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املقدمة:

تضع وزارة الرتبية الوطنية بني أيدي املربني ،أساتذة ومفتشني ملرحةل التعلمي الابتدايئ ،اخملططات الس نوية الاس تثنائية لبناء التعلامت واخملططات الس نوية للتقومي البيداغويج يف مرحةل
التعلمي الابتدايئ ،للس نة ادلراس ية .2022/2021
وتعدّ هذه اخملططات أداة مهنجية ترتمج املناجه املقررة ملرحةل التعلمي الابتدايئ يف سريورة تساعد عىل ختطيط التعلامت وتقرتح املساعي البيداغوجية واملوارد التعلمية اليت من شأهنا بناء
الكفاءات املس هتدفة يف أي مس توى من مس توايت الفعل البيداغويج .كام تعد أداة رئيسة ّ
للتحّك يف جناعة خمتلف التعلّامت ،املعرفية واملهنجية ،وحسن ادماج القمي أو الكفاءات
املس تعرضة املرصودة يف املهناج ،ويف سريورة التناول ومراحل التقومي والتعديل والعالج.
ان ّ
اخملطط الس نوي لبناء التعلامت خمطط شامل لربانمج درايس مضن مرشوع تربوي ،يفيض اىل حتقيق الكفاءة الشامةل ملس توى من املس توايت التعلّمية ،انطالقا من الكفاءات
اخلتامية للميادين ،ويُبىن عىل مجموعة من املقاطع التعلمية املتاكمةل .فهو القاعدة الساس ية لتوزيع املوارد املعرفية عىل املقاطع .ومنه ،فان اخملطط الس نوي للتعلامت وثيقة خاصة متكن
الس تاذ من قراءة املهناج بيرس ،وتوحض هل ما ينبغي تعلميه ،والطار اذلي جيري فيه اختياراته.
وقد روعي عند اعداده:
 هيلكة تساعد عىل حتقيق الكفاءات املسطرة يف املهناج بواسطة وضعيات (تعلمية ،ادماجية) بشلك منسجم ومنتظم؛ حتديد احملتوايت مكورد من املوارد اليت ختدم الكفاءة؛ احرتام وترية التعمل وقدرات املتعمل واس تقالليته.لقد مت الخذ بعني الاعتبار يف اعداد هذه اخملططات الس نوية الاس تثنائية عدة اعتبارات ويه:
 التنظمي الاس تثنايئ لدلراسة يف ظل الوضعية الوابئية والصحية اليت يعيشها بدلان جراء انتشار فريوس كورون املس تجد (كوفيد ،)19-واذلي يقوم عىل خصائص التفوجي والتناوببني الفواج الرتبوية الفرعية وعىل التباعد اجلسدي؛
 تقليص التوقيت اخملصص لدلراسة ابلنس بة للفواج الرتبوية الفرعية؛ تنظمي الس نة ادلراس ية يف ثالثة فصول وما انبثق مهنا من حتديد عدد السابيع اخملصصة لدلراسة الفعلية سواء للتعلامت أو للتقومي البيداغويج.وزارة التربية الوطنية
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كام مت الخذ بعني الاعتبار املالحظات املسجةل خالل الس نة ادلراس ية املنقضية  2021/2020عىل مس توى تنفيذ املناجه التعلميية سواء ابلنس بة للسريورة التعلمية أو ابلنس بة ملس توى
تناول التعلامت واملوارد املعرفية املسخرة.
من هذا املنطلق ،فان اخملططات الس نوية الاس تثنائية للتعلامت سوف تركز عىل املوارد املعرفية الساس ية واملهيلكة للتعلامت يف ك مقطع أو ميدان أو جمال تعلميي للك مادة مقررة يف
مرحةل التعلمي الابتدايئ ،واليت من شأهنا حتقيق الكفاءات املس هتدفة.
أما اخملطط الس نوي للتقومي البيداغويج ،فهو خمطط مواكب لسريورة ارساء التعلامت والتحقق من مناء الكفاءة ،ينطلق من الكفاءة اخلتامية اليت تؤطر مبعايري تسمح بتقومي التعلامت
املرتبطة مبركبات الكفاءة املسطرة يف املهناج واليت تس هتدف اجلوانب الثالثة :اجلانب املعريف ،واجلانب املهنجي واجلانب القميي .كام يسمح هذا اخملطط بتعديل وحتسني التعلامت من
خالل املالحظات والتوجهيات الرتبوية ،وبتنظمي حصص املعاجلة البيداغوجية لس تدراك النقائص والثغرات املسجةل دلى املتعلمني.
نؤكد يف الخري عىل أ ّن القراءة الواعية لهذه اخملططات ودراس هتا واحلرص عىل تطبيق ما جاء فهيا ،سيسامه بال شك يف ترقية فعالية التعلامت والتقومي البيداغويج.
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اللغة العربية
جدول يبين تطورالكفاءات الختامية عبرالسنوات
السنة 05

امليادين

السنة 04

السنة 02

السنة 03

السنة 01

*يفهم الخطاب املنطوق

فهم املنطوق

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

التعبيرالشفوي

*مرتكز على النمطين التفسيري
والحجاجي.
*يحاورويناقش
*يقدم توجيهات
*يسرد قصصا
*يصف أشياء أو أحداثا
*يعبرعن رأيه
* ويوضح وجهة نظره ،ويعللها

*مرتكز على النمط الوصفي.

*يحاورويناقش
*ويقدم توجيهات
*ويسرد قصصا أو احداثا
*ويصف أشياء

*مرتكز على النمط السردي

*يحاورويناقش
*ويقدم توجيهات
**يسرد قصصا أو أحداثا

*بلسان عربي
* في موضوعات مختلفة
*اعتمادا على مكتسباته املدرسية ،وسائل العالم
*مستعمال بعض أفعال القول
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*مرتكز على النمط التوجيهي.

* يحاورويناقش
*يقدم توجيهات

*مرتكز على النمط الحواري.

*يحاورويناقش
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*يفك الرموز،
*يقرأ نصوصا قصيرة
*قراءة سليمة

فهم املكتوب

* نصوص أصيلة،
*قراءة سليمة مسترسلة معبرة
وواعية

*قراءة سليمة ومسترسلة ومعبرة

*التركيزعلى النمطين التفسيري
والحجاجي،
*تتكون من مائة وعشرين كلمة
إلى مائة وثمانين كلمة
*مشكولة جزئيا

*التركيزعلى النمط الوصفي،

*قراءة سليمة ومسترسلة

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

* الفه ـم
• من مختلف األنماط
*التركيزعلى النمط السردي،
*تتكون من ستين كلمة إلى
تسعين كلمة

* تتكون من تسعين كلمة إلى
مائة وعشرين كلمة

*التركيزعلى النمط التوجيهي،

*التركيزعلى النمط الحواري

*تتكون من ثالثين كلمة إلى ستين

*تتكون من عشرة كلمات إلى ثالثين
كلمة

كلمة

*مشكولة شكال تامـا.

*أغلبها مشكولة.

*يرسم حروفا و يكتب كلمات

التعبيرالكتابي

*ينتج نصوصا طويلة منسجمة
*تتكون من  80إلى كلمة 120
*مشكـولة جزئيـا،
* التركيز على النمطين التفسيري
والحجاجي

*ينتج نصوصا طويلة نسبيا
منسجمة
*تتكون من  60إلى  80كلمة

*ينتج نصوصا متوسطة
الطول منسجمة
تتكون من  40إلى  60كلمة

* أغلبها مشكولة،
*من مختلف األنماط،
*التركيزعلى النمط الوصفي

*التركيزعلى النمط السردي

* ،مشاريع لها دللت اجتماعية
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*ينتج نصوصا قصيرة منسجمة

*ينتج جمال ونصوصا بسيطة

*تتكون من  20إلى  40كلمة

*ل تزيد عن  20كلمة
*مشكولة شكال تاما،

*التركيزعلى النمط التوجيهي

*بالتركيزعلى النمط الحواري،
* وينجز مشاريع بسيطة.

المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها
سنويّة في التعليم االبتدائي
آليات تنفيذ المخططات ال ّ
 )1الكفاءات الختامية لميادين اللغة العربية ومركباتها
الكفاءة الشاملة

يتواصل مشافهة في وضعيات بسيطة بلسان عربي .ويفك الرموز ويق أر قراءة سليمة نصوصا بسيطة مشكولة شكال تاما ،ويفهمها.

وينتج نصوصا بسيطة في وضعيات تواصلية دالة ،ومشاريع لها دالالت اجتماعية.

الميادين

فهم المنطوق

مركبات الكفاءة

مية
الكفاءات الختا ّ

يفهم خطابات منطوقة في حدود مستواه الدراسي ،وعمره الزمني والعقلي،

ويتفاعل معها ،بالتركيز على النمط الحواري.

 .1يرد استجابة لما يسمع

 .2يتفاعل مع النص المنطوق

 .3يقيم النص المنطوق ،ويستنتج قيمة أخالقية،

يحاور ويناقش في موضوعات مختلفة ،اعتمادا على مكتسباته  .1يتواصل مع الغير

التعبير الشفوي

المدرسية ،ووسائل االعالم واالتصال مستعمال بعض أفعال الكالم في  .2يبلغ أفكاره

 .3يحترم قواعد الحوار

وضعيات تواصلية دالة.

يفك الرموز ،ويق أر نصوصا بسيطة بيسر ،من مختلف األنماط ويفهمها .1 ،يفهم ما يق أر

فهم المكتوب

بالتركيز على النمط الحواري ،تتكون من عشرة كلمات إلى ثالثين كلمة  .2يعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب

 .3يستعمل استراتيجية القراءة ،ويقيم مضمون النص المكتوب

مشكولة شكال تاما

يرسم حروفا ويكتب كلمات وينتج جمال ونصوصا بسيطة ،مشكولة  .1يتعرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط للكتابة بالعربية

التعبير الكتابي

شكال تاما ،ال تزيد عن  20كلمة من مختلف األنماط بالتركيز على النمط  .2يتحكم في مستويات اللغة الكتابية

الحواري ،في وضعيات تواصلية دالة ،وينجز مشاريع بسيطة لها دالالت  .3ينتج نصوصا قصيرة ومشاريع كتابية
اجتماعية.
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 )2أنموذج مخطط لتناول ميادين اللغة خالل األسبوع في السنة األولى ابتدائي
الميدان

الحصة

الزمن

01
فهم المنطوق
و
تعبير شفوي

 45د

منهجية التناول
عرض الوضعية الجزئية األولى واالستجابة لمتطلباتها والتعليمات المرافقة لها.

فهم المنطوق والتعبير
الشفوي

 / 02تعبير شفوي
وإنتاج شفوي
 / 03قراءة إجمالية

"فهم المكتوب والتعبير الكتابي
وزارة التربية الوطنية

 / 04قراءة وكتابة
(تجريد الحرف )1

 /05تثبيت الحرف
( 1تطبيقات)

 عرض المنطوق مع مراعاة الجانب :الفكري /اللغوي /اللّفظي /األدائي (اإليحاء؛ اإليماء) - .تجزئة النص المنطوق ثم أجرأةأحداثه.
 اكتشاف الجانب القيمي في المنطوق وممارسته.التحاور حول النص المنطوق  -والتعبير عن أحداثه انطالقا من تعليمات محددة وسندات مختلفة تؤدي إلى:-عرض األفكار والتعبير عن األحاسيس وإبداء المشاعر حول الموضوع

 ترتيب وتركيب أحداث النص شفويا والتركيز على استعمال الصيغ واألساليب في وضعيات تواصلية دالة - .مسرحة األحداث. 45د
 التدريب على اإلنتاج الشفوي (إنتاج خطاب شفوي مماثل انطالقا من سندات). استخراج الجمل من الرصيد اللغوي المكتسب في التعبير( .متعلقة بالمحور) 30د
 ممارسة مهارات الوعي الصوتيتجريد الحرف األول
 استخراج الجملة وتقطيعها واكتشاف الحرف وقراءته في وضعياته المختلفة ممارسة مهارات الوعي الصوتي  -الخطي 30د
 التدريب على كتابة الحرف على (األلواح ،كراس المحاولة ،بالعجينة )...منفردا مركبا وفي وضعيات مختلفة كتابة الحرف على كراس القسم. القراءة في الكتاب (مع مراعاة مختلف المهارات القرائية).تثبيت الحرف في كلمات ثم في جمل انطالقا من :صور ،تعابير ،ألفاظ...الخ -تكملة كلمة "كتابة" بالصوت الناقص - .كتابة الحرف (مع بقية األصوات)

 30د
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 / 06قراءة وكتابة
(تجريد الحرف )2

 / 07تثبيت الحرف
( 2تطبيقات)
 / 08تطبيقات على
الحرفين  1و2
 /09إدماج
 /10إنتاج كتابي

.1
.2
.3
.4

 30د

تجريد الحرف الثاني
 ممارسة مهارات الوعي الصوتي  -الخطي استخراج الجملة وتقطيعها واكتشاف الحرف وقراءته في وضعياته المختلفة. التدريب على كتابة الحرف (على األلواح ،العجينة ،كراس المحاولة )..منفردا مركبا وفي وضعيات مختلفة - .كتابة الحرف علىكراس القسم.
 -القراءة في الكتاب (مع مراعاة مختلف المهارات القرائية).

تثبيت الحرف في كلمات ثم في جمل انطالقا من :صور ،تعابير ،ألفاظ...الخ 30د  -تكملة كلمة "كتابة" بالصوت الناقص - .كتابة الحرف (مع بقية األصوات)
تثبيت الحرفين  1و 2في كلمات ثم في جمل انطالقا من :صور ،تعابير ،ألفاظ...الخ بممارسة مهارات الوعي الصوتي الخطي 30د
تكملة كلمة "كتابة" بالصوت الناقص - .كتابة الحرف (مع بقية األصوات) 45د  -قراءة في الكتاب  +ألعاب قرائية
 45د -التدريب على اإلنتاج الكتابي

تُعرض الوضعية المشكلة االنطالقة في األسبوع األول من المقطع .
صص أسبوع لإلدماج والتقويم نهاية كل مقطع تعلمي ليشرع في تنفيذ المقطع الموالي مباشرة.
يخ ّ
ت ّم ادماج حصتي التعبير الشفوي و اإلنتاج الشفوي في حصة واحدة وإحداث حصة لتثبيت الحرفين .
تقديم حرفين في يومين منفصلين.
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األسابيع

المقاطع

المحاور
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01
02

المقطع
01

العائلة

الصيغ األساليب

أنا
أهال بك

03

04

 االســــتفهام :أيــــن،متى ،كم،

05

المقطع
02

06

الجملــــــــة ضمائر المـتكلم
المدرسة :تلميذ ،جرس ،حصة،
أنــا ،نحــن فــي
االســمية
 (يا) النداءحقيبة ،درس ،صف ،فناء ،قلم
الماضـــــــــــي
 صباح ،اآلن ،مساء البسيطةكتاب ،كراس ،معلم ،مكتبة،
والمضارع
ورقة ،طاولة )...
 -الملكيـــة( :عنـــدي،

07

09

العائلة :أفراد األسرة (األب،
األم ،اإلخوة )..المنزل( :باب،
غرفة ،حمام ،دار ،سرير مطبخ
-مقعد ،غرفة النوم ،أدوات)...

لي)
 أنت -أنت

08
المقطع
03

10
11

وزارة التربية الوطنية

الحي
والقرية

فهم المكتوب
المحفوظات
القراءة والكتابة

األول والذي يُعمل فيه على تهيئة مختلف فئات المتعلمين عن طريق المجانسة
الفترة التمهيدية :تغطي هذه الفترة المقطع ّ
والتكييف مع البيئة المدرسية وتطوير اللغة الشفوية ،وإلدراك العالقات بين األشكال والرموز واألصوات والصور ،وتصحيح
النطق وتنمية الرصيد اللغوي( .أنظر الوثيقة المرافقة بعنوان برنامج ولتوقيت الفترة التمهيدية من السّنة األولى ابتدائي(

كبير  -صغير

المدرسة

العربية
السنوي لبناء التعلمات  -الّلغة
ّ
المخطط ّ
فهم المنطوق والتعبير الشفوي
الرصيد اللغوي
الصرف
التراكيب

 اليوم ،غدا ،أمس -القليل ،الكثير

أحمد يرحب بكم
تعرف على عائلتي

9

الخطوط واألشكال
المم ّهدة للكتابـة

في منزلنا

أحمد في المدرسة
حرفا الميم والباء
في ساحة المدرسة
الحرفان الراء،
الالم
أدواتي المدرسية
حرفا التاء والدال

(إدماج ،تقويم ،ومعالجة (للمقطع )02
الحي والقرية:
في القرية
رصيف،
،
بناية
(
ضـــــــــــــمائر الشارع
* الجملة
حرفا العين والهاء
المخاطــــــــب :طريق)...
الفعلية
مدينتنا
أنــت ،أنــت فــي المهن (شرطي ،طبيب ،تاجر،
البسيطة
حرفا الجيم والحاء
المكونة من الماضـــــــــــي سائق)،
في الحقل
المزرعة (فالح ،حقل ،بستان،
فعل وفاعل والمضارع
حرفا السين والشين
خم ،محراث ،فواكه)...
(إدماج ،تقويم ،ومعالجة (للمقطع )03

قسما

التعبير الكتابي

مدرستي

رفيقي
األرنب

الحروف منفردة؛ الحرف
في مختلف الوضعيات
الحركــــــات القصــــــيرة
والطويلة
أنشطة كتابية متنوعة

الحروف منفردة؛ الحرف
في مختلف الوضعيات
الحركات القصيرة
والطويلة
أنشطة كتابية متنوعة

المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها
العربية
السنوي لبناء التعلمات  -الّلغة
ّ
المخطط ّ

األسابيع

المقاطع

المحاور

12
13

فهم المنطوق والتعبير الشفوي
الصيغ األساليب

هو  -هي
الرياضـــة
المقطع
والتسلية
04

أمام ،وراء
هذا ،هذه

14
15

الجهات:
يمين ،يسار

16
17
18

المقطع البيئـــــــــة التفضيل :ما أفعل،
والطبيعية
05
هنا ،هناك

19
20
21
22
23
24

التراكيب

فهم المكتوب
الرصيد اللغوي

الصرف

القراءة والكتابة

في معـرض الكتـاب
*مطابقــة الصــفة
الرياضـــة والتســـلية :حرفا الصاد والضاد
لالســم فــي العــدد
*ضـــمائر الغائـــب :أنواع الرياضة (كــرة
مباراة في كرة القدم
والتذكير والتأنيث
هــــو ،هــــي ،فــــي القدم ،السلة )...
رحــالت( :فضــاءات حرفا القاف والكاف
*مطابقــة الفعــل
الماضي والمضارع
للفاعل فـي التـذكير
أنواع الرياضة
اللعب ،المعارض)..
والتأنيث
حرفا الظاء والطاء
(إدماج ،تقويم ،ومعالجة (للمقطع )04
البيئة والطبيعة :الحديقة
* الجملـــة االســـمية
*األمر
(حديقة ،شـجرة ،نخلـة
مع الظرف
*الضمائر المنفصلة  )...الحيوانات (أرنب،
* الجملة الفعلية مـع
مـــع النهـــي بــــ :ال أسد ،بطة ،بقرة ،حمامة
الظرف
)...
+فعل مضارع
موارد البحر ،الواحة

بالدنا جميلة
الثاء والذال
جولة ممتعة حرفا
النون والزاي

المحفوظات

لعبة
الغميضة

حرفا

أنا أحب
الشجرة

في حديقة المنزل
حرفا الغين والخاء

التعبير الكتابي
الحروف منفردة؛ الحــرف
في مختلف الوضعيات
الحركـــــــات القصـــــــيرة
والطويلة
أنشطة كتابية متنوعة

الحروف منفردة؛ الحــرف
في مختلف الوضعيات
الحركـــــــات القصـــــــيرة
والطويلة
أنشطة كتابية متنوعة

(إدماج ،تقويم ،ومعالجة (للمقطع )05
االســـتفهام :لمـــاذا،
الصــــحة والتغذيــــة:
*الجملــــة االســــمية
كيف
الجســـــم (الحـــــواس
*الضمائر المنفصلة
المنفية بـ :ليس
الخمـــس )...الطعـــام
التغذيــــــة
فوق ،تحت
المقطع
* الجملـــة االســـمية * النفـــــي بــــــــ(:لم (خبـــز ،إفطـــار،
والصحة
المضارع
+
)
ولن
كـان،
بــ:
المنسـوخة
06
برتقـــال ،تفـــاح،
العطف :و ،ثم ،أو
صار
طعام )...النظافة ...
ربما
(إدماج ،تقويم ،ومعالجة (للمقطع )06
(تقويم فصلي) ( +تقويم تشخيصي ومعالجة)

وزارة التربية الوطنية
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الفحص الطبي
حرفا الفاء والثاء(م)
الغذاء الصحي حرفا
الواو والياء
أحافظ على أسناني
الهمزة  /ال ّ
شد

نظافة
األبدان

الحروف منفردة؛ الحـرف
في مختلف الوضعيات
الحركـــــــات القصـــــــيرة
والطويلة
أنشطة كتابية متنوعة

المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها

األسابيع

المقاطع

المحاور

25
26

فهم المنطوق والتعبير الشفوي
الصيغ األساليب
من ،ما

المقطع التواصل
07

27

قبل ،وبعد
التعليل :لـ ،ألن

28
29
30

الذي ،التي ،الذين
المــوروث
المقطــع الحضاري
08
يا ،أيها ،أيتها

31
32

العربية
السنوي لبناء التعلمات  -الّلغة
ّ
المخطط ّ
التراكيب

الرصيد اللغوي

الصرف

فهم المكتوب

القراءة والمطالعة

المحفوظات

ما أعجب الحاسوب
ْالـ :القمرية

*الجملـــــة الفعليـــــة
التواصــل :اإلعــالم
المنفيــة :ال ،لــم ،لــن
المضـــــارع مـــــع:
االتصـــال (تلفـــزة،
مع المضارع
عودة أبي من السّفر حاسوبي
السين وسوف
راديو ،انترنت )...
*الجملـــــة الفعليـــــة
الـ :الشمسية
المنفيــة بـــ :مــا مــع
من أنا؟
الماضي
التنوين
(إدماج ،تقويم ،ومعالجة (للمقطع )07
المــوروث الثقــافي:
المالبــس (ثــوب،
*جمــــــع المــــــذكر
*الضمائر المتصلة:
حجـــاب ،حـــذاء،
والمؤنث السالمان
الياء ،الكاف ،الهاء،
سـروال ،عبـاءة)...
*العطف
كم ،التاء ،نا
األعيــــــــــــــــــــاد
والمناسبات...
(إدماج ،تقويم ،ومعالجة (للمقطع )08

أول يـــــــوم فـــــــي
رمضان
عالمات الوقف
العيد
عيد األضحى
التعجب واالستفهام

التقويم التحصيلي

مالحظات:
 -1الرجوع إلى الوثائق المرجعية البيداغوجية ضروري (المناهج  ،الوثائق المرافقة  ،األدلة) للتمكن من بناء التعلمات بكيفية سليمة وصوال إلى تحقيق الكفاءات المنصوص عليها.
 -2التمارين التطبيقية لمختلف فروع اللغة ينجز منها األستاذ ما يسمح به الوقت داخل القسم،
 -3التركيز على إكساب المتعلمين آلية القراءة.
 -4اعتماد نصف أسبوع لإلدماج والمعالجة (ما يقارب ساعتين او ساعة ونصف من الحجم الساعي للغة )

وزارة التربية الوطنية
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التعبير الكتابي
 .كلمـات مألوفـة
 .أل التعريـــــــــــــــــف
(الشمسية ،والقمرية).
والحروف المنونة
أنشطة كتابية متنوعة

* ينــتج كتابــة مــن أربــع
إلى ست جمل
اســـــتعمال عالمـــــاتالوقف :النقطة ،الفاصـلة
ّ
لتعجــــــب،
المطــــــة ،ا ّ
االستفهام

المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها

املوارد املنهجية مليادين اللغة العربية
املوارد املنهجية مليدان فهم املنطوق
والتعبيرالشفوي

املوارد املنهجية مليدان فهم املكتوب

االستهالل
الوجاهة

البناء

سالمة وضعية اجلسم

االستهالل
الوجاهة

مستوى الصوت
عرض الفكرة

النطق الصحيح للحروف من خمارجها

استخدام مجل اتمة املعىن

استخدام مجل اتمة املعىن

قراءة وحدات لغوية كاملة

توظيف الرتاكيب والصيغ

أداء املعىن ومتثيله

استغالل السندات التوضيحية

التعرف على شخصيات النص
دراسة املبىن

حتديد الروابط بني النص والسند

التميز

إبداء رأي

12

توظيف األساليب املناسبة
احرتام اجلانب املنهجي

انسجام

اإلجابة عن أسئلة حول املعىن
القراءة اإليقاعية

توظيف الرتاكيب والصيغ
التّمثل الصحيح للمعىن

التميز بني أل ـ ـ الشمسية وأل ـ ـ ـ القمرية

تالؤم األفكار مع املوضوع
اقرتاح حل

التمييز بني احلركات واملدود

البناء

مراعاة الشد والتنوين واإلشباع

عدم التناقض

وزارة التربية الوطنية

الوجاهة

احرتام حجم املنتج

مستوى الصوت املناسب للموقف.

احرتام اجلانب املنهجي

التميز

سالمة وضعية اجلسم

االستهالل
وسيلة العرض املناسبة

التّمثل الصحيح للمعىن

انسجام

املوارد املنهجية مليدان التعبيرالكتابي

توظيف عالمات الرتقيم
استغالل السندات التوضيحية
تالؤم األفكار مع املوضوع

التميز

اقرتاح حل
إبداء رأي

المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها

املخطــط السنــوي للتقويــم البيداغوج ــي لغة عربية

فهم
املنطوق

يتفاعل مع النص املنطوق
حيلل موضوع الوضعية التواصلية

الفصل
01
الفصل
02
الفصل
03

يفهم حديثه
التعبري
الشفوي
فهم
املكتوب

يتواصل مع الغري
يقدم ذاته وخيرب عنها
يفهم ما يقرأ
يعيد بناء املعلومات الواردة يف النص
يستعمل املعلومات الواردة يف النص
يقيم النص املكتوب

التعبري
الكتاب

يتعرف على خمتلف أشكال احلروف
يتحكم يف مستوايت اللغة العربية
ينتج منصوصات حسب وضعية التواص

-خيتار موضوع النص من خيارات معطاة- ،جييب عن أسئلة حول النص ،ينفذ تعليمات ،يعيد -ترتيب أحداث النص

البعد األول :يتم تقومي املوارد املدروسة من خالل وضعيات بسيطة والوضعيات اجلزئية و

يرد استجابة ملا يسمع

متارين و أنشطة وأسئلة ومالحظات يومية جلميع املوارد املستهدفة يف املقاطع التعلمية خالل السنة

املرحلة

امليادين

مركبات التحكم

توجيهات

مؤشرات ملعايري التحكم

يربط كلمات بصور لتحديد املعىن ،حيدد أحداث النص - ،يعرب عن خمتلف االنفعاالت ابملالمح واحلركات اجلسمية -يعرفمستوايت الصوت وايقاعاته لتحديد املعىن
يفسر أحداث النص املنطوق انطالقا من فهمه اخلاص -،ينفذ تعليمات يعني أطراف احلوار او الشخصياتيستخدم األدوات املناسبة للوصف ،يستخدم األدوات املناسبة لإلخبار
يرتب أحداث قصة حسب تسلسلها املنطقي ،يكمل احداث -قصة مسموعة  ،يفرق بني الواقع واخليال .يستخدم األمر والنهي ،يربر توجيهاته  ،يستخدم االمياءات -ا ملناسبة  ،يتحلى آبداب تناول الكلمة ،يستعمل أدوات االقناع ،يعللمواقفه
جييب عن أسئلة تتعلق مبضمون النص ،يتعرف على احلروف -املستهدفة يف وضعيات خمتلفة يفهم معاين الكلمات املقروءة - ،يكمل
مجال انقصة من النص
يفك الرموز املكتوبة  ،ينطق احلروف واملقاطع والكلمات نطقا سليما
ينفذ تعليمات على شاكلة ما ورد يف النص املكتوب  ،حيدد -وظائف عالمات الوقف
يستخرج قيما حيتويها النص املقروء
حياكي مناذج خطية ،يرسم احلرف رمسا صحيحا حسب
ـيحرتم السطر  ،حيرتم أبعاد الكلمة ،يرسم عالمات الوقف ،
حيرتم ترتيب عناصر اجلملة  ،حيرتم قواعد الكتابة واخلط

البعد الثان :يتم تقومي جتنيد املوارد من خالل وضعيات إدماجية يف هناية املقاطع من خالل املعايري ومؤشراهتا املوضحة يف اجلدول املوايل ( جدول املوارد املنهجية)

وزارة التربية الوطنية
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المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها

مادة التربية السالمية
السلوكات األولية ،املستمدة من التعاليم اإلسالمية ،يف العقيدة اإلسالمية والعبادات واملعامالت ،واستظهار احملفوظ من
الكف ــاءة الشام ــلة :يتواصل املتعلّم يف حميطه بوعي ،من خالل ممارسة أمناط من ّ
القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف ،بكيفية صحيحة.

امليدان
القرآن الكري واحلديث النبوي الشريف
مبادئ أولية يف العقيدة اإلسالمية والعبادات
األخالق واآلداب اإلسالمية

وزارة التربية الوطنية

الكفاءات اخلتامية
يستظهر املتعلم يف وضعيات التواصل املناسبة ما حفظ من القرآن الكري واحلديث النبوي الشريف ويوظفه
النطق ابلشهادتني نطقا صحيحا ويع ّدد أركان اإلسالم يف مواقف التعبري عن اإلميان ،ويسمي للا تعاىل وحيمده يف وضعيات مناسبة
يسمي الصلوات اخلمس
ميارس الطهارة احلسية  ،من خالل نظافة جسمه و مكان تواجده  ،و ّ
ميارس املتعلم اآلداب واألخالق االسالمية املكتسبة يف وضعيات التواصل مع احمليط البيئي واالجتماعي

14

المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها

املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة التربية السالمية
رقم األسبوع

املوارد املقرتحة يف الكتاب

.1

تقومي تشخيصي

2.

الدي
أطيع و ّ
سورة الفاحتة

4.

أستأذن \ آية االستئذان

5.

أحب عائلت

6.

بسم هللا \ احلمد لل

3.

7.
8.
9.

املقطع
األول

10.

وزارة التربية الوطنية

والتفسري والشرح ،وهو األداء املركز على دور األستاذ أكثر من دور املتعلم ،ألن النصوص
الشرعية اليت هي سور وآايت وأحاديث نبوية نصوص توقيفية مقدسة ،حيث يعمد فيها

أتعاون مع غريي
سورة اإلخالص

12.

( التقوي بيداغوجي مرافق للفصل )

13.

أطهر جسمي \ أطهر مكاين \ أطهر ثوب

14.

إبعاد األذى عن الطريق

15.

أرفق ابحليوان

18.

 :يتم تناوهلا يف الوضعيات التعلمية مع املتعلمني ابسرتاتيجية قائمة على نشاط احلفظ والتلقني

الصدق (احلديث الشريف)

11.

17.

خيصص من الوقت اإلمجايل ما يناسب لتحفيظ السور ،واستظهارها.

سورة الناس

فرتة اإلدماج والتقومي واملعاجلة

16.

توجيهات من الوثيقة املرفقة

املقطع
الثان

استخدام آليات القراءة واحلفظ اخلاصة ابلقرآن أو احلديث ،من املصحف املدرسي ،أو كتاب
املتعلم ،أو املسجل ،مع إشراك املتعلم يف التفسري والشرح ،ومراعاة مستواه اإلدراكي.
(الوثيقة املرافقة ص )5

سورة الفلق

تقدم كل منهما يف حصتني ذات  30دقيقة ،أحدمها لالكتشاف والتعرف ،والثانية للتلقني

سورة الفلق
آداب النوم
15
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19.
20.

الشهاداتن

21.

تعلم االدماج

22.

فرتة التقومي واملعاجلة

23.

( التقوي بيداغوجي مرافق للفصل )

24.

آداب األكل

25.

الصلوات اخلمس

26.

سورة الكوثر

27.
28.
29.
30.

وزارة التربية الوطنية

آداب التحية \ آية التحية

املقطع

الثالث

واحلفظ واالستظهار

 يف وضعيات تعلمية خمتارة ،ميارس املتعلم الطهارة ممارسة صحيحة ،ويسمي الصلواتاخلمس.
 -يعتمد يف الوضعيات على أسلوب املعاينة واملمارسة الواقعية

سورة الكوثر
سورة النصر

اعتماد أسلوب املعاينة واملمارسة مع إمكانية الربط يف وضعية واحدة بني اآلايت واألمناط

سورة النصر
تعلم االدماج ومراجعة السور

31.

فرتة اإلدماج والتقومي واملعاجلة

32.

( التقوي بيداغوجي مرافق للفصل )

السلوكية
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املخطــط السنــوي للتقويــم البيداغوج ــي
التقوي ـ ـ ــم التشخيصي
مناذج من مؤشرات ملعايري التحكم

مستوايت الكفاءات اخلتامية املستهدفة

 -االستظهار الصحيح للسور وحسن استعماهلا يف الوضعيات املناسبة

الفصل األول

وضعيات تواصل مناسبة لتوظيف موارد املقطع

الفصل الثاين

وضعيات تواصل مناسبة لتوظيف موارد املقطع

الفصل الثالث

وضعيات تواصل مناسبة لتوظيف موارد املقطع

 مالءمة استعمال التسمية واحلمدلة يف وضعيات. -ابراز مظاهر طاعة الوالدين يف السلوك اليومي

 االستظهار الصحيح للسور وحسن استعماهلا يف الوضعيات املناسبة التقدي الصحيح ألركان اإلسالم. -احملافظة على الطهارة.

 االستظهار الصحيح للسور وحسن استعماهلا يف الوضعيات املناسبة -سالمة النطق ابلشهادتني

 العناية بنظافة اجلسم والثوب واحمليط؛ -ربط األخالق ابآلايت واألحاديث

وزارة التربية الوطنية
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المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها

مادة الرياضيات
املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة الرياضيات  -سنة أولى ابتدائي
األسبوع

المقطع التعلمي

رقم الدرس

الصفحة

وزارة التربية الوطنية

المقطع 1

3-2

7-6

العنوان
التقويم التشخيصي

1

5-4

مالحظات وتوجيهات

14-3

25-14

األعداد من  1إلى  + )1( 5العدد 0

دمج الدرسين

11-4

22-15

تعيين موقع في الفضاء()2( + )1

دمج الدرسين

10-6

21- 17

األعداد من  1إلى +)2(5األعداد من  1إلى 9

دمج الدرسين

7

18

األعداد من  6إلى )1( 9

8

19

األعداد من  6إلى )2( 9

15-12

26 -23

18

29

استعمال العدد لتذكر كمية

19

30

استعمال العدد لتذكر رتبة

21

32

استخراج معلومات

22

33

تعيين موقع في الفضاء()3

تشكيل كميات  +عد كميات صغيرة

18

دمج الدرسين

المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها
24-17

35- 28

العدد  + 10متتالية األعداد إلى 10

دمج الدرسين

27-25

38 -36

مقارنة أطوال ()2( + )1

دمج الدرسين
محطة إدماج

8
29

40

وضعيات جمع أو طرح ()1

31

42

الرمزان  +و =

32

43

الرمزان – و =

33

44

الكتابات المختلفة لعدد

41

52

مقارنة أطوال ()3

44

55

األعداد إلى )1(19

45

56

قراءة جدول

47

58

األعداد إلى )2(19

10-9

13

15-14

17-16

وزارة التربية الوطنية

المقطع 2

12-11

تقويم وإدماج ومعالجة
األعداد إلى )3(19

48

59

55- 49

66- 60

53

64

إتمام جدول

56

67

األعداد إلى )1( 39

63

74

التجميع واالستبدال

التعليم على مرصوفة  +التنقل على مرصوفة ()2

19
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المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها
64

75

المرور إلى العشرة

66

77

األعداد إلى )2( 39

67

78

إضافة أو طرح أعداد صغيرة ()1

83-70

94- 81

االستقامية  +رسم خطوط مستقيمة

72

83

األعداد إلى )3(39

73

84

كتابة معلومات في جدول

75

86

وضعيات جمع أو طرح ()2

85

96

األعداد إلى )1( 69

86

97

تعليم أحداث

87

98

األعداد إلى )2( 69

88

99

األعداد إلى )3( 69

90

101

التعرف على مجسمات مألوفة

91

102

إضافة أو طرح أعداد صغيرة ()2

92

103

قراءة الساعة ()1

94

105

الحساب بتمعن ()1

19-18

21-20

24

26-25

وزارة التربية الوطنية

المقطع 3

23-22

التقويم الفصلي (الفصل الثاني)
102

113

متمم عدد إلى العشرة الموالية

105

116

استعمال جدول لحل مشكل

20
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المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها

28-27

30-29

108

119

التعرف على أشكال مستوية

111

122

الحاسبة ( )1و ()2

114

125

األعداد إلى )1( 99

115

126

وصف شكل بسيط أو مركب

117

128

األعداد إلى )2( 99

118

129

الجمع ( دون احتفاظ )

120

131

حصر عدد

124

135

وضعيات جمع أو طرح ()3

125

136

إتمام شكل مستو

127

138

متتالية األعداد األصغر من 100

30

محطة إدماج

31

التقويم الفصلي (الفصل الثالث)
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مالحظات و توجيهات:
 -1اعتمادا على مصفوفة المفاهيم الرياضية لمرحلة التعليم االبتدائي تم تخفيف المحتويات بحذف أو نقل دمج بعض الدروس  ،دون االخالل بتدرج المفاهيم داخل المستوى الدراسي نفسه أو في مرحلة
التعليم االبتدائي.
 -2تم التركيز على التعلمات األساسية لبناء الكفاءات الختامية للميادين والكفاءات الشاملة للمادة.
 -3تم حذف بعض الدروس نظرا لتكرارها في مستوى سابق أو الحق.
 -4يمكن استغالل الدروس المحذوفة كوضعيات تعلمية في مواد االيقاظ ( حسب الهدف التعلمي من ك ّل درس).
صة بحيث يقدم الدرس في الحصة األولى (30د) والحصة الثانية (30د) إلنجاز وضعيات التوظيف و التطبيق ،و ذلك
صص لمادة الرياضيات من  4إلى  5حصص أسبوعيا ب  30دقيقة لكل ح ّ
 -5خ ّ
بانتقاء أنسب التمارين من نشاط (أنجز) أو (أتمرن) ،أما باقي التمارين فيمكن تكليف المتعلمين بإنجازها في المنزل (أنشطة منزلية ).
صة تقلصت إلى 30د  ،يمكن لألستاذ أن يكيّف الوضعيات المقترحة في نشاط "أكتشف"
 -6بما أن الح ّ

( تقليصا أو إثراء) كما يمكن له اقتراح وضعيات بديلة مع اإلبقاء على الهدف التعلمي.

حر في التصرف في الهامش الزمني المتبقي كإدراج وضعيات للتدريب على اإلدماج ( تفعيل
 -7األسابيع البيداغوجية تضمنت ما بين  4إلى  5دروس حسب طبيعة الموارد التعلمية  ،وعليه فاألستاذ ّ
الحرية البيداغوجية المسؤولة لألستاذ).
 -8يمكن التصرف في تناول محتويات المخطط االستثنائي حسب وتيرة تعلم التالميذ و مكتسباتهم السابقة.

وزارة التربية الوطنية
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مادة التربية العلمية والتكنولوجية
الكفاءة الشاملة:

يتصـــــرف بشكــــــل سليـــــــــم للحفــــــــاظ على ص ّحتــــــــــه ومحيطــــــــــــه القــــــــريــــب.
ّ

الميدان

الكفاءة الختامية

اإلنسان والصحة
اإلنسان والمحيط
المعلَ َمة في الفضاء والزمن
المادّة وعالم األشياء

وزارة التربية الوطنية

يحافـظ على صحة جسمه وينظم وتيرة حياته بتجنيد مـوارده المتعلّقـة بالمظاهر الكبـرى للحياة
ي
األولي ّ
يتد ّخل إيجابيا للمحافظة على محيطه القريب ،بتجنيد موارده المتعلّقة بالمفهوم ّ
لتنوع العالم الح ّ
يضبط أوقـات نشاطـه اليومي بتجنيد موارده حول المدّة الزمنيّة وتسلسل األحداث في الزمن
يتعامل بشكل سليم وحـذر مع بعـض األدوات والموادّ من محيطه ألقريب بتجنيد موارده المتعلّقة ببعض
خصائص األجسام المادّية ،ووظائف بعــض أدوات االستعمال اليومي

23

المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها

المخطط السنوي لبناء التعلمات للتربية العلمية والتكنولوجية
األسبوع
1
2
3

المقطع التعلمي

الوضعية التعلمية

اإلنسان
والصحة

الحواس

الحواس 2+1

الحركة والتنقل

أنا أتحرك وأتنقل +كيف أتحرك؟

4

الموارد األساسية
تقويم تشخيصي

أتحرك وأحافظ على صحتي

5

مالحظات وتوجيهات

▪ استغالل موارد الدروس وترسيخها في التربية البدنية.
▪ إنجاز تصميم الحواس الخمس.

إدماج الموارد
التغذية

6

أصنف أغذيتي +أغذيتي متنوعة
أغذيتي صحية

▪ استغالل موارد الدروس وترسيخها في التربية البدنية

8

مظاهر التنفس

أنا أتنفس 2+1

9

مظاهر نشاط القلب

قلبي ينبض  +1قلبي ينبض 2

▪ إنجاز لوحات إعالمية حول القواعد الصحية للتغذية
والتنفس...

7

10
11
12

إدماج الموارد
اإلنسان
والمحيط

13

الحيوانات في أوساطها

حيوانات تعيش معنا 2
ادماج الموارد وتقويم تحصيلي للفصل الدراسي األول

14

النباتات في أوساطها

15
16
17

حيوانات تعيش معنا 1

نباتات تعيش معنا 1

▪ استغالل الموارد في نشاطات النادي األخضر
(حيوانات ونباتات)
▪ إنجاز لوحات إعالمية حول المحافظة على البيئة
الحيوانية والنباتية.

نباتات تعيش معنا 2
المعلمة في
الفضاء والزمن

18
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المدة الزمنية

المدة الزمنية

تموضع األحداث في الزمن

تموضع األحداث في الزمن

تنظيم الوقت

تنظيم الوقت
24

▪ إنجاز جدول زمني لتنظيم وقت الفراغ بين الدراسة
والراحة وأعمال أخرى

المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها
19
المادة وعالم
20
األجسام الصلبة واألجسام
األشياء
21
السائلة
22
23

إدماج الموارد
أجسام متنوعة في محيطي 1
أجسام متنوعة في محيطي 2
يتحول إلى ماء
الثلج
ّ
إدماج الموارد

24
25
26
27
28
29
30
31
32

▪ إنجاز لوحة إشهارية لحاالت الماء في الطبيعة.

تقويم إشهادي للفصل الدراسي الثاني
أدوات الكتابة والرسم

مواد التنظيف والتطهير

أدوات الكتابة والرسم
أدواتي تترك أثرا
إدماج الموارد
مواد النظافة والتطهير 1
مواد النظافة والتطهير 2
مواد النظافة والتطهير 3
إدماج الموارد

▪ استغالل الموارد في التربية التشكيلية
▪ إنجاز لوحة توصيات إشهارية مصورة لمواد التنظيف
والتطهير.

تقويم تحصيلي للفصل الدراسي الثالث

مالحظات وتوجيهات:
▪
▪
▪
▪
▪

انتقاء تطبيقات وتمارين االستثمار بما يخدم التوظيف المباشر للتعلمات وتجنيدها وإعطائها كواجبات منزلية ينجزها المتعلم في البيت في ورقة عمل ،ثم تُصحّح وتقيم
من طرف االستاذ.
الحرص على تنويع محطات االدماج الجزئي والكلي وفق المقطع والفصل ...لتحقيق تدريب أكثر على تجنيد الموارد.
استغالل بعض التعلمات وفق ما يناسب المواد التعلمية األخرى كالتربية البدنية والتشكيلية لترسيخها عند المتعلم.
إنجاز بعض المشاريع العلمية التي تتماشى والمواضيع المدروسة لغرض دفع المتعلم للبحث وإثراء رصيده المعرفي.
شرح خطوات إنجاز المشاريع واختيار أحسن األعمال وفق شبكة التقويم.

وزارة التربية الوطنية
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املخطط السنوي للتقويم البيداغوجي
مؤشرات ملعايري التحكم يف الكفاءة

الكفاءة اخلتامية

الفصل األول

التقوي ـ ـ ــم التشخيصي

حيافـظ على صحة جسمه وينظم وترية حياته بتجنيد مـوارده املتعلّقـة
ابملظاهر الكبـرى للحياة.

احلس
✓ التعرف على احلو ّ
اس وأعضاء ّ
التصرفات السليمة حلماية احلواس
✓ متييز ّ
✓ التعرف على احلركة والتنقل
اخلاصة بوضعيات اجللوس ومحل احملفظة
✓ تطبيق التوصيات ّ

✓ متييز األغذية حسب مصدرها من جهة ،وحسب اجملموعات األساسية من جهة أخرى
✓ التعرف على بعض األضرار النامجة عن السلوكات السلبية يف التغذية
✓ متييز املظاهر اخلارجية للتنفس
✓ إظهار حاجة اجلسم إىل التن ّفس
✓ الربط بني نشاط القلب والنبض
✓ تطبيق بعض التوصيات اخلاصة ابحرتام وترية احلياة (الوجبات النوم ،اللعب)...

وزارة التربية الوطنية
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الفصل الثاين

يتدخل إجيابيا للمحافظة على حميطه القريب ،بتجنيد موارده املتعلّقة
ّ
احلي.
ابملفهوم ّ
األويل ّ
لتنوع العامل ّ
يضبط أوقـات نشاطـه اليومي بتجنيد موارده حول امل ّدة
الزمنية ،وتسلسل األحداث يف الزمن

✓ التعرف على جمموعة من احليواانت والنبااتت يف أوساطها
✓ ترتيب جمموعة من احليواانت حسب غذائها ،وتكاثرها
✓ ترتيب جمموعة من النبااتت (أشجار ،شجريات ،أعشاب)
✓ ربط األحداث بزمن وقوعها وتسلسلها الزمن
اخلاصة بتنظيم الوقت
✓ تطبيق التوصيات ّ

الفصل الثالث

✓ التعرف على األجسام الصلبة والسائلة يف حميطه
يتعامل بشكل سليم وحـذر مع بعـض األدوات واملو ّاد من حميطه

املادية،
القريب ،بتجنيد موارده املتعلقة ببعض خصائص األجسام ّ
ووظائف بعــض أدوات االستعمال اليومي.

وزارة التربية الوطنية

✓ التعرف على األجسام الصلبة والسائلة يف حميطه
✓ التعرف على مواد الكتابة والرسم
✓ تطبيق احتياطات احلذر عند استعمال األدوات املدرسية الت تشكل مصدر خطورة
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مادة التربية املدنية
ملمح التخرج من مرحلة التعليم االبتدائي :يكون المتعلّم قادرا على التصرف في محيطه االجتماعي بشكل مسؤول تجاه اآلخرين ،وتجاه الرموز الوطنية ومؤسسات الجمهورية .
وللرموز الوطنيّة.
األول :يكون المتعلّم قادرا على معرفة قواعد الحياة الجماعية والتعبير عن تفاعله االيجابي في محيطه االجتماعي واحترامه للغير ّ
ملمح التخرج من الطور ّ
الرموز الوطنيّة ،انطالقا من أمثلة محسوسة من واقعه األسري والمدرسي.
سنة األولى :يكون المتعلم قادرا على التعيير عن احترامه للذّات و لآلخرين و ّ
الكفاءة الشاملة لل ّ
المكتسبات القبلية للمرحلة السابقة(التربية التحضيرية) :معرفة ا ّ
األوليّة
لطفل لبعض عناصر الهوية الشخصية( االسم واللقب) والوطنية( رسم العلم وتلوينه) وممارسة القواعد ّ
صحّة واألمن والبيئة).
للحياة المدنيّة في مجال ال ّ

الكفاءة الشاملة
الميدان
الحياة الجماعية
الحياة المدنية
الحياة الديمقراطية والمؤسسات

وزارة التربية الوطنية

في نهاية السنة األولى من التعليم االبتدائي يكون المتعلم قادرا على التعبير عن احترامه للذات واآلخر ين
والرموز الوطنية ،انطالقا من أمثلة محسوسة من محيطه األسري والمدرسي.
الكفاءة الختامية
يبدي سلوكا ايجابيا في محيطه من خالل التعرف على قواعد التواصل و ربط العالقة مع اآلخرين.
التعر ف على عناصر هويته الشخصية.
يتواصل بشكل ايجابي مع اآلخر ين بعد
ّ
ينطلق من أمثلة محسوسة في محيطه األسري والمدرسي للتعبير عن سلوك ايجابي تجاه الرموز
الوطنية.
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املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة التربية املدنية السنة1
الكفاءة الختامية
يبدي سلوكا ايجابيا في محيطه من خالل التعرف على قواعد التواصل و ربط
العالقة مع اآلخرين.

الحياة الجماعية

وزارة التربية الوطنية

المقطع

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

توجيهات من الوثيقة املر افقة

-1املكتسبات القبلية:
التواصل والعمل الجماعي وبناء عالقة مع اآلخرين
-2السيراملنهجي للمقطع:
وضعية النطالق :تتمحور حول احترام املتعلم لقواعد التواصل في محيطه من خالل ابداء سلوكات
إيجابية تجاه الذات و اآلخر.
 وضعيات جزئية لتعلم املوارد : وضعيةنشاطات وأداءات:
تدفع املتعلم إلى ربط العالقة مع اآلخرين من خالل التواصل.
 وضعية تجعل املتعلم يحترم املعلم والزمالء و الكبار ويطيع والديه. وضعية إدماج املوارد :وضعية تخص استخالص آداب التحية بعد التعرف على مختلف ألفاظها و ربطعالقات اجتماعية مع اآلخرين في محيطه.
 وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تجنيد املوارد املكتسبة و املدمجة حول التمييز بين أنواع التحية. املعالجة املحتملة :تخص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم بعد اإلدماج و التقويم أوخالل سيرورة املقطع مثل الصعوبة في اختيار العبارات املناسبة للتحية.

بالنسبة إلى بناء الوضعيات ّ
تتم العودة إلى
ص 10
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ّ
التركيز على سيرورة التعلم بدال من التركيز
على املنتوج باعتباره ثمرة السيرورة .ص 15

المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها
هيكلة تعلمات املقاطع (املكتسبات القبلية لكل مقطع-التدرج في مراحل تنفيذ املقطع):
الكفاءة الختامية المقطع

يتواصل بشكل ايجابي مع اآلخرين بعد ّ
التعرف على عناصر
هويته الشخصية.

الحياة املدنية

وزارة التربية الوطنية

املكتسبات القبلية:
-1
التعبيرعن نفسه والتواصل مع اآلخرين بشكل صحيح.
السيراملنهجي للمقطع:
-2
وضعية النطالق :وضعية تدور حول إثبات املتعلم لهويته من خالل التواصل اإليجابي مع اآلخرين.
وضعيات جزئية لتعلم املوارد نشاطات أو أداءات:
 وضعية تمكن املتعلم من تحديد عناصر الهوية الشخصية ( االسم – اللقب .)..... وضعية تدفع املتعلم إلنجاز بطاقة مدرسية. وضعية تجعل املتعلم يعرف بنفسه و يقدم اآلخرين. وضعية إدماج املوارد :وضعية تخص التعرف على العناصر املكونة للهوية الشخصية منجزا البطاقةاملدرسية.
 وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تجنيد املوارد املكتسبة واملدمجة حول التمييز بين ذاته واآلخر. املعالجة املحتملة :تخص الصعوبات والنقائص املالحظة لدى املتعلم بعد اإلدماج والتقويم أو خاللسيرورة املقطع مثل :عدم القدرة على كتابة اسمه ولقبه لجهله بالحروف.
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توجيهات من الوثيقة املر افقة
ّ
ضرورة اكتساب املتعلم معارف وسلوكات إيجابية
ّ
ّ
األسرية واملدرسة والوطن
تخص الحياة

المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها
هيكلة تعلمات املقاطع (املكتسبات القبلية لكل مقطع-التدرج في مراحل تنفيذ املقطع):
الكفاءة الختامية المقطع

ينطلق من أمثلة محسوسة في محيطه األسري واملدرس ي للتعبير عن سلوك
ايجابي تجاه الرموز الوطنية.

الحياة الديمقراطية واملؤسسات

وزارة التربية الوطنية

املكتسبات القبلية:
-1
 بعض قواعد النظافة و األمن. املحافظة على أدواته وأدوات األقران. محاكاة السلوكات اليجابية.السيراملنهجي للمقطع:
-2
 وضعية النطالق :وضعية تتمحور حول السلوك اإليجابي للمتعلم اتجاه الرموز الوطنية. وضعيات جزئية لتعلم املوارد:نشاطات أو أداءات:
 وضعية تجعل املتعلم يحفظ النشيد الوطني( .املقطع األول). وضعية تمكن املتعلم من التعرف على العلم الوطني بألوانه ورسمه. وضعية تدفع املتعلم إلى احترام العلم الوطني (الوقوف – اإلنشاد – االستعداد.).... وضعية إدماج املوارد :وضعية تخص حفظ املقطع األول من النشيد الوطني والتعبير عن سلوكه السويأثناء تحية العلم.
 وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تجنيد املوارد املكتسبة واملدمجة حول تقديم عمل فردي أوجماعي له صلة بالرموز الوطنية.
-املعالجة املحتملة :تخص الصعوبات والنقائص املالحظة لدى املتعلم بعد اإلدماج والتقويم.
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توجيهات من الوثيقة املر افقة
ّ
ضرورة اكتساب املتعلم معارف وسلوكات إيجابية
ّ
ّ
األسرية واملدرسة والوطن
تخص الحياة
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املخطط السنوي للتقويم البيداغوجي
الكفاءة اخلتامية

مؤشرات ملعايري التحكم يف الكفاءة
*يلتزم بقواعد نظافته ونظافة حميطه

الفصل األول

يعرب املتعلم بسلوك إجيايب عن التزامه بقواعد النظافة يف احمليط ومسامهته يف محاية البيئة.

* يساهم بسلوكه يف محاية البيئة

*يعرب بسلوك قابل للمالحظة على حفاظه على املساحات اخلضراء يف املدرسة واحمليط.

* ينخرط يف مشروع تنظيف القسم ،املدرسة ،احلي...
الفصل الثان

الفصل الثالث

**يلتزم بواجب التحية و طاعة الوالدين و احرتام الكبار واألقران

*يتعرف على هويته الشخصية
ّ

يكون املتعلم قادرا على التواصل بشكل اجيايب مع اآلخرين بعد التعرف على عناصر

*:جيسد معرفته هلويته الشخصية بكتابة امسه و لقبه و تقدي نفسه يق ّدم نفسه ،ويق ّدم اآلخرين

هويته الشخصية.

* ينجز بطاقة التعريف املدرسية.

ينطلق من أمثلة حمسوسة يف حميطه األسري واملدرسي للتعبري عن سلوك اجيايب جتاه الرموز
الوطنية

* حفظ املقطع األول من النشيد الوطين

*التعبري عن سلوك سوي أثناء حتية العلم(يقف مستع ّدا أثناء حتية العلم الوطين)

*تقدي عمل فردي أو مجاعي ذي صلة ابلرموز الوطنية (يرسم العلم الوطين أبلوانه)

مالحظات وتوجهات:
1ـ يُكيّف األستاذ درسه وفق الزمن الممنوح للحصة ( 30دقيقة) .
صتين وفق ما يقتضيه بناء التّعلمات.
2ـ يمكن لألستاذ أن يمنح للدرس حصة أو ح ّ
 -²3تكليف المتعلمين بأعمال بسيطة مكملة للدروس المقدمة على شكل (تمارين ،بحوث ،جمع صور ،إنجاز رسومات..

وزارة التربية الوطنية
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