكنه أن يفعل ذلك  ؟مل ينم أمحد تلك الليل  فيم كان يفّكر ـ       

   ؟يف سأيك   ج،  بعّم تعرّب الّصوسة 
 ؟ح بني املتخاصمنيلواستنتج فائدة الصّ  - أ -اقرأ الوثيق   _ 

   وعنّي منها ما يدّل على الّتصرف الصحيح وما يدّل على الّتصرف اخلاطئ 4 -3 -2 -1الحظ الّصوس. 

 
 ؟ـ كيف يكون ذلك  ؟ماهو واجبك جتاه أصدقائك ـ      
 : مــــــــــــــــــــأتعلّ *       

 

 
 يعرب عن الصوسة. 
 
 

 .ـ يقرأ أبداء سليم
 
 
 

 ـ جييب عن األسئل  
 
 
 

 .ـ يعرّب عن الّصوس
 
 
 
 
 

ـ يستنتج واجب 
االصالح بني 

املتخاصمني وكيف 
 يكون ذلك 

التدسيب 
 واالستثماس

 :أنقل على كراسي مث أذكر بعض األسباب اليت تؤدي إىل اخلالفات بني األفراد  :زــــــــــــــــــــــــــأجن_ 
 ...................، و.............، و..........غياب احلواس و: حتدث اخلالفات بني األفراد بسبب

ـ يوظف ويستثمر 
يف اجناز  مكتسباته
 .التمرين 

 



بوسعادة                               94مقاطع   /ن القدمي  سيدي سليمااالبتدائي  دسس  امل             بونيف  أمحد:   األستاذ  
 ( حصتان) 2× د  54 :  المدة                                                                                        .تربية إسالمية : اطـــــــالنش

 22 : األسبوع رقم                                                                                         . الثاني   : عــــــالمقط

                                                                                                            .تهذيب السلوك   : يدانــــــالم

 . دق ــــــــالتبسم ص : المحتـــوى
ظهاسي  أو الوضعيات االلقواعد األخالقي  املكتسب  يف احمليط االجتماعي والبيئي ، ويتناوهلا بشكل يناسب احيسن املتعّلم توظيف  : الكفاءة الختامية

واس واختياس األصدقاء وحتّمل املسؤولّي  وأداء األمان  ث احمليط ، وإقام  عالقات حسن اجلالتطبيقي  أو بتجّنب الّسلوكات الّسيئ  واالنغالق على الّذات وتلوي
 .  على الرتاث اإلسالمي واجلزائريواحملافظ

 .الفهم السليم و التناول املناسب : مركبة الكفاءة
 . القيم األخالقي  احلسن إبراز :  مؤشرات الكفاءة

 .-كراس الرتبي  اإلسالمي   –كتاب التلميذ -السبوسة  : الوسائل

 التقويممؤشرات  التعلمية و النشاط المقترحالوضعية  المراحل

عي  
وض

الق
إلنط

ا
 

؟اليت جيب أن يتصف هبا املسلم  السلوكات ماهي    _   
؟ما هو واجبنا حنو اجلريان   _   

 
يسرتجع املعاسف *

 .السابق 
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 ات

.وقراءة الّنص من طرف املعلم 52يدعى املتعّلمون إىل فتح الكتاب ص   
:  ــــــــــــكاليــــــــــــــــــاإلش  

.ـ دعوة املتعلمني إىل قراءة الّنص وحتليله واستخراج أهم ما فيه من مواعظ وأخالق   
؟ ماذا طلب الفقري ـ  ؟ مبن التقى التالميذ بعد خروجهم من املدسس  ـ   
؟مب تصدق أمحد على الفقري ـ  ؟ ماذا كان سد خدجي  عندما سأت ذلك الفقري ـ   
  ؟ مالعمل الذي قام به خالدـ 
.  ؟ أي األطفال يعترب عمله صدق .   
.؟اليت تعرفها األخرى ماهي أنواع الصدق  ـ   

 :م ـــــــــــــ  التعلــــــــــــــأنشط
فسح اجملال أمام املتعّلمني ودعوهتم ملماسس  أنشط  التعّلم املقرتح  عليهم يف الكتاب ابالعتماد على جهدهم الّذايت * 

 .واستعمال األدوات املناسب  

  
تكوين خالص  استنتاجات األنشط  الّسابق  على الّسبوسة مبعّي  املتعّلمني مث دعوهتم إىل قراءة هذه الفقرة تدسجييا:  تــــــــــتعلم  

 

 
 .يقرأ النص -
 
 
 
جييب عن . 

 .األسئل  
 
 
 
يضع العالم   -

 يف املكان املناسب
 ميأل الفراغات -
 
 

 يستنتج _ 

 
التدسيب 
 واالستثماس

   - 54 – ص :أحتقق من تعلمايت   

 

 
ينجز العمل *

 فرداي
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  د 54:   دةـــــــــــــــــــــــــــــــــامل                                                                                                                            . جغرافيا : ــاطـــــــــالنشــــــــ

 21  : األسبوع سقم                                                                                                                     . السكان والتنمي  : ثاينامليدان ال
                                 .العالق  بني العمل االنتاجي وفوائده على التنمي  يف اجلزائر  : 2   ـــــــــاملركب

                                    .ادي ـــــــــالعمل اإلنتاجي امل  : ــوىــــــــــاحملتــــــ
 .يصّنف املواسد الطّبيعي  املتجّددة وغري املتجّددة للمقاسن  بينها واقرتاح كيفي  الّتعامل معها  :  ـاءة اخلتاميـالكف

 .يربط العالق  بني العمل اإلنتاجي وفوائده على الّتنمي  يف اجلزائر  : اءةــــــمركب  الكف
 .اجلزائريتعرف على معىن العمل اإلنتاجي وكيفي  هنوضه ابلتنمي  يف :   مؤشرات الكفاءة

   . مياسس مواطنته من خالل الوعي ابنتمائه الوطين : فـــــــــــالقيم واملواق 
 .صوس و سندات /كتاب اجلغرافيا   /السبوسة  : الوسائل والسندات 

 التقوميمؤشرات  التعلمي  و النشاط املقرتح  الوضعي املراحل
وضعي  
 اإلنطالق

 اذكر بعض املواسد الطبيعي  اليت تزخر هبا اجلزائر ؟    _   
 ـ ماذا حيصل لو تركت املواسد الطبيعي  يف أماكنها ؟ هل ميكن أن تستفيد منها اجلزائر ؟   

ـ جييب موّضحا أفكاسه 
حول العالق  بني املواسد 

 .الطّبيعي  والّسكان 
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   105فتح الكتاب ص  
  :نص الوضعي  املشكل  قراءة _    

   
   تهومناقش 01مالحظ  وقراءة السند : 

 ؟هل متتلك اجلزائر إمكانيات زساعي   _    
 ؟كيف ميكننا أن نستفيد من األساضي الزساعي    _    
 ؟هل ميكننا أن نستفيد من الصحراء زساعّيا ؟ ـ كيف ذلك _     
 ؟كيف للدول  أن توفر الرفاهي  للمجتمع انطالقا من مواسدها الزساعي  _     

  تهاومناقش  05و  00و  02 اتمالحظ  وقراءة السند : 
  ؟كيف استغلت اجلزائر مواسدها الطبيعي  _     
 ؟على ماذا يدل املشروع السكين   -   
 ؟أهم املصانع اليت أتسست  ماهي مالفائدة من وفرة املصانع ؟  -   

 :التايل  األثر الكتايبالوصول ابملتعلمني إىل بناء   *       
 

 
 
 
 
 

 
 
حياول االجاب  . 

 عن السؤال  
 
 
 
يالحظ  ـ 

 .الصوس
 
 

يفهم   وـ يقرأ 
 .الّسندات

 
ـ يتعرف على 
 .طرق التنمي 

 
 
 
 يستنتج -

التدسيب 
 واالستثماس

 كيف ميكن للجزائر أن تستفيد من الثروات الطبيعي  لتوفري تنمي  جيدة للمجتمع ؟ 
ـ يعزز تعلماته حول 
العالق  بني العمل 

اإلنتاجي وفوائده على 
 .الّتنمي  يف اجلزائر

 

   مكانيات واليت عملت من خالهلا على توفري العمل وحتقيق متتلك اجلزائر العديد من اإل
التنمي  يف الكثري من اجملاالت معتمدة يف ذلك على االنتاج املادي كالزساع  والتنمي  
السكني  والصناع  االلكرتوني  ما يعود عليها ابلكثري من املشاسيع سعيا لتوفري الراح  

 .والرفاهي  للمجتمع
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  د 54:   دةـــــــــــالم                                                                                                     . تاريخ :النشــــــــــاط 

                               21 : األسبوع رقم                                                                             .التاريخ العام : ثانيالميدان ال
                                    "المسجد " الِعمارة اإلسالمية   :المحتــــــــوى

 .يستغّل سندات مناسبة إلبراز التّحّوالت في شمال إفريقيا بعد الفتح اإلسالمي   : ةـاءة الختاميـالكف

الدالة على تحول االسالمي وويحدد المنشآت التي شهدتها مناطق شمال إفريقيا بعد الفتح يدرس اآلثار   اءةــــــمركبة الكف

 .فضاء شمال افريقيا إلى المغرب اإلسالمي 

                                                                  .ميزة للحضارة االسالمية في المغرب المعالم العمرانية الميتعرف على   :  مؤشرات الكفاءة

 .الوعي بانتمائه الوطني ويعتز بهويته االسالميةيمارس مواطنته من خالل  :والمواقف  القيم

 . صورو سندات / التاريخكتاب /السبورة  : الوسائل والسندات

 التقوميمؤشرات  التعلمي  و النشاط املقرتح  الوضعي املراحل

وضعي  
 اإلنطالق

  ؟ماهي اآلاثس القدمي  اليت تعرفها 
 ؟ أول شيء بناه سسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عندما هاجر من مك  ماهو 
  ؟هل هناك آاثس إسالمي  تعرفها 

 

 
 ـ جييب موضحا أفكاسه 
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  24فتح الكتاب ص.   
   نص املشكل حماوسة التالميذ حول . 

 
 
 
 

   همومناقش 14و  10قراءة الّسند  : 
 ـ  هل اهتم املسلمون هبذا الفّن؟ ؟ـ ما هو أبرز مظاهر التطّوس احلضاسي عند الّشعوب             

 ؟ماهو اهلدف من اقام  املساجد ؟أهم مظاهره  ـ ماهي            
 .عاصم  سياسي  ؟ماذا متثل القريوان للمغرب اإلسالمي .           

 ؟من هو أول قائد للفتوحات االسالمي  يف اجلزائر ؟ماهي الفائدة من فتح مدين  القريوان  .           
  هممناقشو   10 و  14قراءة الّسندات: 

 ؟هل تشبه اآلاثس الروماني  أم أهنا متمّيزة  ؟ـ ماذا تالحظ على طريق  بنائها  ؟الّصوسماذا تالحظ يف . 
  تهومناقش 12قراءة الّسند: 

 ؟ومىت كان ذلك من الذي أسسها  ؟من هي مدين  تيهرت حاليا .
  الوصول ابملتعلمني إىل بناء األثر الكتايب التايل: 

  

 
يقرأ ويفهم نص  .

 املشكل 
 
 
 

 .ـ يقرأ الّسندات
 

 ـ يعرب عن الصوس
 
 

مظاهر  على ـ يتعرف
الفن املعماسي يف 

 .املغرب العريب
 
 
 
 
  يستنتج  -

التدسيب 
 واالستثماس

 ج الصف قم جبمع بعض صوس اآلاثس اإلسالمي  يف املغرب اإلسالميس خا 
ـ يعزز تعلماته حول التغريات 

اليت أحدثها اإلسالم يف 
 .املغرب العريب

 

  إذا كانت لكل حضاسة معامل عمراني  متميزها ، فماهي أهم املعامل احلضاسي  اإلسالمي  يف
 بالد املغرب ؟

 

 

 

 

   يعترب الفن املعماسي من أبرز مظاهر احلضاسة اإلسالمي  يف مشال افريقيا وال
تزال بعض اآلاثس شاهدة على التطّوس احلضاسي والعمراين الذي بلغه املسلمون 

 .يف مشال افريقيا

 

. 

 


