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 املقدمة:

الس نويةضت اخملططات  الابتدايئ،  التعلمي  ملرحةل  ومفتشني  أ ساتذة  املربني،  أ يدي  بني  الوطنية  الرتبية  وزارة  يف  الاس تثنائية    ع  البيداغويج  للتقومي  الس نوية  واخملططات  التعلامت  لبناء 

 . 2021/2022، للس نة ادلراس ية مرحةل التعلمي الابتدايئ 

شأ هنا املناجه املقررة ملرحةل التعلمي الاب   وتعّد هذه اخملططات أ داة مهنجية ترتمج عىل ختطيط التعلامت وتقرتح املساعي البيداغوجية واملوارد التعلمية اليت من  سريورة تساعد  تدايئ يف 

دماج القمي أ و الكفاءات  بيداغويج. كام تعد أ داة رئيسة للتحّّك يف جناعة خمتلف التعلاّمت، املبناء الكفاءات املس هتدفة يف أ ي مس توى من مس توايت الفعل ال  عرفية واملهنجية، وحسن ا 

 يف املهناج، ويف سريورة التناول ومراحل التقومي والتعديل والعالج.  املس تعرضة املرصودة

مضن   درايس  لربانمج  شامل  خمطط  التعلامت  لبناء  الس نوي  اخملّطط  ن  اا  املس توايت  من  ملس توى  الشامةل  الكفاءة  حتقيق  ىل  ا  يفيض  تربوي،  الكفاءات  مرشوع  من  انطالقا  لتعلّمية، 

متكن  يقة خاصةث ة من املقاطع التعلمية املتاكمةل. فهو القاعدة ال ساس ية لتوزيع املوارد املعرفية عىل املقاطع. ومنه، فا ن اخملطط الس نوي للتعلامت و اخلتامية للميادين، ويُبىن عىل مجموع

 اختياراته.   فيه  جيري اذلي وال طار ه،لميتع  ينبغي املهناج بيرس، وتوحض هل ما ال س تاذ من قراءة

عداده:   وقد روعي عند ا 

دماجية( بشلك منسجم ومنتظم؛  -  هيلكة تساعد عىل حتقيق الكفاءات املسطرة يف املهناج بواسطة وضعيات )تعلمية، ا 

 حتديد احملتوايت مكورد من املوارد اليت ختدم الكفاءة؛  -

 ليته. احرتام وترية التعمل وقدرات املتعمل واس تقال -

عداد هذه اخملططات الس نويلقد مت ال خذ بعني الاعتبار    عدة اعتبارات ويه: ة الاس تثنائية  يف ا 

)كوفيد  - املس تجد  كورون  فريوس  انتشار  جراء  بدلان  يعيشها  اليت  والصحية  الوابئية  الوضعية  ظل  يف  لدلراسة  الاس تثنايئ  التفوجي 19-التنظمي  خصائص  عىل  يقوم  واذلي   ،)

 ل فواج الرتبوية الفرعية وعىل التباعد اجلسدي؛والتناوب بني ا

 التوقيت اخملصص لدلراسة ابلنس بة لل فواج الرتبوية الفرعية؛ تقليص  -

 داغويج.  تنظمي الس نة ادلراس ية يف ثالثة فصول وما انبثق مهنا من حتديد عدد ال سابيع اخملصصة لدلراسة الفعلية سواء للتعلامت أ و للتقومي البي -
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ال خذ   مت  الاعتبار كام  ادلراس ية    بعني  الس نة  خالل  املسجةل  ابلنس بة    2020/2021املنقضية  املالحظات  أ و  التعلمية  للسريورة  ابلنس بة  سواء  التعلميية  املناجه  تنفيذ  مس توى  عىل 

 ملس توى تناول التعلامت واملوارد املعرفية املسخرة.  

لك مادة مقررة لجمال تعلميي  أ و    مقطع أ و ميدان  لامت يف ك تع ل املوارد املعرفية ال ساس ية واملهيلكة ل ف تركز عىل  و س للتعلامت  من هذا املنطلق، فا ن اخملططات الس نوية الاس تثنائية  

 . يف مرحةل التعلمي الابتدايئ، واليت من شأ هنا حتقيق الكفاءات املس هتدفة

رساء التعلامت والت تؤطر مبعايري تسمح بتقومي التعلامت  حقق من مناء الكفاءة، ينطلق من الكفاءة اخلتامية اليت  أ ما اخملطط الس نوي للتقومي البيداغويج، فهو خمطط مواكب لسريورة ا 

يسمح هذا اخملطط بتعديل وحتسني التعلامت من   املرتبطة مبركبات الكفاءة املسطرة يف املهناج واليت تس هتدف اجلوانب الثالثة: اجلانب املعريف، واجلانب املهنجي واجلانب القميي. كام

 ة البيداغوجية لس تدراك النقائص والثغرات املسجةل دلى املتعلمني.  ل املالحظات والتوجهيات الرتبوية، وبتنظمي حصص املعاجلخال

 البيداغويج.   علامت والتقومينؤكد يف ال خري عىل أ ّن القراءة الواعية لهذه اخملططات ودراس هتا واحلرص عىل تطبيق ما جاء فهيا، سيسامه بال شك يف ترقية فعالية الت
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 الّسنوات  عبر الختامية الكفاءات تطور يبّين جدول
 

 1الّسنة  2الّسنة  3الّسنة  4الّسنة  5الّسنة  الميادين

ق  و
منط

م ال
فه

 

 يفهم الخطاب المنطوق * 

 يتفاعل معه * 

 من مستواه الدراسي، متالئم مع العمر الزمني والعقلي  *

 من مختلف النماط* 

مرتكز على النمطين التفسيري *

 .والحجاجي
 .النمط الحواري يعلمرتكز * النمط التوجيهي  يعلمرتكز  * النمط السردي  يعلمرتكز * النمط الوصفي  يمرتكز عل*

ي  و
شف

ر ال
عبي

الت
 

 يحاور ويناقش*

 يقدم توجيهات*

 يسرد قصصا*

 يصف أشياء أو أحداثا*

 يعبّر عن رأيه*

 اويوّضح وجهة نظره، ويُعلّله*

 يحاور ويناقش*

 يقّدم توجيهات*

 يسرد قصصا أو احداثا*

 يصف أشياء*

 يحاور ويناقش*

 وجيهاتيقدم ت*

 يسرد قصصا أو أحداثا*

 يحاور ويناقش*

 يقدم توجيهات*

 يحاور ويناقش*

 عربية اللغة ال
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   بلسان عربيّ *

 القول  الأفع بعض االعالم *مستعمال ولسائل  المدرسية، مكتسباته عل مختلفة * اعتمادافي موضوعات  *

وب
مكت

م ال
فه

 

 الرموز،   يفك* الرموز،   يفك* 

 يطةبس   نصوصا يقرأ * قصيرة نصوصا يقرأ * 

 وواعية مسترسلة معبرة سليمة قراءة *
مسترسلة   سليمة قراءة *

 وواعية  معبرة 
 بيسر،  قراءة * سليمة  قراءة * مسترسلة  سليمة قراءة *

 الفهم       * من مختلف النماط  *

 

ري نمطين التفسيمرتكز على ال * 

 .والحجاجي
 .النمط الحواري يمرتكز عل* النمط التوجيهي  يمرتكز عل * النمط السردي  يمرتكز عل* النمط الوصفي  يمرتكز عل*

 .تاّما شكال مشكولة* .مشكولة  أغلبها* جزئيا مشكولة*

بي 
كتا

ر ال
عبي

الت
 

 و يكتب كلمات حروفا يرسم * 

 طويلة  نصوصا  ينتج*

 منسجمة

 طويلة نسببيا  وصاصن  ينتج*

 منسجمة

متوسببببطة  نصوصببببا ينببببتج*

 منسجمة  الطول

قصبببببيرة  نصوصبببببا ينبببببتج*

 منسجمة
 ونصوصا بسيطة جمال  تجين*

 كلمة  20ال تزيد عن  كلمة  40إلى  20 من تتكون كلمة  60إلى  40 من تتكون كلمة  80إلى  60 من تتكون كلمة 120إلى  80 من تتكون*

 األنماط،  مختلف من*

 النمطين ىلع  التركيز *

 والحجاجي  التفسيري

 مختلف األنماط، من*

البببببنمط  علبببببى التركيبببببز*

 الوصفي

 األنماط،  مختلف من*

 النمط الّسردي على  التركيز*

النمطبببببين   التركيبببببز علبببببى

 الحواري والتوجيهي،
 التركيز على النمط الحواري
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ا، شكال مشكولة  بسيطة نصوصا سليمة قراءة ويقرأ وزالرم ويفك. عربي   بلسان بسيطة وضعيات في مشافهة يتواصل الشاملة  الكفاءة  وينتج. ويفهمها تام 

 .اجتماعية دالالت لها ومشاريع دال ة، تواصلية عياتفي وض بسيطة نصوصا
 

 مركبات الكفاءة   الكفاءات الختامّية  الميادين 

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

 .الحواري  النمط على  بالتركيز معها، ويتفاعل

 يرّد استجابة لما يسمع  .1
 اصة بالنمط التوجيهي يستجيب للعبارات الخ .2
 يتمثل مقاصد النص  .3

 التعبير الشفوي 

  المدرسية،   مكتسباته  على  اعتمادا  مختلفة،  موضوعات  في  ويناقش  يحاور
 تواصلية   اتوضعي  في  الكالم  أفعال  بعض  مستعمال  واالتصال   االعالم  ووسائل

 .دالة

 يتواصل مع الغير، مستعمال الصيغ الخاصة بالتوجيه  .1
 لآلخر ويتمثل له يشرح خطابه التوجيهي  .2
 يحدد العبرة من النص التوجيهي .3

 فهم المكتوب 

  ويفهمها،   األنماط  مختلف  من   بيسر،  بسيطة  نصوصا  ويقرأ  الرموز،  يفك
 مشكولة   كلمة   ثالثين  إلى   كلمات  عشرة  من   تتكّون   الحواري،  النمط  على   بالتركيز

 تاّما شكال

 مكتوب يفهم ما يقرأ، ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص ال .1
 يوظف الرصيد الجديد الوارد في النص المكتوب. .2
 يصدر رأيا حول النص  .3

 التعبير الكتابي 

  تاما،   شكال  مشكولة  بسيطة،  ونصوصا   جمال  وينتج  كلمات  ويكتب  حروفا  يرسم
 في   الحواري،   النمط  على   بالتركيز   األنماط  مختلف   من   كلمة   20  عن   تزيد  ال

 .اجتماعية دالالت لها  طةبسي  مشاريع وينجز داّلة،  وضعيات تواصلية

 يتعّرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط للكتابة بالعربّية  .1
 يتحّكم في مستويات اللغة الكتابّية  .2
وضعيات   .3 في  توجيهية  كتابّية  ومشاريع  قصيرة  نصوصا  ينتج 

 ة دالةتواصلي
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 ابتدائي  الثانيةأنموذج مخطط لتناول ميادين اللغة خالل األسبوع في السنة  (1
 

 منهجية التناول  الزمن  الحصة دانالمي

 عرض الوضعية الجزئية األولى واالستجابة لمتطلباتها والتعليمات المرافقة لها.

ي 
فو
ش
 ال
ير
عب
لت
وا
ق 
طو
من
 ال
هم
ف

 

01 
 فهم المنطوق 

 و
 تعبير شفوي 

 د   45

 تجزئة النص المنطوق ثم أجرأة أحداثه.  -   الفكري/ اللغوي/ اللّفظي/ األدائي )اإليحاء؛ اإليماء(.انبعرض المنطوق مع مراعاة الج -
 اكتشاف الجانب القيمي في المنطوق وممارسته. -

 دي إلى   من تعليمات محددة وسندات مختلفة تؤ  أحداثه انطالقاوالتعبير عن  -التحاور حول النص المنطوق   -
 عن األحاسيس وإبداء المشاعر حول الموضوع   والتعبيرعرض األفكار  -

 فويتعبير ش/  02
]الصيغة[ + إنتاج  

 شفوي
 د  45

 مسرحة األحداث.  -  ترتيب وتركيب أحداث النص شفويا والتركيز على استعمال الصيغ واألساليب في وضعيات تواصلية دالة. -
 من سندات(.  إنتاج خطاب شفوي مماثل انطالقاالتدريب على اإلنتاج الشفوي ) -

  
ي
اب
كت
 ال
ير
عب
لت
وا
ب 
تو
مك
 ال
هم
"ف

 

 وكتابة قراءة/   04
 ( 1)مراجعة الحرف 

 د  45
 .قراءة الفقرة األولى على الكتاب 

 وعن طرق صور عي الصوتي  ممارسة مهارات الوفي كلمات بواسطة  األول  الحرفتثبيت  -

 د  30 أمالء  \05

 على الكتاب   *قراءة الفقرة األولى 

 بواسطة ممارسة مهارات الوعي الصوتي  *تثبيت الحرف األول في كلمات   

 صور ، تعابير ،ألفاظ...إلخ،   - ق  وعن طري

 "إمالء" على  كراس القسم   -

 قراءة وكتابة/   06
 ( 2)مراجعة الحرف 

 د  45
 
 

 .قراءة الفقرة األولى على الكتاب 
 وعن طرق صور عي الصوتي  ممارسة مهارات الوفي كلمات بواسطة  الثاني الحرفتثبيت 

 د  30 أمالء  \07

 تاب  *قراءة الفقرة األولى على الك

 بواسطة ممارسة مهارات الوعي الصوتي في كلمات  الثاني*تثبيت الحرف  

 صور ، تعابير ،ألفاظ...إلخ،   - وعن طريق  

 "إمالء" على  كراس القسم    -
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 ول منهجية التنا الزمن الحصة الميدان

ب 
تو
مك
 ال
هم
"ف

ي
اب
كت
 ال
ير
عب
لت
وا

 

 / قراءة   07
 إجمالية

 على الكتاب  " للنص كامال مسترسلةقراءة  د  30

 ألعاب قرائية   -نشاطات إدماجية - د  45 إدماج/ 08

 التدريب على اإلنتاج الكتابي   - د  45 / إنتاج كتابي09

  تُعرض الوضعية المشكلة االنطالقة في األسبوع األول من المقطع .1
  ..ة مباشر المقطع الموالي نهاية كل مقطع تعلمي ليشرع في تنفيذ  والتقويم تخّصص حصص لإلدماج  .2
 . ترك الحرية لألستاذ في وقت تقديم المحفوظة حسب الوقت المتاح .3
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 الّلغة العربّية -المخطط الّسنوي لبناء التعلمات 

بيع
ألسا

ا
 

طع
ملقا

ا
 

حملور
ا

 

 حمفوظات  التعبري الكتاب و  فهم املكتوب وي فهم املنطوق والتعبري الشف
 اإلنتاج الكتاب  راءة الق الّرصيد اللغوي  الصرف  الرتاكيب  الصيغ  

01 
  بتدائي()انظر الوثيقة المرافقة بعنوان: برنامج وتوقيت فترة التثبيت لمكتسبات السنة الثانية ايخصص األسبوع األّول والثاني من السنة الدراسية لتثبيت المكتسبات 

02 

03 

 املقطع
01 

 احلياة املدرسية 

صببح، ا ن، ا 

 مس،ء
نلجملببا نميببم ا  

 لمفردنلخحر ن

ضبببببببببببببم، ر 

نلمخ،طبببببببب   

َن أنبب    ا أنبب ،َ أنب

مبب  أنبب  ا  أن مب،

 نلم،ضي 

 احصبا جبر،ا اتلم ب   نلمدريا

 قلب  فنب،ءا صب،ا ادر، احق حبا

 امك حبا معلب ا كبرن،ا ك ب،،ا

 ورقاا ط،ولا

 نلك ،با ونإلمالء   ▪ نل وم نعود إلى نلمدريا 

/ 2و1مرنجعبببببا نل بببببرف    ▪

 6و4/5و3

ين ج ك ،با م  يَ إلى ثم،ني  ▪

    جمل

 في ي،حا نلمدريا  عنديا لي 04 يمدري  

05 
أيبببب ا م ببببىا 

 ك ا
 في نلقس  

 (01 للمقطعتقويم، ومعالجة )  إدماج،) 2\1

06 

املقطع  
02 

 العائلـــة 

نمي فه،م   

 م ا م،ا هل

 ا   نلجملا نلفعل

 به. نلمفعول 

ضم، ر نلم كل   

أن،ا ن   م   

نلم،ضي 

 ونلمض،رع 

،ا نألما  أفرند نأليرة نأل  العائلة:

 .نإلخوة
 نلك ،با ونإلمالء ▪ زف،ف أخ ي 

/   8و 7مراجعببببة الحببببرفين  ▪

 .12و11/ 10و9

ين ج ك ،با م  يَ إلى ثم،ني  ▪

    جمل
 ط،عا نلونلدي 

07 
ل الا ب،كرنا  

  حم،ما دنرا ب،، ‘غرفاا :المنزل انشهر

يريرا مطحخا مقعدا غرفا نلنوما  

 أدونت. 

 ننظ، ب  ن، 

08 

ه نا ه ها  

لكا ذنكا ذ

 تلكا  

 ع، ل ي ت  فل ب،مي قالل
ين ج ك ،با م  يَ إلى ثم،ني  ▪

 جمل

 (02 للمقطعتقويم، ومعالجة )  إدماج،) 2\ 1

10 

املقطع  
03 

 احلّي والقرية 

ا نل وما غدن

 ا بعدب،ألمس

 ميببم ا لببا ننلجم م،ذن 

نلخحبر شبحه جملبا 

 )ج،ر ومجرور(

ضبببببببببببببم، ر 

 نلمخ،ط  

أنببببَا أنببببَا  

 ا أن  أن  ا أن م،

 م  نلمض،رع

والقرية: بن،يا   الحي  )نلش،رع 

 رص ،ا طريق...( 
 نلك ،با ونإلمالء ▪ نلمدينا ونلري، ب   

   /14و 13مراجعببة الحببرفين  ▪

 .18و 17 /16و15

ين ج ك ،با م  يَ إلى ثم،ني  ▪

    جمل

 ي بالدي نلطح عا ف
11 

 

 نلقل لا نلكث ر 
ت،جرا   المهن: طح  ا  )شرطيا 

 ي، ق( 
 م  خ رنت نلري، 

 ل  ل سا 12
فببال ا حقببلا بسبب ، ا المزرعةةة: 

 خ ا م رنثا فونكه(
 في نلم الت نلكحرى 

 (03 للمقطعتقويم، ومعالجة )  إدماج،) 2\ 1

 األول( )تقويم بيداغوجي مصاحب للفصل   13
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بيع 
ألسا

ا
 

 احملاور  اطع قامل
 احملفوظات التعبري الكتاب و فهم املكتوب  فهم املنطوق والتعبري الشفوي 

 اإلنتاج الكتاب  القراءة  الّرصيد اللغوي  الصرف  الرتاكيب  الصيغ  

14 

املقطع  
04 

الرايضة  
 والتسلية 

يم  ا  أم،ما ورنءا 

 يس،ر

 نلجملا نلفعل ا 

  ج،ر ومجرور 

ضببم، ر نلئ، بب   

ه    هوا هي هم،ا

ه  مب  نلم،ضبي 

 ونلمض،رع

 نلري،ضا ونل سل ا.

 –أنونع نلري،ضا  )كرة نلقبدم  

 كرة نلسلا(

 20و19مرنجعا نل رف    ح،رنة ح،يما م

 15 أوق،ت نلفرنغ 
هببببب ن ا ه بببببب، ا 

 هؤمء
 22و21مرنجعا نل رف    هوني ي نلمفضلا

16 
حروف نلعط،   

 وا ث ا أو

 -نللعب     –رحالت  فض،ءنت  

 نلمع،رض
 24و23مرنجعا نل رف    أصدق،ء نلك ،، 

 (04 للمقطعتقويم، ومعالجة )  إدماج،) 2\ 1

18 

قطع  امل
05 

 الطبيعة و  البيئة 

تع،لا   اهن،ا هن،ك

 ه ، 

نلجملبببا نميبببم ا  

 جملا نلخحر

 نألمر

والطبيعة: نل ديقا     البيئة 

 )حديقاا 

 شجرةا نخلا( 

 26و25مرنجعا نل رف    نل ي  نظ،فا

   نل عج   م، أفعل 19 ب ئا يل ما

ضم، ر 

 نلمخ،ط  

 نلمنفصببببلا مبببب 

  )م( + بنلنهي بب

 فعل مض،رع

أيدا  )أ  الحيوانات:  رن ا 

 بطاا بقرةا حم،ما( 
 28و27مرنجعا نل رف    م أب ّر نلم،ء

20 

   أيم،ء نألفع،ل

 ح نرا  

 اه،ك ه،تا

 

 ونحا ي،حرة  ) ... )ب را ونحا موارد: 

نلشمس ا   نل عري، نل( ) -

 ا ونلقمري 

 نل نوي   -
 (05 للمقطعتقويم، ومعالجة )  إدماج،) 2\ 1

21 

املقطع  
06 

التغذية  
 والصحة 

م،ذنا ك ا ك ،ا ل

 فوقا ت َ. 

نلجملا نلفعلّ ا   

 نلمفعول ف ه 

م، ر  نلضبببببببببببببّ

نلمنفصببببلا مبببب  

 ( نلنّفي بب )ل  ول 

 :الّصحة والتّغذية

 نلجس  )نل ون، نلخمس...( 

 فطور نلصح،  

 
 فع،ل.نل ّ،ء نلمف وحا في نأل

 تونز  نلئ نء
 نلنفي/ ما م،ا ل ا  22

م، ر  نلضبببببببببببببّ

نلمنفصببببلا مبببب  

 ( نلنّفي بب )م، وم

)خحزا برتق،لا تفب، ا   الّطعام:

 طع،م..(
 نل ،ء نلمربوطا في نمي  نلمؤّنث ص  ي في غ ن ي 

23 
نإللزنم  يج ا  

 .ينحئيا مبدّا عل ك

 نلنّفي بب ))ل س(

 م  نلمض،رع

الماا اا نلسبببنلح ئببب النّظافةةةة:

 نل عق  ا  

أح،فظ على ص ا  

 أين،ني
 أنشطا ك ،ب ا م نّوعا

 (06 للمقطع، ومعالجة )تقويم  إدماج،)  2\ 1
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بيع 
ألسا

ا
 

 احملاور  املقاطع 
 التعبري الكتاب و   فهم املكتوب فهم املنطوق والتعبري الشفوي

 احملفوظات 

 الكتاب اإلنتاج   القراءة  الّرصيد اللغوي  الصرف  تراكيب  الصيغ 

 الثاني( )تقويم بيداغوجي مصاحب للفصل   25

26 

املقطع  
07 

 الّتواصل 

 قبل، بعد
 :لجملة الفعلية*ا

  الحال 

بب    التسويف

 )السين(. 

التواصل  اإلعالم االتصبال 

 )تلفزة، راديو، انترنيت(

 همزة الوصل والقطع مفاجأة سارة  

األصببببوات المنطوقببببة غيببببر 

 المكتوبة )هذا وذلك(

 

 

 لحاسوب صديقي ا
27 

نل وك د  

 .نلجم  ا كل

*حببببروف الجببببر  

 ()من، إلى

نل سبببببببوي، ببببببببب 

 )نلس  (
 فضلة حصيت امل 

28 
 )لب.( نل عل ل  

 و )ألّ (

 حروف،لجر   

 ( )علىا في

بب   نل سوي، 

 )نلس  ا ويوف(. 
 ب ث في نألن رن َ

 نلك،فا نلح،ءا

 نلالم م  )نلببببببب( 

  (07 قطعللمتقويم، ومعالجة )  إدماج،) 2\ 1
 

املقطع   29
08 

نلموروث  

 نل ض،ريّ 

-نل بببي  -نلببب ي

 نللونتي  –نل ي  
حببببروف نلجببببر 

نلبببببالما  )عببببب ا

 نلك،فا نلح،ء(

نلضببم، ر نلم صببلا  

)نل ببببب،ءا نلكببببب،فا 

نلهبب،ءا كبب ا نلفبب،ءا 

 نلونوا كم،ا هم،

نل ونصل  نإلعبالم نمتصب،ل 

 )تلفزةا رنديوا نن رن َ(

ين ج ك ،با م  يبَ إلبى  زي،رة نلم  ، 

مببب،ني جمبببل أنشبببطا ث 

 م نوعا       ك ،ب ا  

 

 

 أص ،، نل رف
30 

 –ي، نلندنء  

 أي ه، -أيّه، 

نمح ف،ل ب،لع،م 

 نألم،زيئي
  (08 للمقطعتقويم، ومعالجة )  إدماج،) 2\ 1

  الثالث( )تقويم بيداغوجي مصاحب للفصل  32

 مالحظات: 
 حقيق الكفاءات المنصوص عليها.التعلمات بكيفية سليمة وصوال إلى تلمناهج ، الوثائق المرافقة ، األدلة( للتمكن من بناء الرجوع إلى الوثائق المرجعية البيداغوجية ضروري )ا  -1

 نزل من كتاب األنشطة .ما ينجزه في المالتمارين التطبيقية لمختلف فروع اللغة ) نحو ، صرف ، إمالء ، صيغ( ينجز منها األستاذ ما يسمح به الوقت داخل القسم، ويحدد للتلميذ  -2

 التركيز على إكساب المتعلمين آلية القراءة المسترسلة.  -3

 الحرية لألستاذ)ة( في بعض الوحدات في اختيار ما يناسب من ظواهر لغوية تتماشى وموضوع الوحدة. تترك -4
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 توجيهات: 
 سيرورة المقطع:  (1

واقف،  لمعرفية المنهجية، القيم والما القدرة على استدعاء كل الموارد السالفة الذكر )الموارد االوضعية المشكلة االنطالقية )الوضعية األم(  وهي وضعية له  -
 والكفاءات العرضية( تنتهي بعرض أربع مهمات تتحول كل منها إلى وضعية جزئية في كل أسبوع. 

 الوضعيات الجزئية  ........المعبرة عن المهمات المراد تحقيقها خالل كل األسبوع.   -
 ناول المقطع في أسابيع التعلم  ية تمنهج  (2
 ميدانا فهم المنطوق والتعبير الشفوي:   -أ

 . ()من اعداد االستاذ النمط المرتبط بالّسنة   نص مرتبط بالوضعية الجزئية األولى  متنوع األنماط يغلب عليه  نطوق:ميدان فهم الم 
 يظهر التعبير الشفوي في المقطع بثالثة أوجه   ميدان التعبير الشفوي: 

األول:  المهمات   الوجه  من  مجموعة  المتعلم  ينجز  بحيث  المنطوق  بفهم  وطيدة  عالقة  له 

 بدقة.  المحددة

 له عالقة بدراسة التراكيب واألساليب المرتبطة بالمقطع من انتاج المتعلم   الوجه الثاني: 

له عالقة بالتدريب على اإلنتاج الشفوي وهي من أهم المحطات التي يجب    الوجه الثالث:

 تولى أهمية بالغة.   أن

      من إنتاج     

 المتعلّم 

 مع تحديد أزمنة االنجاز(  ) ميدانا فهم المكتوب والتعبير الكتابي: -ب 
 منة التقديم.    في هذه المحطة ننتقل إلى استغالل محتويات الكتاب المدرسي ودفتر األنشطة بحيث يجد المتصفح تحديد لعدد الحصص ولكيفيات التنفيذ، وألز

 ب على اإلنتاج الكتابي. التدريمرحلة 
 منهجية تناول المقطع في االسبوع الرابع:   (3

 أسبوعا للتعلّم  28( أسبوع باعتبار إلدماج والتقويم نهاية كل مقطع تعلمي وفق طبيعة الزمن المتاح  نصف ) تّم تحديد حصص ل

 توجيهات من الوثيقة المرافقة: 

 المقاطع. رتيب تناول الحروف وتوزيعها على يجب مراعاة الضوابط العلمية في ت •

 لتراكيب النحوية والصرفية المقررة وفق خصوصية النصوص دون اإلخالل بالهيكل العام. يمكن التصرف في توزيع الرصيد اللغوي والصيغ وا •

 لصرفية المقررة في كل مقطع. يجب أن يشكل النص القاعدي سندا إلنتاج المنطوق وتضمينه الرصيد اللغوي والصيغ والتراكيب النحوية وا •

مس • الخير،  صباح  )السالم،  التحيّة  وعبارات   ألفاظ  تناول  التهنئة   يمكن  االعتذار )عفوا...(  أحسنت...(  )شكرا،  واالستحسان   الشكر  )مرحبا...(  الترحيب   الخير(  اء 
 .)مبارك، ...( الجبواب ) نعم، ال ...(  مع جميع المحاور 
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 العربية اللغة لميادين المنهجية الموارد
 

الموارد المنهجية لميدان فهم المنطوق  
 والتعبير الشفوي 

 الموارد المنهجية لميدان التعبير الكتابي  لميدان فهم المكتوب  الموارد المنهجية 

 الوجاهة
 االستهالل 

 الوجاهة
 االستهالل 

 الوجاهة
 االستهالل 

 احترام حجم المنتج  سالمة وضعية الجسم سالمة وضعية الجسم
 وسيلة العرض المناسبة  الصوت المناسب للموقف.  مستوى  الصوت  مستوى 

 البناء

 عرض الفكرة

أداء المعنى  
 وتمثيله

 مخارجها من للحروف  الصحيح النطق 

 البناء

 استخدام جمل تامة المعنى 
 توظيف التراكيب والصيغ قراءة وحدات لغوية كاملة استخدام جمل تامة المعنى 

 توظيف األساليب المناسبة التمييز بين الحركات والمدود  ب والصيغتوظيف التراكي
 الّتمثل الصحيح للمعنى  مراعاة الشد والتنوين واإلشباع  نى الّتمثل الصحيح للمع

 التميز بين ألــــ الشمسية وألــــــ القمرية  احترام الجانب المنهجي

 انسجام

 احترام الجانب المنهجي

 انسجام
 قض عدم التنا

 دراسة المبنى 
 توظيف عالمات الترقيم التعرف على شخصيات النص 

 استغالل السندات التوضيحية  تحديد الروابط بين النص والسند  يحية استغالل السندات التوض
 تالؤم األفكار مع الموضوع اإلجابة عن أسئلة حول المعنى تالؤم األفكار مع الموضوع

 التميز 
 اءة اإليقاعية قر ال التميز  اقتراح حل

 التميز 
 اقتراح حل

 إبداء رأي   إبداء رأي 
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نــوي للتقو   لغة عربية  يــم البيداغوجـــياملخطــط الس 

 مؤشرات ملعايري التحكم توجيهات مركبات التحكم  امليادين  املرحلة 

الفصول  
الدراسّية  

 الثالثة 

فهم 
 املنطوق 

 يرد استجابة لما يسمع

   البعد األول
تقبويم المبوارد   يتم 

المدروسببببة مببببن 
خبببالل وضبببعيات 
بسبببببببببببببببببببيطة 
والوضبببببببببببعيات 
الجزئيببة وتمببارين 
وأنشبببطة وأسبببئلة 

يوميبة ومالح ظات 
لجميببببع المببببوارد 
المسبببببتهدفة فبببببي 
المقببباطع التعلميبببة 

 خالل السنة

ينفذ تعليمات، يعيد  -يختار موضوع النص من خيارات معطاة،  - ترتيب  -يجيب عن أسئلة حول النص، 
 أحداث النص 

  مع النصيتفاعل 
 المنطوق 

النص،  - أحداث  يحدد  المعنى،  لتحديد  بصور  كلمات  اال  -يربط  مختلف  عن  بالمالمح  يعبر  نفعاالت 
 يعرف مستويات الصوت وايقاعاته لتحديد المعنى -والحركات الجسمية 

يحلل موضوع  
 الوضعية التواصلية 

الخاص،  - فهمه  من  انطالقا  المنطوق  النص  أحداث  تعليم  -يفسر  او  ينفذ  الحوار  أطراف  يعين  ات 
 الشخصيات 

التعبري  
 الشفوي 

 ة للوصف، يستخدم األدوات المناسبة لإلخبار يستخدم األدوات المناسب يفهم حديثه 
 قصة مسموعة، يفرق بين الواقع والخيال. -يرتب أحداث قصة حسب تسلسلها المنطقي، يكمل احداث - يتواصل مع الغير 

 يقدم ذاته ويخبر عنها
كلمة، يستعمل  يستخدم األمر والنهي، يبرر توجيهاته، يستخدم االيماءات المناسبة، يتحلى بآداب تناول ال-

 أدوات االقناع، يعلل مواقفه 

فهم 
 املكتوب 

 يفهم ما يقرأ  
النص،   تتعلق بمضمون  أسئلة  يفهم    -يجيب عن  في وضعيات مختلفة  المستهدفة  الحروف  يتعرف على 

 يكمل جمال ناقصة من النص   -وءة، معاني الكلمات المقر
المعلومات  بناء  يعيد 

 الواردة في النص 
 لمكتوبة، ينطق الحروف والمقاطع والكلمات نطقا سليما  يفك الرموز ا

المعلومات  يستعمل 
 الواردة في النص 

 وظائف عالمات الوقف    -ينفذ تعليمات على شاكلة ما ورد في النص المكتوب، يحدد 

 يستخرج قيما يحتويها النص المقروء  - مكتوب  لنص اليقيم ا

التعبري  
 الكتاب 

مختلف   على  يتعرف 
 ال الحروف  أشك

 يحاكي نماذج خطية، يرسم الحرف رسما صحيحا حسب 

مستويات   في  يتحكم 
 اللغة العربية  

 بب يحترم السطر، يحترم أبعاد الكلمة، يرسم عالمات الوقف، 

ينتج منصوصات حسب  
 ة التواص وضعي

 حيرتم قواعد الكتابة واخلط   اجلملة،حيرتم ترتيب عناصر 
 املنهجية( ومي جتنيد املوارد من خالل وضعيات إدماجية يف هناية املقاطع من خالل املعايري ومؤشراهتا املوضحة يف اجلدول املوايل )جدول املوارد  يتم تق:  البعد الثاين
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ف والقيم، املكتسبة يف أسس العقيدة االسالمية والعبادات واملعامالت  تعلم يف حميطه بكيفية أكثر   حتكما يف ممارسة السلوكات األولية املنسجمة مع املعار ل امليتفاعالكفـــاءة الشامـــلة: 
 والسرية النبوية وحفظ النصوص الشرعية واستعماهلا. 

 الكفاءات اخلتامية  امليدان 

 ما يناسب الوضعيات من النصوص الشرعية احملفوظة ويوظفها.  يستحضر املتعلم  الشريفواحلديث النبوي     القرآن الكري 

 يف العقيدة اإلسالمية والعبادات أولية مبادئ 
 يعدد املتعلم أركان االميان، ويذكر بعض أمساء هللا احلسىن يف املواقف والوضعيات املناسبة. -
 ها. يعرض املتعلم كيفية الوضوء والصالة وحيسن ممارست-

 ضعيات التواصل مع احمليط البيئي واالجتماعيميارس املتعلم اآلداب واألخالق اإلسالمية املكتسبة يف و  األخالق واآلداب اإلسالمية 
 يتعّرف املتعّلم على شخصّية الرسول صلى هللا عليه وسلم.  السرية النبوية 

 

 

 

 مادة التربية السالمية 
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 ع األسبو   رقم  املوارد املقرتحة يف الكتاب    توجيهات من الوثيقة املرفقة       

  

ستظهار كل سورة  كاملة ل  )حفظ النصوص و استظهارها (  تخصيص الحصة األخيرة

 وحديث. 

تقديم األركان في أربع حصص لصعوبة مضامينها، والتمكن من حفظها واستظهارها 

 في هذا املستوى. 

إمكانية الربط بين السلوك  اعتماد أسلوب املعاينة الحية والحوار الهادف مع 

 املستهدف والنصوص الشرعية.

استنطاق الصور واملشاهد بالحوار، وتقديم عناصر القصة بإيجاز، واتباعها بالحوار  

 لستنتاج واستخالص املعارف. 

 

 

 

 استخراج أفعال الوضوء من اآلية الكرمية وحفظها. الرتكيز على األداء الصحيح للوضوء. 

 

  .1 تقويم تشخيص ي 

 رة املسد سو 

 

2.  

 على العلما  \فضل العلم 
ّ
  .3 إلسالم يحث

  .4 زيارة األقارب 

  .5    الصدق في القول 

  .6   أحفظ األمانة

  .7   1 من أركان اليمان

  .8   2من أركان اليمان

  .9 سورة قريش

  .10 سورة قريش

  .11 فترة اإلدماج و التقويم و املعالجة

  .12  فصليتقويم 

 سورة العصر 

 

13.  

  .14   رة العصرسو   

  .15 حيم   الر \+هللا الواحد الرازق \هللا الخالق 

  .16 سورة املاعون 

  .17 الوضوء عبادة

  .18 اتعلم الوضوء  

)السنة الثانية( املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة التربية السالمية  
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  .19 الصالة ركن من أركان السالم 

  .20 أصلي خمس صلوات في اليوم 

  .21 أتعلم الصالة 

  .22 فترة اإلدماج و التقويم و املعالجة

  .23  فصلي تقويم 

 سورة الكافرون 

 24.  

 سورة الكافرون 

 25.  

  .26   2 املسجد  آداب +1آداب املسجد 

  .27 سورة الفيل 

  .28 مولد الرسول صلى هللا عليه و سلم

  .29 ورضاعته( ) نسب و طفولة الرسول صلى هللا عليه و سلم

  .30 إدماج كلي ومراجعة السور 

  .31 فترة الدماج و التقويم  و املعالجة

  .32 فصلي تقويم 
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 ــــــم التشخيصي التقويـ

 

   التقوي  مستوايت   مناذج من مؤشرات التحكم  
 االستظهار الصحيح للسور وحسن استعماهلا يف الوضعيات املناسبة   -
 ي ابلسلوك  احلسن  يف حميطه ّّ التحل -ي أركان االميان الستة  تقد  -

وضعيات التواصل املناسبة لتوظيف موارد  
 املقطع األول  

 الفصل األول 

 ناسبة . الستظهار الصحيح للسور وحسن استعماهلا يف الوضعيات املا -
 ( ..حتديد معاين أمساء هللا احلسىن ) الواحد ، اخلالق 

 األداء الصحيح لكيفية الوضوء .  -

وضعيات التواصل املناسبة لتوظيف موارد املقطع  
 الفصل الثاين  الثاين   

 وضعيات املناسبة  االستظهار الصحيح للسور وحسن استعماهلا يف ال -
 األداء الصحيح للصالة .  -
 ات وحمطات من حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم  واالقتداء هبا . ذكر وقف -
 ابراز مظاهر السلوك احلسن يف املسجد . -
 ربط األخالق ابآلايت واألحاديث   -

وضعيات التواصل املناسبة لتوظيف موارد املقطع  
 الفصل الثالث  الثالث   

 

 

نــوي للتقويــم البيداغوجـــي املخطــط الس   
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 ثانية ابتدائي النة سال -لمادة الرياضيات لبناء التعلمات المخطط السنوي 

 المقطع األسبوع 
رقم  
 الدرس

 مالحظات وتوجيهات  العنوان الصفحة

 التقويم التشخيصي 1

02-03 

طع
المق

1
 دمج الدرسين  (. -جمع و طرح كميات صغيرة باستعمال الرمزين )+ و + عد كميات صغيرة  16 -14 1-3 

 دمج الدرسين  29الى  0+ مقارنة االعداد من   29الى  0متتالية االعداد من  21 8

  وضعيات جمعية او طرحية 22 9
  مشكالت جمعية او طرحية 23 10

04-05 

طع 
المق

0
2

 

 دمج الدرسين  69+ الوحدات و العشرات في االعداد الى  69االعداد الى   35 -34 13-14

  69الى  تفكيك جمعي لألعداد 37 16

  اتمام عدد الى العشرة الموالية  38 17

 دمج الدرسين  99+ االعداد الى  99الى   70االعداد من  42 -39 18-21

  مشكالت جمعية او طرحية 43 22

06-07 

 دمج الدرسين  التعرف على استقامية اشياء + التعرف على استقامية نقط  45 - 41 20-24

 دمج الدرسين  2+ استخراج معطيات 1ج معطياتاستخرا 72 - 46 25-49

 يقدم في حصة واحدة  1اس االطوال قي 48 27
  100شريط االعداد االصغر من   49 28

08-09 

  جمع عددين  51 30
  100العدد  52 31
 دمج الدرسين  3+ قياس االطوال  2قياس االطوال  63 - 54 33-40

 دمج الدرسين  التعرف على شكل مستو  ضلعات+التعرف على الم 81 - 55 34-51

10-11 

 يقدم في حصتين  الضعف و النصف  59 36
  الجمع دون احتفاظ  60 37
  199متتالية االعداد الى  62 39

 ت الرياضيا 
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  التعرف على الزاوية القائمة 65 42
 محطة إدماج 12
 التقويم الفصلي )الفصل األول(  13

14-15 

  او طرحيةمشكالت جمعية  66 43

  الجمع باالحتفاظ وضع العملية 68 45

  ( 1) 999متتالية االعداد الى  69 46
 يقدم في حصة واحدة  العملة ) الدينار الجزائري(  71 48

16-17 

طع 
المق

0
3

 

  الساعة ) تحديد االوقات( 80 50
  ( 2) 999متتالية االعداد الى  83 53
  طرح عدد ذي رقمين  84 54
  قياس المدد  85 55

18-19 

  المقارنة و قياس االطو 86 56
  ( 3) 999متتالية االعداد الى  89 59
  مشكالت جمعية او طرحية 90 60

طع 
المق

0
4

 

 يقدم في حصة واحدة  التمثيل البياني  100 63

20-21 

 

 دمج الدرسين  مقارنة الكتل + قياس الكتل 108 - 101 64-71

  ( 4) 999ية االعداد الى متتال 103 66
  وضع عمليات الطرح 104 67
  وضع عمليات الطرح باالستعارة  105 68

 يقدم في حصة واحدة  استعمال المرصوفة  107 70

22 
  ضرب عددين بين التعبير اللغوي و الترميز 110 73

  (1ضرب عددين )  111 74
 محطة ادماج  23
 الثاني( التقويم الفصلي )الفصل  24

25-26 

 دمج الدرسين  ر شكل + اتمام شكل بالتناظر المحوري على مرصوفة التعرف على محور تناظ 122 -115 78-83

 دمج الدرسين  (2( + الحاسبة )1الحاسبة ) 135 - 116 79-96

  (2ضرب عددين )  120 81
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  5جدول الضرب في   121 82

27-28 

  4و في   3جدول الضرب في   124 85
  10جدول الضرب في   125 86
  10عفات الضرب في مضا 127 88
  (3ضرب عددين )  128 89

29-30 

 دمج الدرسين  (2( + )1التعرف على بعض المجسمات ) 137 -130 91-98
  مشكالت ضربية  136 97

  ضرب عدد ذي رقمين في عدد ذي رقم واحد    132 93

  ة و طرحيةمشكالت ضربية و جمعي 136 97
 محطة إدماج 31
 الثالث( التقويم الفصلي )الفصل 32

   مالحظات و توجيهات

رج المفاهيم داخل المستوى الدراسي نفسه أو في مرحلة  اعتمادا على مصفوفة المفاهيم الرياضية لمرحلة التعليم االبتدائي تم تخفيف المحتويات بحذف أو نقل دمج بعض الدروس ، دون االخالل بتد -1

 لتعليم االبتدائي.ا

 لبناء الكفاءات الختامية للميادين و الكفاءات الشاملة للمادة. ساسية تم التركيز على التعلمات األ -2

 تم حذف بعض الدروس نظرا لتكرارها في مستوى سابق أو الحق. -3

 (. من كّل درسالتعلمي يمكن استغالل الدروس المحذوفة كوضعيات تعلمية في مواد االيقاظ ) حسب الهدف  -4

د( إلنجاز وضعيات التوظيف و التطبيق، و ذلك 30د( والحصة الثانية )30ولى )دقيقة لكل حّصة بحيث يقدم الدرس في الحصة األ  30سبوعيا ب  أحصص    5لى  إ 4خّصص لمادة الرياضيات من   -5

 نشطة منزلية (.أنجازها في المنزل )ما باقي التمارين فيمكن تكليف المتعلمين بإأتمرن(، أو )أبانتقاء أنسب التمارين من نشاط )أنجز( 

 على الهدف التعلمي.  د ، يمكن لألستاذ أن يكيّف الوضعيات المقترحة في نشاط "أكتشف"     ) تقليصا أو إثراء( كما يمكن له اقتراح وضعيات بديلة مع اإلبقاء30لى إصت بما أن الحّصة تقل -6

رف في الهامش الزمني المتبقي كإدراج وضعيات للتدريب على اإلدماج ) تفعيل  طبيعة الموارد التعلمية ، وعليه فاألستاذ حّر في التصدروس حسب    5لى  إ  4سابيع البيداغوجية تضمنت ما بين  األ -7

 الحرية البيداغوجية المسؤولة لألستاذ(.

 يمكن التصرف في تناول محتويات المخطط االستثنائي حسب وتيرة تعلم التالميذ و مكتسباتهم السابقة.  -8
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 الكفاءة الشاملة: وم  طه.  يق ر  حلوم لمشكالت بس طا م علقا ب  ،ته نل وم ا

 الميدان الكفاءات الختامية   

مونرده حول نلمظ،هر نلكحرى لل  ،ة عند نلطفل وتسلسل نألحدنث   د ا جسمه وتنظ   وت رة ح ،ته ب جن ي ،فظ على ص 

 في نلزم  
 والصحةاإلنسان 

 اإلنسان والمحيط نل  ونن ا ونلنح،ت ا. ي  ب جن د مونرده نلم علقا ب،لمظ،هر نلكحرى لل  ،ة ي ،فظ على م  طه نلقر 

 المعلََمة في الفضاء والزمن ي ل مشكالت ت علق ب قدير نلمدة نلزمن ا وني خدنم نلرزن،ما في معرفا نألحدنث وتنظ   وت رة ح ،ته. 

 نل كنولوج ا وخص، صه،لحي ح،ج،ته ب جن د مونرده حول نمش ،ء ي س  ني عم،ل أدنة تقن ا في نمي خدنم،ت نل وم ا ت

 نلم،ديا.
 الماّدة وعالم األشياء

 

 والتكنولوجية التربية العلمية 
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 التكنولوجية  و  لتربية العلميةللبناء التعلمات  املخطط السنوي 

 مالحظات وتوجيهات  الموارد األساسية  الوضعية التعلمية      التعلمي المقطع األسبوع 

 تقويم تشخيصي  1

 نل نفس  مظ،هر مظاهر التنفس  ن والصحةاإلنسا 2
 نلمونرد في نش،ط،ت نل رب ا نلحدن ا. يمك  ني ئالل ▪

م ،بعا نل لم   لنمو جسمه )وزن، وطوم( وتدوي  ن ، ج نلنمو في  ▪

 جدول لمدة م فق عل ه،. 

3 

 نمو جسم الطفل وتطوره 

  1أن، أنمو وجسمي ي طّور 

    2أن، أنمو وجسمي ي طّور  4

 ج نلمونرد دم،إ 5

 اإلنسان والمحيط 6

  مظاهر نمّو النبات 

شر  خطونت زرنعا ب ور وترك نل لم   ينجز مشروعه في  ▪ 1نلنح،ت نألخضر يم ّص نلم،ء 

 نلح َ.

نج،ز مشروع زرنعا نح،ت أخضر وم ،بعا تطور نموه م  نلح رة إ ▪

 إلى نلنح ا. 

 2نلنح،ت نألخضر يم ص نلم،ء  7

 نح،ت نألخضرنل ،ج،ت نلئ ن  ا لل 8

 دم،ج نلمونرد إ 9

10 
 ند الحيوانات ع التغذية

نج،ز ب ث حول نلف، دة نمق ص،ديا لحعض نل  ونن،ت )ك ف ا  إ ▪ نل  ونن،ت ت ئ ى 

 ك ، ي  ّصل نل  ون  على غ ن ه؟  11 نمي ف،دة منه،(. 

 دم،ج نلمونرد إ 12

 نألول  للفصل نلدرنيي ت ص ليتقوي   13

14 
 ند الحيوانات التكاثر ع

ل عرض لمفهوم نلع، لا نل  ونن ا )نل كر ونألنثى نمك ف،ء ب، ▪ 1نل ك،ثر عند نل  ونن،ت 

 وصئ،رهم،( 

ننج،ز مصن، لمخ ل، نلع، الت نل  ونن ا نلممك  نل وصل إل ه،  ▪

 وت ديد أيم،ء أفرنده،.

 ع، لا نل  ونن،ت  15

المعلمةة في  16

  الزمن الذي يمةرّ  الفضاء والزمةن

ت نل ي نخ رعه، جم  معلوم،ت وصور حول أنونع نلس،ع، ▪ زم  نل ي يمرّ نل

 نمنس،  من  نلقدم ح ى ن، .

نج،ز مطويا ألحدنث ت،ريخ ا وطن ا أو إيالم ا م ع،قحا إ ▪

 أدونت ق ،، نلزم  17

 تع،ق  وتزنم  نألحدنث   تعاقب وتزامن األحداث  18
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 وترت حه،.  دم،ج نلمونرد إ 19

20  

ة وعالم  المادّ 

 األشياء

خواص األجسام الصلبة  

 لسائلة واألجسام ا

 بعض نألجس،م ت و، في نلم،ء

 أجس،م تطفو وأخرى تئوص  21 نج،ز لوحا إشه،ريا ل  ومت بعض نلموند في ح ،تن، نل وم ا. إ ▪

 1ت ومت نلم،دة  تحّوالت الماّدة  22

 دم،ج نلمونرد إ 23

 لث،ني ن للفصل نلدرنيي ت ص ليتقوي   24

 بعا نلمشروع نلس،بق.م ،  ▪ 2ت ومت نلم،دة  تحّوالت الماّدة  25

26 

  الهواء حالة ثالثة للمادة 

 نلهونء موجود في م  طي 
 -ط،حونا  -ق،ر، شرنعي)ب،لهونء صن  نم،ذج ألش ،ء ت  رك   ▪

 نلهونء موجود في م  طن،  27 ل جس د محدأ ت ريك نلهونء له،.  منط،د...(

 نلمونرد دم،ج إ 28

29 
 أدوات االستعمال البسيطة 

 نش،ط،ت نل رب ا نل شك ل ا.  نلمونرد فيالل ئني  ▪ 2+1  عم،ل نلحس طاأدونت نمي

 2+ 1 أش ،ء مصنوعا ب،لطي 30 صن  أش ،ء مخ لفا ب،لطي ونل لص ق وبخ،م،ت بس طا.  ▪

 دم،ج نلمونرد إ 31

 نلث،لث  للفصل نلدرنيي ت ص ليتقوي   32

 مالحظات: توجيهات و 

ث  تُصّ ح وتق   م   عملاخدم نل وظ ، نلمح،شر لل علم،ت وتجن ده، وإعط، ه، كونجح،ت منزل ا ينجزه، نلم عل  في نلح َ في ورقا نن ق،ء تطح ق،ت وتم،ري  نمي ثم،ر بم، ي ▪

 ي ،ذ. طرف نأل

                                                    م وفرة.                                    نل ونلوي، لنل رص على حس  نل صرف ب،خ  ،ر وضع ،ت من،يحا لل الم   وظروفه  وب ئ ه   ▪

 لمونرد.ل ونمن ق،ء جن د نلدم،ج نلجز ي ونلكلي وفق نلمقط  ونلفصل... ل  ق ق تدري  أكثر على نل رص على تنوي  م ط،ت نإل ▪

 ند أخرى ل ري خه، عند نلم عل .م ا نألخرى ك،ل رب ا نلحدن ا ونل شك ل ا أو موني ئالل بعض نل علم،ت وفق م، ين،ي  نلموند نل عل ▪

  نج،ز بعض نلمش،ري  نلعلم ا نل ي ت م،شى ونلمونض   نلمدرويا لئرض دف  نلم عل  للح ث وإثرنء رص ده نلمعرفي.     إ ▪
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 الكفاءات الختامية  نماذج من مؤشرات التحكم 

 

 التقويةةةةةةةم التشخيصي

 نل م  ز ب   نلشه ق ونلزف ر  ✓
 لص  ا لل نفست ديد نلقونعد ن ✓
 نل عح ر ع  نلنمو م  خالل نل ئ ّرنت وتطور نلجس    ✓
 ت ديد نلقونعد نلص  ا للنموّ  ✓

مونرده حبول نل ئب رنت  ب جن د  جسمه صّ ا ي ،فظ على

 نلجسم ا نلدنلا على حدوث بعض نلوظ، ، نل  ويبا 

 
الفصل 

 األول 
 لئ ن  ا للنح،ت نألخضرت ديد نل ،ج،ت ن ✓
 ح،ت للم،ء. يصنّ، نل  ونن،ت حس  غ ن ه،  تفس ر ك ف ا نم ص،ص نلن ✓
 وص، بعض نلسلوك،ت نلئ ن  ا عند نل  ونن،ت  ✓
 نل م  ز ب   نل كر ونألنثى  ✓
 وص، مظ،هر نلسلوك،ت نلجنس ا عند نل  ونن،ت  ✓
 على ك ف ا نمع ن،ء ب،ل  ونن،ت وصئ،ره،  نل عرف ✓

يب  ب جن بد مونرده نلم علّقا ب،لمظ،هر  ي ،فبظ على م  طه نلقر 

 ى لل  ،ة نل  ونن ا ونلنح،ت ا. نلكحبر

 

 
 توظ ، نلرزن،ما في تنظ   نش،ط،ت نل  ،ة نل وم ا.  ✓
 تقدير نلمدد نلزمن ا ب،ي عم،ل أدنة للق ،،. ✓
 نل م  ز ب   نألحدنث نلم ع،قحا ونألحدنث نلم زنمنا.  ✓

ا وني خدنم نلرزن،ما  ي ّل مشكالت ت علّق ب قدير نلمدة نلزمن ا

 وت رة ح ،ته. في معرفا نألحدنث وتنظ    

الفصل 

 الثاني

 نلربط ب   تئ  ر شكل نلجس  وخ،ص ا نلطفو فوق نلم،ء أو نلئوص  ✓
 نل عبّرف على تأث بر نل برنرة على بعض نألجسب،م.  ✓
 بعد ت ّوله،.    ه،طح ع لنلم،دّة نلق ،م بمم،ري،ت عمل ا ت علّق ب،ح ف،ظ  ✓
 لخونّص نلم،دّيا للهونءنل عح ر ع  ن ✓
 ت نلحس طا نل عّرف على مخ ل، نألدون  ✓
 نن ق،ء نألدونت نلمال ما وني خبدنمه، حسب  نلئبرض.  ✓
 نل عّرف على دور نلطّي في صن،عا أش ،ء م  نا م  موندّ مط،وعا.  ✓

نمي خدنم نل ومي تلحي ح،ج،تها   تقن ا في  ي س  ني عم،ل أدنة

 وج ا وخص، صه،   نلم،دّيا.ب جن د مونرده حول نألش ،ء نل كنول 

الفصل 

 الثالث 

 املخّطط الّسنوي للّتقوي البيداغوجي
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م قادرا  في نهاية مرحلة التعليم االبتدائيمح التخرج من مرحلة التعليم البتدائي: مل
ّ
في محيطه االجتماعي بشكل مسؤول  تجاه  التصرفعلى  يكون املتعل

 .  اآلخرين،  وتجاه الرموز الوطنية ومؤسسات الجمهورية

ل  ملمح التخرج من الطور  معرفة قواعد الحياة الجماعية والتعبير عن تفاعله االيجابي في محيطه االجتماعي  في نهاية الطور الثاني يكون قادرا على  :األو 

 واحترامه للغير والّرموز الوطنّية.   

نة الثانية: الكفاءة  العامة ممتلكاته  على محافظا بيئته في واجباته تأدية و حقوقه ممارسة على  قادرا املتعلم  في نهاية السنة الثالثة يكون  الشاملة للس 

 .الخاصةو 

 

 الكفاءة الشاملة .يكون املتعلم قادرا على ممارسة حقوقه وأتدية واجباته يف بيئته حمافظا على املمتلكات العامة واخلاصة  
 امليدان  الكفاءات اخلتامية 

 ماعيةاحلياة اجل ياة اجلماعية وحمافظا على البيئة.  يعرب املتعلم عن تفاعله االجياب مع األخرين متمسكا بقواعد احل
يكون املتعلم قادرا على التمييز بني  احلق والواجب من خالل نظام احلياة يف القسم تبعا للربانمج الدراسي اليومي 

   إبتقان مؤداي عمله 
 احلياة املدنية 

 ة واملؤسسات احلياة الدميقراطي عن مسامهته يف احلفاظ عليهابعد التعرف على املمتلكات العامة واخلاصة يف حميطه املدرسي يعرب 
 

 مادة التربية املدنية
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مات املقاطع  نلمقط  نلكف،ءة نلخ ،م ا
 
افقة  التدرج في  مراحل تنفيذ املقطع(:-)املكتسبات القبلية لكل مقطع  هيكلة تعل  توجيهات من الوثيقة املر
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ة -1  :املكتسبات القبلي 

ة( - حي 
 
ة) يحي  ويرد  الت  ممارسة قواعد الحياة الجماعي 

 التفاعل اليجابي) احترام الكبير( ضمن محيطه )األسرة، املدرسة(.  -

ير املنهجي للمقطع -2  :الس 

رين                                                                                                                      اة الجماعية في إطار التفاعل اإليجابي مع اآلخ: وضعية تدور حول احترام قواعد الحيوضعية النطالق

 وضعيات جزئية لتعلم املوارد :                           -

وضعية   -:                                                                                                        نشاطات أو أداءات                                                                

 تمكن املتعلم من  إقامة عالقة بين حياة اإلنسان و عناصر البيئة .                                 

 تنوعة                                    عية حقيقية ودالة على النظافة بمساعدة سندات موض -

  وضعية -......(.                                         -وضعية تدفع املتعلم للمشاركة في الحفاظ على البيئة. )حملة تشجير مثال  -                 

              حقها اإلنسان بها.                                                                                                            خالص العناصر املشكلة للبيئة واألضرار التي يل: وضعية تخص استإدماج املوارد

ط بين النظافة  و جمال املحيط من خالل  : تجنيد املوارد املكتسبة و املدمجة  حول الربوضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة -

 اجراءات لتطبيق قواعد النظافة.                                                اقتراح 

: تخص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم بعد اإلدماج  و التقويم أو خالل سيرورة  املعالجة املحتملة -         

 ى النظافة املكانية و الجسدية. املقطع مثل عدم الحرص عل

في هذا الّتدّرج وفق مايراه مناسبا من   يتصّرف األستاذ

به كوضعية مشكلة  
ّ
حيث عدد الحصص حسب ما تتطل

مية على حدى دون املساس بالحجم الساعي املحدد 
ّ
تعل

 06ص  للكفاءة محّل الّنماء.

مات
 
عل

 
نوي لبناء الت ط الس 

 
    2السنة  ملادة التربية املدنية املخط
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مات املقاطع  نلمقط  نلكف،ءة نلخ ،م ا
 
افقة  ملقطع(:التدرج في  مراحل تنفيذ ا -ات القبلية لكل مقطع )املكتسب هيكلة تعل  توجيهات من الوثيقة املر
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ة -1  :املكتسبات القبلي 

م اآل  - م نفسه و يقد  ةيقد  خصي 
 
 .خرين من خالل معرفته بعناصر الهوية الش

ير املنهجي للمقطع -2  :الس 

                                                               وضعية شاملة تدور حول أداء العمل املدرس ي في وقته وبإتقان باعتباره واجب يؤدي إلى التمتع بالحقوق.                                  وضعية النطالق:  -

                                                                                رد :                                                                                 نشاطات أو أداءات:                        وضعيات جزئية لتعلم املوا -

                                        ت و التمييز بينها انطالقا من املحيط األسري و املدرس ي.                                                                        تدفع املتعلم إلى التعرف على الحقوق و الواجباوضعية  -

وضعية إدماج   -3. أداء واجباته املدرسية ) وضع برنامج للمذاكرة(وضعية تحفز املتعلم على العمل و اتقانه من خالل  -

: تجنيد وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة  -: وضعية تخص تصنيف الحقوق والواجبات.                                         املوارد

                                                     .                                           املوارد املكتسبة واملدمجة حول الربط بين واجب إتقان العمل و الحق في الراحة

: تخص الصعوبات والنقائص املالحظة لدى املتعلم بعد اإلدماج والتقويم أو خالل سيرورة املقطع مثل: املعالجة املحتملة -

 عدم التمييز بين بعض الحقوق و الواجبات.
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مات املقاطع  نلمقط  كف،ءة نلخ ،م انل
 
افقة  تنفيذ املقطع(: في مراحلالتدرج  -)املكتسبات القبلية لكل مقطع  هيكلة تعل  توجيهات من الوثيقة املر
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ةامل -1  : كتسبات القبلي 

شيد ا   -
 
ل من الن . املقطع األو   لوطني 

ة العلم.    -  سلوكات سوية أثناء تحي 

ير املنهجي للمقطع  -2  : الس 

 الخاصة بدون تمييز.  : وضعية شاملة تتمحور حول الحفاظ على املمتلكات العامة و وضعية النطالق

:                                                                                                       نشاطات أو أداءات                                                   وضعيات جزئية لتعلم املوارد:                                

                                                                                    زات املدرسية.                               وضعية تمكن املتعلم من التمييز بين املمتلكات العامة و الخاصة  من خالل األثاث و التجهي -

 وضعية  تدفع املتعلم إلى جرد بعض املمتلكات العامة و الخاصة  في محيطه القريب.     -

 العامة و الخاصة و تقديم أمثلة عنها.       : وضعية تخص تصنيف املمتلكاتوضعية إدماج املوارد 

مسؤوليته في املحافظة على املمتلكات العامة)  املدمجة حول تجنيد املوارد املكتسبة و  وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة:     

 الخاصة  )أدواته املدرسية(   املدرسة( و

ة املقطع مثل: املتعلم بعد اإلدماج  و التقويم أو خالل سيرور تخص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى  املعالجة املحتملة:     

 إهماله ألدواته املدرسية و ألثاث القسم(.
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  الكفاءة اخلتامية  التحكم:   اذج مؤشرات  ملعايريمن

      *التعرف على العناصر اليت تشكل البيئة.                                                            
 الرتبة ـ النبات( .  –لبيئة ) املاء، اهلواء *ربط العالقة بني حياة اإلنسان وعناصر ا 
 استعراض صور ومشاهد لوضعيات حقيقية  دالة على النظافة.                                      *  
 ئه حول العملية *املشاركة يف محلة تطوعية لتنظيف احمليط أو التشجري و يقدم عرض حال شفوي لزمال  

 للحفاظ على النظافة والبيئة  راءات *اقرتاح  شفواي قائمة من اإلج

يعرّب  املتعلم عن تفاعله اإلجياب مع اآلخرين متمسكا بقواعد  
ول  احلياة اجلماعية و حمافظا على البيئة 

 األ
صل

الف
 

 ـتصنيف احلقوق والواجبات *
 بني ما هو حّق وما هو واجب*املقابلة 

 و واجب إتقان العمل .ب، وإبداء الرأي يف الراحة واللع قاحلقوق والواجبات: كاحلبني  التمييز*
 *بذل جمهود إلتقان العمل من خالل أداء واجباته  املدرسية بوضع برانمج للمذاكرة.

 واجب إتقان العمل واحلق يف الراحة * الربط بني  

الل  بني احلق والواجب من خالتمييز يكون املتعلم قادرا على 
مؤّداي  سي اليومي نظام احلياة يف القسم تبعا للربانمج الدرا

ثاين  عمله إبتقان. 
ل ال

فص
ال

 

 *التعرف على املفهوم )املمتلكات اخلاصة و العامة( 
 *تصنيف املمتلكات اخلاصة والعامة 

 (والتجهيزات املدرسية واملرافق األخرىاألاثث ) -العامة-املشرتكة *تقدمي أمثلة عن ممتلكاته اخلاصة)احملفظة، األدوات..( واملمتلكات
 خلاصة  ) الشخصية( و العامة )املشرتكة( مسعاه فيما يتعلق  ابحلفاظ على املمتلكات  * إبراز

 
بعد التعرف  على  املمتلكات العاّمة واخلاّصة يف حميطه  

لث  املدرسي، يعرّب عن مسامهته يف احلفاظ عليها. 
الثا

صل 
الف

 

 مالحظات وتوجهات:
 دقيقة( . 30كيّف األستاذ درسه وفق الزمن الممنوح للحصة )ب يُ 1

 ب يمكن لألستاذ أن يمنح للدرس حصة أو حّصتين وفق ما يقتضيه بناء التّعلمات. 2

 تكليف المتعلمين بأعمال بسيطة مكملة للدروس المقدمة على شكل )تمارين، بحوث، جمع صور، إنجاز رسومات...( -3

قويم البيداغوجي  
 
نوي للت ط الس 

 
 املخط

 


