
ب  وسعادة                  94مق اطعة   /    سيدي سليمان القديمة االبتدائية    مدرسةلا            بونيفأحمد  :  األستاذ  
 د  94:  دةـــــــــــــــــــــــــــــــامل                                                                                          .جغرافيا  :النشــــــــــاط 

 03:  األسبوع رقم                                                                                .بيئةالسكان وال : لثثاامليدان ال

                                     .                                   .  المساهمة في حماية البيئة   :ــوىـــــــــاحملتــــــ
 .يقرتح إجراءات التصرف أمام املخاطر الكربى يف حميطه القريب بعد الكشف عن حجم اخلسائر اليت ختلفها  : ةـاءة اخلتاميـالكف

 . محاية البيئة  ضرورةكيفية و يتعرف على   : اءةــــــمركبة الكف
    . يَعي أمهية محاية البيئة :   مؤشرات الكفاءة

             .صور و سندات /كتاب اجلغرافيا  /السبورة :  الوسائل والسندات 
 التقويممؤشرات  التعلمية و النشاط المقترح ةالوضعي المراحل

وضعية 
 اإلنطالق

 .حماورة التالميذ حول نص الوضعية  : ةــــــــــــص املشكلـــــــــــــــــــن_ 

   

جييب عن _ 
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   تهامن طرف املعلم مث من طرف املتعلمني ومناقش اتقراءة الّسندو  -020-023فتح الكتاب ص.    

 
  ؟ 9ماذا تالحظ يف السند  ماهو النشاط الذي   : 0مناقشة السند    ماخلطر املبني يف  : 2مناقشة السند          تتسبب فيه  مالذي: 0 مناقشة السند

 ؟هذا التصرف  ماامهية           ؟يقوم به االطفال ؟ماتعليقك عليه    ؟                       الصورة          ؟ سلوكات االنسان يف التقليل من الكوارث

 
 ؟مافائدة مجع املخلفات يف كيس عند مغادرة املنتزهات :  7+ 6 مناقشة السند   ماامهية النشاط الذي يقوم  : 4 مناقشة السند

                    ؟ماهو اخلطر الذي سيلحق ابلبيئة عند ترك تلنفاايت  -                 ؟مامدي اتثريه على البيئة -؟به االطفال يف الصورة  

 : التايل األثر الكتايبالوصول ابملتعلمني إىل بناء  .
 
 
 
 

 ..ـ يقرأ الّسندات
 

ـ يعرب عن 
 .الصور

 
جييب عن 

 االسئلة 
 
 

على ـ يتعرف 
 طرق محاية البيئة 

 
 
 
 
 
 

 يستنتج -

التدريب 
 واالستثمار

 

 ؟البيئة  للمحفاظة على هي النصائح اليت تقدمها لزمالئك يف القسم ما -
ـ يعزز تعلماته حول 

  .طرق محاية البيئة 

 

 .البيئة هي المكان الذي نعيش فيه وهي مهددة بجملة من األخطار ، ولذا يجب المساهمة في حمايتها  _   

 .والمخلفات البشرية  لتجنب الكوارث الطبيعية يجب المحافظة على البيئة من جميع االملوثات  _   

 : للتقليل من هذه المخاطر َوجب على االنسان  _    

 .عدم البناء في مجاري األودية وتجنب رمي النفايات فذلك يعرقل حركة الماء  -  0     

 .ووضعها في كيس قمامة ورميها في المكان المخصص لها لرحالت تنظيف مخلفات التنزه وا  -  2    

 .في حمالت التشجير  المساهمة - 0    

 .الحث على حمالت تنظيف األحياء واألماكن العمومية  -  9    

 

 

  

 

 

 



ب  وسعادة              94مق اطعة    /    سيدي سليمان القديمة : االبتدائية    مدرسةال              بونيفأحمد  :  األستاذ  
  د 94  :  دةــــــــــالم                                                                                           .تربية مدنية  : ــاطــالنشــــــــ

 03  : األسبوع رقم                                                                 .الديمقراطية والمؤسسات الحياة  : الثالثالميدان 

                                . الملكية الخاصة والملكية العامة  :  1 ةـــــالمركب

                                    .  ة ـــة الخاصــــــــــــالملكي  : المحتــــــــوى
 .. بعد التعرف على المؤسسات التربوية ، يميز بين الممتلكات الخاصة والممتلكات العامة ، ويحافظ عليها : ةـاءة الختاميـالكف

 .يتعرف المتعلم على معنى الملكية الخاصة  :  مؤشرات الكفاءة
 .صورو سندات /كتاب التربية المدنية /السبورة  : الوسائل والسندات

 التقوميمؤشرات  التعلمية و النشاط املقرتح ةالوضعي املراحل
وضعية 
 اإلنطالق

  :ُر ـــــــــــــــــــــأتذك
  ؟ ماهي الـأدوات الموجودة في محفظتك ؟ هي ملك لمن *      
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  09 صدعوة المتعلمين الى قراءة نص الوضعية االنطالقية :  ظـــــــرأ وأالحــــــأق : 

 : ومساءلة المتعلمين حول فحواها    

 أفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم* 
  

 ؟ مع من كانت البنت تلعب بدراجتها  _    

  ؟هل يحق له ذلك .أراد الطفل أن يأخذ الدراجة بالقوة _     

                                                                    ؟ لماذا             
 

 
  وعدد محتوياتها ، ومن يحق له امتالك هذه األشياء ؟ - 1 -الصورمجموعة الحظ 

 

 
 

 :  - 2-حسب الصورة * 

 ؟ فيم اليشتركانك هذان التلميذان ؟ وا يشترفيم

 
 : ...........من الممتلكات الخاصة *  

 .يملكه كل أفراد األسرة ...............المنزل هو ملكية * 

 :اآلتي  األثر الكتابيالتدرج مع المتعلمين للتوصل الى  :م ـــــــــــــأتعل  *

 

 
 .ـ يقرأ أبداء سليم

 
 

ـ جييب عن 
 األسئلة

 
 
 

يعرب عن . 
 الصورة

 
مفهوم حيدد _ 

امللكية اخلاصة 
من خالل 

 استنطاق الصور 
 
 
 
 
 

 .ـ يستنتج
 

التدريب 
 واالستثمار

 

  :   ية الخاصةأَذكر أمثلة عن الملك :زــــــــــــــــــــــــــأنج_ 

 

 _1  ......................... /2   ..................................... /0 .............................................. / 

 

 

ـ يوظف ويستثمر 
مكتسباته يف اجناز 

 .التمرين 

 

 الدراجة : الخاصة هي مايملكه فرد أو عدد قليل من األفراد مثل  ةالملكيى

 ......................، سيارة ، بيت ، متجر ، مزرعة ، مصنع ؟، وغيرها 
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  د 94:   دةـــــــــــالم                                                                                                 . تاريخ :النشــــــــــاط 

 81:  األسبوع رقم                                      "م 4381م الى  4491من  " الوطني  التاريخ  : الثالثالميدان 

                                                                     .الدولة الجزائرية الحديثة   : 4المركبــــة  

 .الوجود العثماني في الجزائر : المحتــــــــوى
ط بعد ربط العالقة بين صناعة الحديثة في منطقة البحر األبيض المتوس يعبر عن اعتزازه بمكانة الدولة الجزائرية  : ةـاءة الختاميـالكف

 .  ن وقوة األسطول البحري الجزائريالسف

 .  يالعثمان الوجود أثناءالجزائرية يبرز األوضاع   اءةــــــمركبة الكف

                                                                . يتعرف على االوضاع السائدة في الجزائر أثناء الفترة العثمانية   مؤشرات الكفاءة

 التقوميمؤشرات  التعلمية و النشاط املقرتح ةالوضعي    املراحل

وضعية 
  اإلنطالق

يقرأ و يفهم نص  -
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جييب موضحا  -
 .افكاره
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 :و قراءة السندات ومالحظة الصور ، بعدها يطرح املعلم االسئلة   -41-فتح الكتاب ص ب مطالبة التالميذ 

 
                  حدد الواليات الموجودة في :  8 الصورةمالحظة     ماذا فعل خيرالدين -: 2مالحظة السند   -بمن استنجدت الجزائر    : 4الّسند  مالحظةـ 

 ، الغرب ؟متى كان هذابايليك الشرق ، التيطري   وس بعد وفاة أخيه؟  هل لبت     بربر  لماذا استنجدت        ؟  إثر الهجمات االسبانية 

 الجزائر نداء خير الدين ؟          التنظيم االداري للدولة ؟                                                                  الجزائر بهم ؟       

                  
   ماهو الهدف من :  1قراءة السند رقم              ماهي االعمال : 4مالحظة السّند ـ  طلب      من هو سليم االول ؟  ماذا :  9 السند مالحظة  

 ترميمه؟   التي قام بهاخيرالدين ؟  من الذي احتل                والية   اصبحت الجزائرسكان الجزائرمنه؟ متى 

 فيه خيرالدين ؟     الجزائر في العهد العثماني ؟                                           ماهو المنصب الذي عينعثمانية ؟

                                                                                                                                                                                                   : البايليكنافذة معرفية حول مصطلح *  
         :  التايل األثر الكتايبالوصول ابملتعلمني إىل بناء * 
  

 
ـ يقرأ 

 .الّسندات
 

جييب عن . 
 االسئلة 

 
ـ يعرب عن 

 الصور
 

ويربط  ـ يتعرف
بني اسباب 

ونتائج الوجود 
العثماين يف 

  .اجلزائر
 
 
 

  يستنتج  -

التدريب 
 واالستثمار

 لماذا استنجدت الجزائر بالدولة العثمانية ولم تستنجد بغيرها من الدول ؟  :أقوم تعلمايت  

بعد تعرض الجزائر للتحرشات االسبانية لم يجد سكان  الجزائر غير الدولة العثمانية ليستنجدوا بها لما تملكه من 

ساهمت كما  ، مما وفر االمان للدولة الجزائرية قوة بحرية كبيرة وكذلك العقيدة الدينية االسالمية المشتركة 

في انقاذ العديد من المسلمين المورسكيين الفارين من محاكم التفتيش الصليبية خاصة بعد سقوط  الجزائرسواحل 

 .مدينة غرناطة 
 

ـ يعزز تعلماته 
ظروف حول 

استنجاد وعوامل 
اجلزائريني ابلدولة 

 .العثمانية العلية 

 

بالبحارة العثمانيين االخوة  الجزائر هاليأستنجد موانئ جزائرية العدة و احتاللهم االسبان تحرشات بعد _ 

ذاع صيتهم في دحر القرصنة االسبانية لسواحل البحر المتوسط وكذا ا م  خيرالدين وعروج بربروسا ل  

 . البحر المتوسط  موانئندلس انطالقا من إنقاذ مسلمي األفي  مساهمتهم 

 .رادة سكانها ة عثمانية  بإ والي الجزائر صبحت أ_ 

الحكم العثماني وبذلك بدأت فترة  م 4443على والية الجزائر عام  ُعين خيرالدين بربروسا أول بيلرباي_  

  .للجزائر 

 . ودية تتسم باالحترام والالعالقات بين الطرفين  لجعجزائر كان برغبة سكانها وهو ماالوجود العثماني بال_ 

 تتمتع الجزائر في ظل الوجود العثماني بتنظيم إداري وسياسي مستقل بقدر كبير  _  

 .  قوة األسطول أدت إلى تحرير الموانئ ونجدة مسلمي األندلس  _ 

 _ 

 

 



بوسعادة                      94مق اطعة   /ن القديمة  سيدي سليما : االبتدائيةمدرسة  ال        بونيف    أحمد:   األستاذ  
 ( حصتان) 2× د  94 :  المدة                                                                                        .تربية إسالمية:  النشـــــــاط

 24:  األسبوع رقم                                                                                         .الثاني :    عــــــالمقط

                                                                                                            .  القرآن الكريم والحديث الشريف  : يدانــــــالم

 . س ـــــورة الشمـــــس : المحتـــوى
و في وضعيات االستدالل وتطبيق أمن القرآن الكريم قراءة واستظهارا شفويا وكتابيا  تناول ماحفظيحسن المتعلّم  : الكفاءة الختامية

 . المثل األخالقية واألحكام الشرعية في المحيط 

 .يمالفهم السل  -الحفظ والـــاستظهار الصحيح  : مركبة الكفاءة

 . يحفظ سورة الشمس ويستظهرها استظهارا صحيحا ويتعرف على المعنى االجمالي  يتلو و:  مؤشرات الكفاءة
 التقويممؤشرات  و النشاط المقترح الوضعية التعلمية المراحل

عية 
وض

الق
إلنط

ا
 

  من يذكرنا ببعض السور التي تناولناها سابقا ؟ 

أنزلت على نبينا دمحم صل هللا عليه   54مكية آياتها وهي سورة الشمس اليوم سنتطرق الى  *

 وسلم  ، فيها عبر ومواعظ كثيرة 

 
يسرتجع املعارف *

 .السابقة
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. المتعلمين ثم من طرف  وقراءة النّص من طرف المعلم 22 صالمتعلّمون إلى فتح الكتاب  ىيدع  

دعوة المتعلمين إلى قراءة النّص وتحليله واستخراج أهم ما فيه من  : ةــــــــــــكاليــــــــــــــــــاإلش

. مواعظ وأخالق  
بماذا رد عليه والده ؟ ؟ ماذا سأل أحمد أباه *     

عمَّ  تحدثنا  سورة الشمس ؟*       

    * يكتب األستاذ سورة الشمس على السبورة بخط واضح . 

   * يقرأ المعلم السورة بصوت واضح  أو عن طريق مسجل  ثم يتداول بعض التالميذ على قراءتها .

   *   شرح بعض المفردات / التعرف  على المعنى  االجمالي للسورة 

 

 
 
 

 أنشطــــــــــــــة التعلـــــــــــــم :
فسح المجال أمام المتعلّمين ودعوتهم لممارسة أنشطة التعلّم المقترحة عليهم في الكتاب باالعتماد على * 

.جهدهم الذّاتي واستعمال األدوات المناسبة   
 

 
تكوين خالصة استنتاجات األنشطة الّسابقة على الّسبورة بمعيّة المتعلّمين ثم : تعلمــــــــــت 

الفقرة تدريجيدعوتهم إلى قراءة هذه   
 
 

 
 .يقرأ النص -
جييب عن . 

 .األسئلة 
 .يستمع  -
يقرأ سورة  -

الشمس قراءة 
 .صحيحة

يفهم املعىن  -
 االمجايل للسورة 

يتعرف على  -
 .بعض املفردات 

 
 ميأل الفراغات -
يربط بني _ 

  الكلمة ومعناها 
 
 

 يستنتج _ 

 
التدريب 
 واالستثمار

   - 29 – ص :أحتقق من تعلمايت   

 

 
ينجز العمل *

 فرداي

 

 .تلفة خالى وعظمته تظهر في مخلوقاته المقدرة هللا تع _ 

 .هللا تعالى يحب تطهير النفس من الذنوب والمعاصي للفوز بالجنة _  

 

 

 

 

 


