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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 التفوجيوالتناوب بني 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.

وزارة التربية الوطنية

2

المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها

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

الميادين
فهم المنطوق

التعبير الشفوي

فهم المكتوب

التعبير الكتابي
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ومعبرة وواعية ،نصوصا
مركبة من مستواه المعرفي بلسان عربي .ويفك الرموز ويق أر قراءة سليمة ومسترسلة
يتواصل مشافهة في وضعيات ّ
ّ
ّ
أصلية مشكولة جزئيا ،ويفهمها .وينتج نصوصا طويلة في وضعيات تواصلية داّلة ،ومشاريع لها دالالت اجتماعية.
ّ
مركبات الكفاءة

الختامية
الكفاءات
ّ

يفهم خطابات منطوقة في حدود مستواه الدراسي ،وعمره الزمني والعقلي،
ويتفاعل معها ،بالتركيز على النمطين التفسيري والحجاجي.

يميعز
.1يتفاعل مع النص المطوق ويحلل معالم الوضععية التوالعلية .2 .ز
بين أدوات أنماط النلوص
 .3يستحن التفسير والحجاج كأسلوب إلقناع اآلخر.

يحاور ويناقش ويقدم توجيهات ويسرد قللا أو أحداثا ويلف أشياء أو
 .1يتوالل مع الغير باستعمال أدوات التفسير والحجاج
أحداثا ويعبزر عن رأيه ويوضزح وجهة نظره ويلزلها بلسان عربي في موضوعات
 .2ينظم خطابه بما يستجيب للوضعية التواللية التفسيرية أو الحجاجية
مختلفة ،اعتمادا على مكتسباته المدرسية ،ووسائل االعالم واالتلال في
الرأي للعيش مع اآلخرين
لب والتسلزط في إبداء ز
 .3يبتعد عن التع ز
وضعيات تواللية دالة.
 .1يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب
يقرأ نلولا ألليزة قراءة سليمة ومسترسلة ،ومعبزرة وواعية من مختلف
 .2يطرح فرضيات ،ويبحث عن المعلومعات العواردة فعي العنص لتحقيع
تتكون من مائة
األنماط ويفهمها ،بالتركيز على النمطين التفسيري والحجاجي ،ز
الغرض.
وعشرين كلمة إلى مائة وثمانين كلمة مشكولة جزئيا.
 .3يستعمل استراتيجية القراءة ،ويقيزم مضمون النص المكتوب.
يتعرف على خطاطات النلوص ويستعملها
.1
ز
تتكون من  80إلى  120كلمة مشكولة
ينتج كتابة نلولا طويلة منسجمة ،ز
 .2يتح زكم في اللغة الكتابيزة ،ويستعمل األدوات المناسبة لألنماط
جزئيا ،من مختلف األنماط بالتركيز على النمطين التفسيري والحجاجي،
 .3ينتج نلولا مختلفة؛ تفسيرية وحجاجيزة ،ومشاريع كتابية ذات
الولفي ،في وضعيات تواللية دالزة ،ومشاريع لها دالالت اجتماعية.
دالالت اجتماعية وأدبيزة
3
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 )2أنموذج مخطط لتناول ميادين اللغة خالل األسبوع في السنة الخامسة ابتدائي
الميدان

منهجية التناول

الحصة

الزمن

01
فهم المنطوق
و
تعبير
شفوي[الليغة]

 45د

/ 02
إنتاج شفوي

 30د

 ترتيب وتركيب أحداث النص شفويا والتركيز على استعمال الليغ واألساليب في وضعيات تواللية دالة - .مسرحة األحداث. -التدريب على اإلنتاج الشفوي (إنتاج خطاب شفوي مماثل انطالقا من سندات).

 / 03القراءة (أداء
وفهم)

 30د

 قراءة النص ،ومعالجته من حيث األفكار (اعتماد المركبة  01لفهم المكتوب)إنجاز تطبيقات حول المعنى

عرض الوضعية الجزئية األولى واالستجابة لمتطلباتها والتعليمات المرافقة لها.

فهم المنطوق
والتعبير الشفوي
"فهم المكتوب والتعبير الكتابي

/ 04
القراء والظاهرة
التركيبيزة  +تمارين
كتابيزة
/ 05
القراء والظاهرة
اللرفية أو
اإلمالئيزة  +تمارين
كتابيزة
 / 06اإلنتاج
الكتابي
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 عرض المنطوق مع مراعاة الجانب :الفكري /اللغوي /اللزفظي /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

 45د

النص ،ومعالجتها باعتماد المركبة  02لفهم المكتوب
قراءة فقرة من
ز
التدريب على الظاهرة التركيبية وإنجاز تطبيقات شفوية وكتابية.

 45د

النص ،ومعالجتها باعتماد المركبة  03لفهم المكتوب
قراءة فقرة من
ز
التدريب على الظاهرة اللرفية او اإلمالئية وإنجاز تطبيقات شفوية وكتابية.

 45د

*التدريب على اإلنتاج الكتابي ،بالتركيز على النمط المنلوص عليه في الكفاءة الختامية ،وباعتماد أحد أساليب التدريب على التعبير
الكتابي (أنظر المذكرة المنهجية رقم ( 60المتعلقة بأساليب التدريب على االنتاج الكتابي اللادرة عن المفتشية العامة للبيداغوجيا
سنة )2018
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تطورالكفاءات الختامية عبرالسنوات
ّ
السنة 05

ّ
السنة 04

*مرتكزعلى النمطين التفسيري
والحجاجي.

*مرتكزعلى النمط الوصفي.

امليادين

ّ
السنة 02

ّ
السنة 03

ّ
السنة 01

*يفهم الخطاب املنطوق

فهم املنطوق

*يتفاعل معه
*من مستواه الدراس ي ،متالئم مع العمرالزمني والعقلي

التعبيرالشفوي

*من مختلف األنماط

*يحاورويناقش
*يقدم توجيهات
*يسرد قصصا
*يصف أشياء أو أحداثا
ّ
*يعبرعن رأيه
ّ
ويوضح وجهة نظره،
*
ّ
ويعللها

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

*مرتكزعلى النمط السردي

*مرتكزعلى النمط التوجيهي.

*يحاورويناقش
*ويقدم توجيهات
*يسرد قصصا أو أحداثا

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

وزارة التربية الوطنية
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* يحاورويناقش
ّ
*يقدم توجيهات

*مرتكز على النمط الحواري.

*يحاورويناقش
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ّ
السنة 05

امليادين

ّ
السنة 03

ّ
السنة 04

فهم املكتوب

*قراءة سليمة مسترسلة معبرة
وواعية

ّ
السنة 02
*يفك الرموز،
*يقرأ نصوصا قصيرة

* نصوص أصيلة،
*قراءة سليمة ومسترسلة
ّ
ومعبرة

ّ
السنة 01

*قراءة سليمة ومسترسلة

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

*قراءة سليمة

* الفهــم
• من مختلف األنماط
*التركيزعلى النمطين التفسيري
والحجاجي،
ّ
*تتكون من مائة وعشرين كلمة
إلى مائة وثمانين كلمة
*مشكولة جزئيا

*التركيزعلى النمط الوصفي،

*التركيزعلى النمط السردي،

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

*التركيز على النمط التوجيهي،

*التركيزعلى النمط الحواري

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

التعبيرالكتابي

*ينتج نصوصا طويلة منسجمة
• تتكون من  80إلى كلمة
120
*مشكـولة جزئيـا،

*ينتج نصوصا طويلة نسبيا
منسجمة

*ينتج نصوصا متوسطة الطول
منسجمة

*ينتج نصوصا قصيرة منسجمة

*ينتج وجمال ونصوصا بسيطة

*تتكون من  60إلى  80كلمة

* تتكون من  40إلى  60كلمة

*تتكون من  20إلى  40كلمة

*ل تزيد عن  20كلمة

*مشكولة شكال تاما،

* أغلبها مشكولة،
*من مختلف األنماط،

* التركيزعلى النمطين التفسيري
والحجاجي

*التركيزعلى النمط الوصفي

*التركيز على النمط السردي

* ،مشاريع لها دللت اجتماعية
وزارة التربية الوطنية
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*التركيزعلى النمط التوجيهي

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

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

ب /النمط التفسيري :
يهدف النمط التفسيري إلى تقديم معرفة معززة بالشروح والشواهد ومدعمة باألدلة .
*مؤشرات النمط التفسيري:
غلبة الضميرالغائب واملتكلم الذي يوحي باملوضوعية والحيادية.ـ غلبة الفعل املضارع الذي يقدم املعلومات وكأنها حقائق عامة وشاملة ل تخضع لزمن محدد غلبة الفعل املضارع .
أدوات الربط املنطقية املتصلة باألسباب والنتائج والتعارض وتفصيل األفكاروتقص ي جوانبها (ألن  ،لذلك  ،ألسباب عديدة  ،بسببها  ،أول  ،ثانيا  ،ما  ،أو أما ،أم ،إذن  ،بالنتيجة  ،لكن ،إل  ،أن  ،غير ،إن  ،غيرأن ،في حين ،من ناحية ،ومن ناحية أخرى )..
 غلبة األسلوب الخبري نفيا أو إثباتا أو أسلوب الشرط .-كثرة الجمل السمية واستخدام األمثال والتشابيه  ،بروزالجمل العتراضية والتفسيرية ـ التسلسل املنطقي للمعلومات بحيث ل يكون هناك تناقض علمي .
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المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها
املخطط السنوي للتعلّمات – اللغة العربيّة – السنة  5ابتدائي

األسابيع

املقاطع

احملور

فهم املكتوب

فهم املنطوق والتعبري الشفوي
األساليب

الرصيد اللغوي
ّ

احملفوظات

القراءة

.3

بل

املقطع

القيم

01

اإلنسانيّة

عبارات اللياقة

رفاق المدرسة

التاء المفتوحة
والتاء المربوطة في
الكلمات

الجملة وأنواعها
طريق العلم

التعليل :لذلك

التعبير الحقيقي
والمجازي

طريق السعادة

الجملة الفعلية وأركانها

.4

يكتب ب ببل مغب ب ببا

ب ب ببا

ابلتفسري واحلجاج

تصريف الجملة
الفعلية مع ضمائر
المثنى

(تقويم ،ادماج ،معالجة) للمقطع1

.5
.6

الصيغ الصرفية

اإلمالء

التعبري الكتايب

أسبوع التقويم التشخيلي

.1
.2

الرتاكيب النحوية

اإلنتاج الكتايب

بالتالي

املقطع

احليا

02

االجتماعية

غير أن

معاني كلمات من نفن
العائلة
علبة اإلسعاف األولي

م أشرف المه
عيد العمال

الجملة المنسوخة بإن
وأخواتها

تصريف الجملة
الفعلية مع ضمائر
الجمع
الهمزة على الواو
الهمزة على األلف
الهمزة على النبرة

الجملة المنسوخة بكان
وأخواتها

اإلخالص في العمل

.7

ينتج نصوصا مدعمة
بالحجج والبراهي
حول المه

(تقويم ،ادماج ،معالجة) للمقطع2

.8

املقطع

.9

03

اهلويّة الوط يّة

قد ،لذا

االشتقاق م األفعال.

كلنا أبناء وط
واحد

فاء السببية

استعمال :خير ،شر

أرض غالية

فداك العمر يا
وطني

جوازم الفعل المضارع
نواصب الفعل
المضارع

.10

(تقويم ،ادماج ،معالجة) للمقطع3

.11

ادماج كلي للتعلمات الفصلية

.12

(تقومي فصلي)
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الفعل الثالثي المزيد
بحرف

الهمزة على السطر ي ب ببتص نحوا ب ببا وامي ب ببة
تفس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بريية ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببع
شخحيات اتمخيية

المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها

األسابيع

المقاطع

المحاور

األساليب

.13

املقطع

الطبيعة

بما أن

.14

04

والبيئة

ال م التعليل في
األخير

الرصيد اللغوي
ّ

القراءة

الترابط الداللي بي
الكلمات
الرصيد اللغوي الخاص
بالمياه

حي تصير النفايات
ثروة

.15
.16
.17

.20

همزة الوصل
همزة القطع

جمع التكسير وإعرابه
األمطار

سر الحياة

جمع المذكر السالم
وإعرابه

المصدر م الثالثي
المزيد بحرف

كتابة تقامير دعمة
ابلتفسري

(تقويم ،ادماج ،معالجة) للمقطع4

املقطع
05

الح ّحة
ّ

الرايضة
وّ

م المحتمل

المرادفات واألضداد

وادي الحياة

باإلضافة إلى

معاني العبارات

أحس األطباء

.18
.19

المحفوظات

التراكيب النحوية

الصيغ الصرفية

اإلمالء

التعبير الكتابي

على الخوان

جمع المؤنث السالم
وإعرابه
المضاف والمضاف
إليه

عالمات التأنيث في
األسماء
الفعل الصحيح
الفعل المعتل

(تقويم ،ادماج ،معالجة) للمقطع5

املقطع

احليا

06

الثقافية

عك

ذلك

لذلك

مؤسسي بعض العلوم
الترابط الداللي بي
العبارات

عبقرية فذة

مناهل
المعرفة

قصة البنسلي

المفعول المطلق

.21

(ادماج ،تقومي،

.22

ادماج كلي للتعلمات الفصلية

.23

تقومي فصلي
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معاجلة) للمقطع6

تصريف الفعل
المضارع
المنصوب
والمجزوم

كتابة قال علمي
دعم ابلتفسري
واحلجص والرباهني
األسماء الموصولة

العلمية
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األسابيع

المقاطع

.24

املقطع

.25

07

المحاور

األساليب

الرصيد اللغوي
ّ

القراءة

عامل

أعتقد \ أظ ا

األمثال والحكم

جحا
والسالطان

االبتكام
واالخرتاع

رباما

(ادماج ،تقومي،

.28

املقطع

عامل األغفام

08

والر الت

لهذا السبب

الرلععععيد اللغععععوي
بالتراث المادي

رحلة إلى عين
اللفراء

الفعل ومصدره

الرصيد اللغوي
الخاص بالعواصم
والبلدان

حكى ابن بطوطة

اتاصال حرف الجر
بما االستفهامية

إعراب الفعل المعتل
اآلخر

الحمامة
صياد
وال ا

الرصيد اللغوي الخاص
وفاء صديق
باألحجار الكريمة

.26
.27

المحفوظات

التراكيب النحوية

الصيغ الصرفية

عالمات اإلعراب
األصلية والفرعية

اإلمالء

تصريف الفعل
المبني للمجهول

تصريف الفعل
المعتل الناقص

السفينة
الفعل المتعدي

.29

(ادماج ،تقومي ،معاجلة)

.30

ادماج كلي للتعلمات الفصلية

.31

(تقومي فصلي)

.32

تقومي النتائج النهائية

المد لفظا ورسما

للمقطع8

مالحظات:
 -1الرجوع إلى الوثائ المرجعية البيداغوجية ضروري (المناهج  ،الوثائ المرافقة  ،األدلة) للتمكن من بناء التعلمات بكيفية سليمة ولوال إلى تحقي الكفاءات المنلوص عليها.
 -2التمارين التطبيقية لمختلف فروع اللغة ( نحو  ،لرف  ،إمالء  ،ليغ) ينجز منها األستاذ ما ي سمح به الوقت داخل القسم ،ويحدد للتلميذ ما ينجزه في المنزل من كتاب األنشطة .
 -3التركيز على إكساب المتعلمين آلية القراءة الواعية.
 -4أسبوعان لقراءة ودراسة النلين واألسبوع الثالث لإلدماج.
 -5تترك الحرية لألستاذ(ة) في بعض الوحدات في اختيار ما يناسب من ظواهر لغوية تتماشى وموضوع الوحدة.
 -6بالنسبة للمحفوظات [ :يمك تقديم المقطوعة في حصة القراءة في أسبوع االدماج كنص شعري]

وزارة التربية الوطنية

كتابة قلة مغناة
بالتزفسير والحجاج

معاجلة) للمقطع7
الفعل الالازم

10

التعبير الكتابي

يكتب إعالنا
إشهاريا مدعما
بالحجاج

المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها

توجيهات:
 )1سيرورة المقطع:
الوضعية المشكلة االنطالقية (الوضعية األم) :وهي وضعية لها القدرة على استدعاء كل الموارد السالفة الذكر (الموارد المعرفية المنهجية ،القيم
والمواقف ،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.
 )2منهجية تناول المقطع في أسابيع التعلم
أ -ميدانا فهم المنطوق والتعبير الشفوي:
ميدان فهم المنطوق :نص مرتبط بالوضعية الجزئية األولى :متنوع األنماط يغلب عليه النمط المرتبط بالسزنة (من اعداد االستاذ).
ميدان التعبير الشفوي :يظهر التعبير الشفوي في المقطع بثالثة أوجه:
الوجه األول :له عالقة وطيدة بفهم المنطوق بحيث ينجز المتعلم مجموعة من المهمات المحددة بدقة.
الوجه الثاني :له عالقة بدراسة التراكيب واألساليب المرتبطة بالمقطع من انتاج المتعلم

من إنتاج المتعلزم

الوجه الثالث :له عالقة بالتدريب على اإلنتاج الشفوي وهي من أهم المحطات التي يجب أن تولى أهمية بالغة.
ب -ميدانا فهم المكتوب والتعبير الكتابي( :مع تحديد أزمنة االنجاز)
في هذه المحطة ننتقل إلى استغالل محتويات الكتاب المدرسي ودفتر األنشطة بحيث يجد المتلفح تحديد لعدد الحلص ولكيفيات التنفيذ ،وألزمنة التقديم.
مرحلة التدريب على اإلنتاج الكتابي.
 )3منهجية تناول المقطع في االسبوع الرابع:
ت زم تحديد حلص لإلدماج والتقويم نهاية كل مقطع تعلمي وف طبيعة الزمن المتاح :نلف ( ) أسبوع باعتبار  28أسبوعا للتعلزم
•
•
•
•

توجيهات من الوثيقة المرافقة:
يجب مراعاة الضوابط العلمية في ترتيب تناول الحروف وتوزيعها على المقاطع.
يمكن التلرف في توزيع الرليد اللغوي والليغ والتراكيب النحوية واللرفية المقررة وف خلولية النلوص دون اإلخالل بالهيكل العام.
يجب أن يشكل النص القاعدي سندا إلنتاج المنطوق وتضمينه الرليد اللغوي والليغ والتراكيب النحوية واللرفية المقررة في كل مقطع.
يمكن تناول ألفاظ وعبارات :التحيزة (السالم ،لباح الخير ،مساء الخير) الترحيب( :مرحبا )...الشكر واالستحسان( :شكرا ،أحسنت )...االعتذار(:عفوا )...التهنئة:
(مبارك )... ،الجعواب (:نعم ،ال  )...مع جميع المحاور.
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الموارد المنهجية لميادين اللغة العربية
الموارد المنهجية لميدان فهم المنطوق والتعبير

الموارد المنهجية لميدان فهم المكتوب

الشفوي

االستهالل
الوجاهة

البناء

سالمة وضعية الجسم

االستهالل
الوجاهة

وزارة التربية الوطنية

الوجاهة

احترام حجم المنتج

مستوى الصوت

مستوى الصوت المناسب للموقف.

عرض الفكرة

النطق الصحيح للحروف من مخارجها

استخدام جمل تامة المعنى

استخدام جمل تامة المعنى

قراءة وحدات لغوية كاملة

توظيف التراكيب والصيغ

أداء المعنى
وتمثيله

التمييز بين الحركات والمدود

احترام الجانب المنهجي
عدم التناقض

التعرف على شخصيات النص

استغالل السندات التوضيحية

دراسة المبنى

اقتراح حل

البناء

مراعاة الشد والتنوين واإلشباع
التميز بين أل ـ ـ الشمسية وأل ـ ـ ـ القمرية

تالؤم األفكار مع الموضوع
التميز

سالمة وضعية الجسم

االستهالل
وسيلة العرض المناسبة

التّمثل الصحيح للمعنى

انسجام

الموارد المنهجية لميدان التعبير الكتابي

تحديد الروابط بين النص والسند

التميز

إبداء رأي

12

توظيف األساليب المناسبة
التّمثل الصحيح للمعنى

احترام الجانب المنهجي
انسجام

اإلجابة عن أسئلة حول المعنى
القراءة اإليقاعية

توظيف التراكيب والصيغ

توظيف عالمات الترقيم
استغالل السندات التوضيحية
تالؤم األفكار مع الموضوع

التميز

اقتراح حل
إبداء رأي
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الموارد المنهجية لميادين اللغة العربية

املخطــط ّ
السنــوي للتقويــم البيداغوج ــي للغة عربية
املرحلة

مركبات التحكم

امليادين

توجيهات

يرد اغتجابة ملا يسمع

فهم
امل طوق

يتفاع ع ال ص امل طوق
حيل وضوع الوضعية التواالية

الفحول
الدماغيّة
الثالثة

يفهم ديثه
البعد األول:
يععتم تقععويم المععوارد
يتواا ع ال ري
التعبري
المدروسة من خعالل
الشفوي
وضععععيات بسعععيطة
يقدم ذاته وخيرب ع ها
والوضعيات الجزئية
وتمعععارين وأنشعععطة
فهم
أ
ر
يق
ا
يفهم
وأسععئلة ومالحظععات
املكتوب
يوميععععععة لجميعععععععع
يعيد ب اء املعلو ات الوامد يف ال ص المععوارد المسععتهدفة
يستعم املعلو ات الوامد يف ال ص في المقاطع التعلميعة
خالل السنة
يقيم ال ص املكتوب

التعبري
الكتاب

مؤشرات ملعايري التحكم
خيتام وضوع ال ص ن خيامات عطا - ،جييل عن أغئلة ول ال ص ،ي فذ تعليمات ،يعيد -ترتيل أ داث ال ص
يربط كلمات بحوم لتحديد املعىن ،حيدد أ داث ال ص - ،يعرب عن خمتلف االنفعاالت ابملال ح واحلركات اجلسمية -
يعرف ستوايت الحوت وايقاعاته لتحديد املعىن
يفسر أ داث ال ص امل طوق انطالقا ن فهمه اخلاص - ،ي فذ تعليمات يعني أطراف احلوام او الشخحيات
يستخدم األدوات امل اغبة للواف ،يستخدم األدوات امل اغبة لإلخبام
يرتل أ داث قحة سل تسلسلها امل طقي ،يكم ا داث -قحة سموعة ،يفرق بني الواقع واخليال.
يستخدم األ ر وال هي ،يربم توجيهاته ،يستخدم االمياءات امل اغبة ،يتحلى آبداب ت اول الكلمة ،يستعم أدوات
االق اع ،يعل واقفه
جييل عن أغئلة تتعلق مبضمون ال ص - ،يتعرف على احلروف املستهدفة يف وضعيات خمتلفة يفهم عاين الكلمات
املقروء  - ،يكم مجال انقحة ن ال ص
يفك الر وز املكتوبة ،ي طق احلروف واملقاطع والكلمات نطقا غليما
ي فذ تعليمات على شاكلة ا ومد يف ال ص املكتوب ،حيدد  -وظا ف عال ات الوقف
يستخرج قيما حيتويها ال ص املقروء

يتعرف على خمتلف أشكال احلروف

حياكي مناذج خطية ،يرغم احلرف ممسا احيحا سل

يتحكم يف ستوايت الل ة العربية

حيرتم السطر ،حيرتم أبعاد الكلمة ،يرغم عال ات الوقف،

ي تص
التواص

حواات

سل وضعية

حيرتم ترتيل ع اار اجلملة ،حيرتم قواعد الكتابة واخلط

البعد الثاين :يتم تقومي جت يد املوامد ن خالل وضعيات إد اجية يف هناية املقاطع ن خالل املعايري و ؤشراهتا املوضحة يف اجلدول املوايل (جدول املوامد امل هجية)
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مادة التربية السالمية
الكفاءة الشاملة

يتلو المحفوظ من القرآن والحديث ،ويتمثل بعض القيم واألخالق اإلسالمية ،ويؤدي بعض العبادات

الميادين
القرآن الكريم والحديث النبوي
الشريف

مبادئ في العقيدة اإلسالمية
والعبادات

تهذيب السلوك (اآلداب واألخالق
سالمية)
اإل
ّ
النبوية
مبادئ ّاو ّلية في السيرة
ّ
والقصص القرآني

وزارة التربية الوطنية

لختامية
مركبات الكفاءة ا
ّ

الختامية
الكفاءات
ّ
يحسن المتعلم تناول ما حفظ من النلوص الشرعية تناوال يناسب وضعيات
االستظهار في التالوة والتطبي واالستدالل.

 .1الحفظ واالستظهار الجيزد للسور واآليات ،والحديث النبوي
 .2التالوة المناسبة
 .3التوضيح المناسب االستدالل الموضوعي

يقر المتعلم بركني االيمان المتعلقين باليوم االخر والقضاء والقدر ويبين االثر
النفسي واالخالقي واالجتماعي لإليمان باليوم االخر ...

 .1الفهم اللحيح
 .2اإلقرار الخالص
 .3عرض األثر على حياة المسلمين

يحسن المتعلم تقديم بعض األحكام المتعلقة بكيفية أداء الحج وبعض العبادات
والظروف الخالة

 .1التح زكم في كيفية أداء مناسك الحج وعرضها
 .2يُسر اإلسالم في بعض العبادات (التقديم والممارسة)

يمارس المتعلم في محيطه اآلداب االسالمية المكتسبة في الجوانب المتعلقة
بالسلوكات الفردية واألسرية واالجتماعية والبيئية

 .1المعرفة الخالة بالسلوكات
 .2معرفة وضعيات التطبي
 .3التطبي والممارسة ،والتبرير بأدلةز

يعرض المتعلم بإيجاز محطات من سيرة الرسول للى هللا عليه وسلم في
المدينة المنورة ويقدم خاللات عن اهم احداثها وعبرها ومواقف الرسول
للى هللا عليه وسلم ويعرف بشخلية اللحابة...

 .1المعرفة الجيزدة بأهم أحداث التي رافقت حياة الرسول -للى هللا عليه
المنورة
وسلم – في المدينة
ز
الرسول -للى هللا عليه وسلم -في األحداث
 .2مواقف ز
 .3االقتداء واألخذ بالعبرة
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المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها

األسابيع

اإلسالمية – السنة  5ابتدائي
التربية
السنوي لبناء التعّلمات –
ّ
ّ
المخطط ّ
المحتويات المعرفية

المقاطع

.1

تقويم تشخيصي

.2
.3
.4

توجيهات من الوثيقة المرافقة

لقمان الحكيم يولي ابنه

األول
المقطــع ّ

سورة البلد

▪ في وضعيات تعلمية مختارة ،يستظهر المتعلم السور واألحاديث النبوية،

اإليمان باليوم اآلخر\ اإليمان بالقضاء والقدر

.5

الحج إلى بيت هللا الحرام

.6

من حياة سيزدنا نوح -عليه السالم-

.7

من أفعال المؤمنين

.8

سورة الفجعر

.9

أحبز أسرتي

.10

التلرف في المال
أحسن
ز

▪ اِعتماد رواية ورش عند تسميع سورة النزبأ ،ويمكن االستعانة بالتالميذ
العارفين بأحكام التالوة ،أو بوسائل سمعية/بلرية.
لحيح لآليات والسورة
▪ التركيز على القراءة الجيزدة والفهم ال ز
▪ التركيز على أثر اإليمان باليوم اآلخر في حياة المسلم.
تعظيم الشعائر الدينية ببيان أهميتها في حياة المسلم

.11

( تقومي بيداغوجي مرافق للفصل )

.12

تقويم فصلي

.13

من يُسر اإلسالم :التيمم

وزارة التربية الوطنية

ويوظفها توظيفا لحيحا.
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.14

زكاة الفطر

.15

والرسول -للى هللا عليه وسلم-
طاعة هللا ز

.16

أفعل الخير

.17

أحافظ على البيئة

.18

يغش
المسلم ال
ز

.19

المقطــع الثاني

عالقتي بأخي المسلم \ أتعاون مع غيري

.20

سورة الغاشية

.21

سورة الغاشية

▪
▪

.22

( تقومي بيداغوجي مرافق للفصل )

.23

تقويم فصلي

.24

سورة األعلى

.25

الرسول -صلى هللا عليه وسلم -في المدينة
ّ

.26

أسماء ذات النطاقين

.27

سيدنا عثمان بن عّفان -رضي هللا عنه-

.28

المقطــع الثالث

▪
▪
▪
▪

الرسول -صلى هللا عليه وسلم-
المرمة \ ّ
فتح م ّكة ّ

يصالح قريشا

.29

حجة الوداع
ّ

.30

ادماج كلي ومراجعة السور

.31

( تقومي بيداغوجي مرافق للفصل )

.32

تقويم فصلي

وزارة التربية الوطنية
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الربط بين النلوص االستشهادية واألنماط السلوكية المستهدفة.
اعتماد وضعيات من المحيط والواقع المعيش الستخراج العبر والمواقف لالسترشاد
واالقتداء.
إبراز مظاهر األخالق في محيط المتعلم بممارسته اآلداب اإلسالمية المكتسبة في
الجوانب المتعلقة بالسزلوكات الفردية واألسرية واالجتماعية والبيئية ،مع االستدالل
لحيح باآليات واألحاديث النبوية.
ال ز
استخالص العبر والمواقف لالسترشاد واالقتداء
.بيان ز
المنورة كانت لدواعي فك الخناق
المكرمة إلى المدينة
أن الهجرة النبوية من مكة
ز
ز
عن الدعوة إلى اإلسالم في مكة ،والبحث عن فضاء أوسع لنشره.
بيان دور األخوة بين المسلمين في وحدة اللف. -
بيان تسامح اإلسالم مع غير المسلمين الذين يحترمون اإلسالم.

المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها

سنوي للتقويم البيداغوجي
المخطط ال ّ
المراحل

نماذج من مؤشرات لمعايير التحكّم

مستويات التقويم
-

األول
الفصل ّ

وضعيات توالل مناسبة لتوظيف موارد المقطع

الفصل الثاني

وضعيات توالل مناسبة لتوظيف موارد المقطع

الفصل الثالث

وضعيات توالل مناسبة لتوظيف موارد المقطع

-

وزارة التربية الوطنية

االستظهار اللحيح للسور ،وحسن استعمالها في الوضعيات
المناسبة
االستدالل السليم للسور ،حسن الترتيل ،الفهم السليم
ابراز مظاهر األخالق في المحيط ومالءمة تمثلها مع التعاليم
والنلوص الشرعية.
تحديد أهم المحطات والعبر في حياة الرسول
االستظهار اللحيح للسور ،وحسن استعمالها في الوضعيات
المناسبة.
استنتاج يسر اإلسالم من خالل كيفية أداء لالة المريض.
ابراز مظاهر األخالق في المحيط ومالءمة تمثلها مع التعاليم
والنلوص الشرعية
حسن االسترشاد بأعمال النبي للى هللا عليه وسلم

 االستظهار اللحيح للسور ،وحسن استعمالها في الوضعياتالمناسبة.
 ربط األخالق باآليات واألحاديث، التوظيف اللحيح لألحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بميدانالعبادات  ،حسب الوضعيات
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مادة الرياضيات
المخطط السنوي لبناء التعلمات لمادة الرياضيات  -السنة الخامسة ابتدائي
األسبوع

المقطع رقم الدرس

العنوان

الصفحة

مالحظات وتوجيهات

تقويم تشخيصي للتعلمات

1

المقطع األول

3-2

4-1

15 -12

األعداد إلى  )1( 999999و()2

5-3

16-14

جمع أعداد طبيعية وطرح أعداد طبيعية

دمج الدرسين معا

7

18

وضعيات جمعية وطرحية

يقدم في حلة واحدة

9

20

عالقات حسابية بين أعداد طبيعية

10

21

األطوال

25-24
12-11

5- 4

وزارة التربية الوطنية

دمج الدرسين معا ،يقدم في ثالث حلص

الضرب في عدد برقمين والضرب في عدد
بثالثة أرقام

دمج الدرسين معا
يقدم في حلة واحدة

13

26

تنظيم معلومات واستغاللها

14

27

مستقيمات متوازية ومتعامدة

18
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7-6

15

28

األعداد إلى )1(999 999 999

16

29

األعداد إلى )2(999 999 999

18

31

عد كميات كبيرة

يقدم في حلة واحدة

/

33-32

منهجية حل مشكالت ()1

يقدم في حلة واحدة

19

38

مقارنة و ترتيب زوايا

20

39

استعمال تلميم أو خريطة

21

40

الرقم حسب منزلته في كتابة عدد طبيعي
قيمة ز

22

41

الكسور 1

23

42

الكسور 2

24

43

الكسور العشرية واألعداد العشرية

25

44

التناسبية 1

26

45

محيط المربع والمستطيل

48

القسمة 1

9-8

11-10
27
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19

يقدم في حلة واحدة

المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها
28

49

القسمة 2

30

51

التناسبية 2

31

52

جمع وطرح أعداد طبيعية وعشرية ()1

12

محطة ادماج

13

محطة تقويم فصلي 1

المقطع الثاني

15-14

32

53

جمع وطرح أعداد طبيعية وعشرية ()2

33

54

وضعيات جمعية أو ضربية

34-29

55- 50

35

56

الحاسبة ()2

36

57

األشكال الهندسية المألوفة

37

64

األعداد العشرية والمستقيم المدرج

دمج الدرسين

التناظر (/ )1التناظر ()2

17-16

19-18

وزارة التربية الوطنية

38

65

مقارنة وترتيب أعداد عشرية

39

66

الضرب في (أو القسمة على)

40

67

التناسبية ()3
20

100،1000 ،10

يقدم في حلة واحدة

المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها
41

68

ضرب عدد عشري في عدد طبيعي

42

69

تفكيك عدد عشري ()1

43

70

المثلثات الخالة

45-44

72 -71

46

75

21-20

قياس المساحات +مساحة المربع والمستطيل

دمج

عالقات حسابية بين أعداد عشرية

47

76

النسبة المئوية

48

77

الرباعيات الخالة

49

78

القسمة 3

يقدم في حلة واحدة

22
50

79

قياس كتل

24

محطة تقويم فصلي 2

26-25

المقطع الثالث

23

محطة ادماج

وزارة التربية الوطنية

51

80

تمثيالت بيانية ومخططات

52

81

الدائرة

53

82

القسمة التامة
21

يقدم في حلة واحدة
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28-27

األعداد العشرية وقياس مقادير

يقدم في حلة واحدة

المجسمات ( )1و ()2

دمج الدرسين معا

54

83

56-55

91 -90

57

92

59-58

94 -93

60

95

الكسور واألعداد العشرية

61

96

وضعيات ضرب أو قسمة

62

97

قياس مدد

63

100

تفكيك عدد عشري ()2

65

102

قياس سعات

66

103

وضعيات حسابية

68

105

قيمة الرقم حسب منزلته في كتابة عدد عشري

30-29

وضعيات قسمة
نقل الشكل أو إتمامه +إنشاء أشكال هندسية

يقدم في حلة واحدة

يقدم في حلة واحدة

31

محطة ادماج

32

محطة تقويم فصلي 3

وزارة التربية الوطنية

يقدم في حلة واحدة
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المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها
مالحظات وتوجيهات:
 -1اعتمادا على ملفوفة المفاهيم الرياضية لمرحلة التعليم االبتدائي تم تخفيف المحتو يات بحذف أو نقل أو دمج بعض الدروس ،دون اإلخالل بتدرج المفاهيم داخل المستوى الدراسي نفسه أو في
مرحلة التعليم االبتدائي.
 -2تم التركيز على التعلمات األساسية لبناء الكفاءات الختامية للميادين و الكفاءات الشاملة للمادة.
 -3تم حذف بعض الدروس نظرا لتكرارها في مستوى ساب أو الح .
 -4يمكن استغالل الدروس المحذوفة كوضعيات تعلمية في مواد اإليقاظ ( حسب الهدف التعلمي من ك زل درس).
لة بحيث يقدم الدرس في الحلة األولى (30د) والحلة الثانية (30د) إلنجاز وضعيات التوظيف و التطبي  ،و ذلك
لص لمادة الرياضيات من  4إلى  5حلص أسبوعيا ب  30دقيقة لكل ح ز
 -5خ ز
بانتقاء أنسب التمارين من نشاط (أنجز) أو (أتمرن) ،أما باقي التمارين فيمكن تكليف المتعلمين بإنجازها في المنزل (أنشطة منزلية ).
لة تقللت إلى 30د  ،يمكن لألستاذ أن يكيزف الوضعيات المقترحة في نشاط "أكتشف"
 -6بما أن الح ز

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

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

وزارة التربية الوطنية
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التربية العلمية و التكنولوجية
الكفاءة الشاملة :

يعالج بعض املشكالت املتعلقة بجسمه ومحيطه وببعض الظواهر املتعلقة بخصائص املادة وتواجدها في الطبيعة ،ويوسع إدراكه للزمان واملكان
من أجل التموقع في الفضاء والزمن ويستخدم التجهيزات واألدوات التكنولوجية املناسبة لألغراض العادية.

ّ
الختاميــة
الكفاءات

امليادين
املادة وعالم األشياء

أمام وضعية مشكل تتطلب حال تقنيا يعالج خلال بسيطا بتوظيف موارده حول منابع الطاقة الكهربائية واالحتياطات األمنية املالئمة.

النسان والصحة

أمام وضعيات ذات داللة متعلقة بالتنسيق الوظيفي للعضوية ،يقترح حلوال بتجنيد موارده حول تكيف الجسم للجهد العضلي.

النسان واملحيط
املعلمة في الفضاء والزمن

وزارة التربية الوطنية

يساهم في املحافظة على املحيط بسلوك دائم يحافظ على نوعية الهواء وكيفية التخلص من النفايات والتعامل السليم تجاه
الحيوانات والنباتات في أوساط عيشها.
أما ااام وضا ااعيات ذات داللا ااة ،يفسا اار بعا ااو الظا ااواهر الفلكيا ااة املرتبطا ااة با اادورا األر بتجنيا ااد ما ااوارده املتعلقا ااة بحركا ااة األر حا ااول
الشمس.
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املخطط السنوي لبناء التعلمات للتربية العلمية والتكنولوجية
األسبوع
1
2
3

المقطع التعلمي

الموارد األساسية

الوضعية التعلمية

تقويم تشخيصي
المادّة وعالم
األشياء

مكونات الهواء ومخاطر بعض
الغازات

4
5

قواعد األم عند التعامل مع الغازات.

قواعد األم الكهربائي

▪ إنجاز مصعد كهربائي وفق خطوات متفق عليها.

غازات أخرى غير الهواء

التغذية الكهربائية

تغذية األجهزة الكهربائية

7
8

إدماج الموارد

9

التنسيق الوظيفي أثناء الجهد
العضلي

10
11
االنسان والصحة

13

تكييف العضوية للجهد
العضلي والقواعد الصحية
أثناءه

مظاهر التنسيق الوظيفي اثناء الحركة
عمل العضالت المتضادة
التنسيق الوظيفي أثناء الجهد العضلي
إدماج الموارد

تكييف العضوية للجهد العضلي
والقواعد الصحية أثناءه

االنسان والمحيط

16
17
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تكيف النباتات مع وسط قليل
الماء
حاجة النبات لألمالح المعدنية

▪ يمك استعمال أداة (مطرقة الطبيب) في درس العضالت
المتضادة لتوضيح الكثير م المفاهيم
▪ إنجاز مطوية حول القواعد الصحية أثناء الجهد العضلي.
▪ إنجاز مطوية حول أهمية ممارسة الرياضة للمحافظة
على الصحة الجسمية والنفسية.

تقويم تحصيلي للفصل الدراسي األول

14
15

الهواء واالحتراق

▪ زيارة مقر الحماية المدنية القريبة م السك لجمع
معلومات وإحصائيات ع حوادث االختناق بالغاز
وحوادث التكهرب إلنجاز لوحات إعالمية حول قواعد
األم في التعامل مع الغازات والكهرباء في المنازل
مدعمة بالصور.

إدماج الموارد

6

12

مالحظات وتوجيهات

القواعد الصحية أثناء الجهد العضلي
نباتات األوساط قليلة الماء
طرائق تكيف النباتات مع قلة الماء
حاجة النبات األخضر لمختلف األمالح المعدنية
25

▪ إعداد مصنف مبسط للنباتات المتكيفة مع قلة الماء في
الجزائر مدعم بعينات حقيقية أو صور.
▪ استخدام حديقة المدرسة م أجل غرس نباتات وتزويدها
باألسمدة إلنجاز مقارنة بي المحاصيل المزودة باألسمدة
والمحاصيل غير المسمدة ومراقبة النتائج بعد مدة( .يمك
تعويض األسمدة ببقايا الفواكه)

المخططات السنوية للتعلمات وآليات تنفيذها

إدماج الموارد

18
19

اإللقاح وحماية بيض الحيوان اإللقاح في أوساط العيش
حماية بيض الحيوانات

20
21

نوعية الهواء والماء

تلوث الماء

23

إدماج الموارد

24
25
26
27

تقويم تحصيلي للفصل الدراسي الثاني
النفايات أشكال وأنواع
نوعية الهواء والماء
التخلص م النفايات
طرائق التخلص م النفايات

28

30

▪ تربية حيوان ومتابعة نموه وتسجيل المالحظات (حلزون
 -سمكة  -سلحفاة  -أرنب  -صوص)...

تلوث الهواء

22

29

▪ إنجاز بحث حول الحيوانات المهددة باالنقراض بسبب
التلوث.

المعلمة في
الفضاء والزمن

▪ إنجاز مشروع صناديق فرز النفايات بخامات مسترجعة.
▪ تنظيم مسابقة أجمل رسم حول نظافة المحيط وحماية
البيئة م التلوث.
▪ تنظيم حملة تطوعية لتنظيف القسم او الساحة (مع اتخاذ
التدابير الصحية)

إدماج الموارد
حركة األرض حول الشمس :
الفصول األربعة

▪ كتابة رسالة لرئي البلدية :طلب إنجاز مساحة خضراء
بالبلدية مع تقديم مبررات الطلب.

الحركة الظاهرة للشم
فصول السنة وتغيرات الطق

31

إدماج الموارد

32

تقويم تحصيلي للفصل الدراسي الثالث

▪ إنجاز تصميم الفصول األربعة وعالقتها بتغيرات الطق .

مالحظات وتوجيهات:
▪
▪
▪
▪
▪

انتقاء تط بيقات وتماري االستثمار بما يخدم التوظيف المباشر للتعلمات وتجنيدها وإعطائها كواجبات منزلية ينجزها المتعلم في البيت في ورقة عمل ،ثم تُصحاح وتقيم م
طرف االستاذ.
الحرص على حس التصرف باختيار وضعيات مناسبة للتالميذ وظروفهم وبيئتهم والوسائل المتوفرة.
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 أو مواد أخرى لترسيخها عند المتعلم.
إنجاز بعض المشاريع العلمية التي تتماشى والمواضيع المدروسة لغرض دفع المتعلم للبحث وإثراء رصيده المعرفي :مع األخذ بعي االعتبار أن المشاريع المقترحة هي
لالستئناس فقط ،واألستاذ غير مقيد بإنجازها كلها حسب الوقت المتاح له ولتالميذه في البيت.

وزارة التربية الوطنية
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املخطط السنوي للتقويم البيداغوجي
الفصول

نماذج مؤشرات التحكم

الكفاءة الختامية
تقويم تشخيص ي

األول

الثاني

الثالث

 يسمي أهم مكونات الهواء  -يعرف التركيب الحجمي للهواء – يحدد املكو املسؤول عن االحتراق -يربط مخاطرأمام وضعية مشكل تتطلب حال تقنيا يعالج خلال
الغازات بعدم وجود تهوية كافية خالل االحتراق – يذكر بعو املخاطر الناجمة عن االحتراق في شروط غير آمنة-
بسيطا بتوظيف موارده حول منابع الطاقة
يستخرج سلوكات غير محبذة عند استخدام الغازات املنزلية -يسمي املنابع األساسية للتغذية الكهربائية ويقدم  4أمثلة
الكهربائية واالحتياطات األمنية املالئمة.
عن استخدام البطاريات في الحياة اليومية -يذكر قاعدة من قواعد األمن الكهربائي -يطبق وينفذ خطوات املشروع.
 يسمي مختلف األعضاء املتدخلة عند الثني وبسط الساعد – يعبر عن الترابط القائم بي مختلف األعضاء املتدلة فيأم ا ا ااام وض ا ا ااعيات ذات دالل ا ا ااة متعلق ا ا ااة بالتنس ا ا اايق
الحركة – يصمم نموذجا لتجسيد حركة الساعد -بصف وتيرة التنفس عند القيام بجهد عضلي -يصف النبو عند
ال ااوظيفي للعض ااوية يقت اارح حل ااوال بتجني ااد م ااوارده
القيام بجهد عضلي -يربط بي ارتفاع وتيرتي التنفس والنبو وحاجات العضوية أثناء الجهد العضلي – يذكر قاعدتي
حول تكيف الجسم للجهد العضلي.
صحيتي عند القيام بجهد عضلي ويصف عواقب عدم االلتزام بالقواعد الصحية.

يساهم في املحافظة على املحيط بسلوك دائم
يحافظ على نوعية الهواء وكيفية التخلص من
النفايات .والتعامل السليم تجاه الحيوانات
والنباتات في أوساط عيشها.
أم ااام وض ااعيات ذات دالل ااة يفس اار بع ااو الظ ااواهر
 يسمي الفصول األربعة -يذكر مميزات كل فصل -يستخرج االنقالب الصيفي واالنقالب الشتوي -واالعتدال الربيعيالفلكيا ااة املرتبطا ااة با اادورا األر بتجنيا ااد ما ااوارده
واالعتدال الخريفي من منحنى بيا .
املتعلقة بحركة األر حول الشمس.

وزارة التربية الوطنية

 يذكر ثالث نباتات فقيرة من املاء – يسمي ثالث غينات من النباتات التي تعيش في املناطق الفقيرة من املاء -يصنف 5عينات من النباتات حسب املناطق املناخية في الجزائر -يقرأ مكونات األسمدة من األمالح املعدنية -يفسر نتائج تجريبية
لزراعة نباتات من نفس النوع في أوساط مختلفة من حيث األمالح املعدنية -بقدم تعريفا لإللقاح – ينسب كل نمط من
اإللقاح إلى الوسط الذي يتم فيه -يقار بي نمطي اإللقاح من حيث عدد البيو.
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مادة التربية املدنية
ملمح التخرج من مرحلة التعليم البتدائي :في نهاية مرحلة التعليم االبتدائي يكو املتعلم قادرا على التصرف في محيطه االجتماعي بشكل مسؤول تجاه اآلخرين وتجاه ّ
الرموز
الوطنية ومؤسسات الجمهورية.
ّ
ملمح التخرج من الطورالثالث :في نهاية الطور الثالث يكو املتعلم قادرا على إبراز دور مؤسسات الدولة في املمارسة الديمقراطية وخدمة الصالح العام.
ّ
الكفاءة الشاملة :في نهاية السنة الخامسة يكو املتعلم قادرا على إبراز دور مؤسسات الدولة في املمارسة الديمقراطية وخدمة الصالح العام.
الكفاءة الشاملة
امليادين

يف هناية الس ة الرابعة ن التعليم االبتدا ي يكون املتعلم قادما على ممامغة احلوام يف اقشة القضااي اليت تتعلق ابلرتاث الوطين والتعبري عن متسكه حبرية التعبري والتعا
االجياب ع اآلخرين
الكفاءات اخلتامية

احلياة اجلماعية

يتعرف املتعلم على املؤغسات العمو يّة ابعتبامها أدوات لرتقية يا املواطن والتّكف ابنش االته اليو يّة ،ويربز دومها.
ّ

احلياة املدنية

ختص احلقوق والواجبات.
ميامس املتعلّم واط ته ن خالل التّفاع اإلجياب ع شكالت ّ

احلياة الدميقراطية
واملؤسسات

وزارة التربية الوطنية

ويعرب عن ا تثاله للقانون يف إطام ؤغسات ال ّدولة اجلزا ريّة.
يتعرف على أغاليل ممامغة الدميقراطيّةّ ،
ّ
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ّ ّ
ّ
ّ
املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة التربية املدنية
الكفاءة الختامية
ّ
يتعرف على املؤسسات العموميااة باعتبارهااا أدوات لترقية حياة املواطن
والتكفل بانشغاالته اليومية و يبرز دورها.

الحياة الجماعية

وزارة التربية الوطنية

المقطع

ّ
هيكلة تعلمات املقاطع (املكتسبات القبلية لكل مقطع-التدرج في مراحل تنفيذ املقطع):
املكتسبات القبلية:
-1
معارف حول التراث املحلي( مادي -لمادي) وتصنيفه.
املحافظة على املعالم األثرية.
 -2السيراملنهجي للمقطع:
وضعية النطالق :تتمحور حول التعرف على املؤسسات الخدماتية و دورها لتلبية حاجيات املواطنين.
وضعيات جزئية لتعلم املوارد :
نشاطات أو آداءات:
ّ
 وضعية تمكن املتعلم من التعرف على الوثائق البريدية وضعية تدفع املتعلم إلى تمثيل العمل التلفزيوني و الذاعي و الصحفي. وضعية تحفز املتعلم إلى تنشيط .حوارو انجازجريدة املؤسسة.وضعية إدماج املوارد :وضعية تخص التعرف على املؤسسات الحدماتية و دورها في خدمة املواطن.
وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تجنيد املوارد املكتسبة و املدمجة حول كيفية التعامل مع الوثائق البريدية و
كذلك التمييزبين وسائل العالم املختلفة و عالقتها بحياة املواطن.
املعالجة املحتملة :وضعيات تهدف إلى معالجة الصعوبات التعلمية لدى املتعلم بعد وضعيات الدماجو

املتمثلة (عدم التمييزبين و سائل العالم الثالثة .عدم الستطاعة على توظيف الوثائق البريدية)

29

توجيهات من الوثيقة املر افقة

ّ ّ
في إطارتبني التعلم النشط يعتبرالتعاون أنجع من
ّ
التنافس إذ ّ
يتم بين ّ
املدرس واملتعلمين وبين
ّ
املتعلمين أنفسهم وتتخذ القرارات بشكل جماعي.
ص15
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الكفاءة الختامية
ّ
يمارس املتعلم مواطنته من خالل تفاعل ااه اإليجابي مع مشكالت
تخص الحقوق والواجبات.

الحياة املدنية

وزارة التربية الوطنية

المقطع

ّ
هيكلة تعلمات املقاطع (املكتسبات القبلية لكل مقطع-التدرج في مراحل تنفيذ املقطع):
املكتسبات القبلية:
-1
قواعد الحوار( يتقبل الرأي اآلخر)
السيراملنهجي للمقطع:
-2
وضعية النطالق :تتمحور حول مفهوم املواطنة كانتماء مع التعرف على حقوقه و واجباته
وضعيات جزئية لتعلم املوارد :
نشاطات أو آداءات:
 وضعية تعلميه :تتمحور حول النتماء إلى الوطن. وضعية تعلمية :تتمحور حول تأدية الواجب و ممارسة حقوقه . وضعية تعلمية :تهدف إلى تحمل مسؤولياتها تجاه املشكالت لتي تتعلق بحقوق املواطنة.وضعية إدماج املوارد :وضعيات تتعلق بمفهوم املواطنة كالنتماء و كذلك اكتشاف الحقوق و الواجبات مع
تحمل مسؤولياته.
وضعية (وضعيات) تقويم الكفاءة :تهدف إلىتجنيد املوارد املكتسبة و املدمجة حول املواطنة الحياة املدنية
معا.
املعالجة املحتملة :تخص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم بعد الدماج و التقويم أو خالل صيرورة
املقطع ،مثل *:مفهوم املواطنة *عدم التمييزبين مفهومي الحق و الواجب*إيجاد اقتراحات و حلول حول
مشكالت املواطنة.
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الكفاءة الختامية
يتعرف على أساليب ممارسة الديمقراطيةّ ،
ويعبر سلوكيا عن امتثاله للقانو
في إطار احترام مؤسسات الدولة الجزائري.

املكتسبات القبلية:
-

معارف حول املؤسسات التعليمية.
املمتلكات الخاصة والعامة والحفاظ عليها.

السيراملنهجي للمقطع:

الحياة الديمقراطية واملؤسسات

وزارة التربية الوطنية

المقطع

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

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

ّ
ّ
ّ
ي
املخطط السنو للتقويم البيداغوجي
الكفاءة املستهدفة

الفصل األول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

معاييرالتحكم في الكفاءة:

من خالل وضعيات مركبة ّ
* اكتشاف الوثائق البريدية و كيفية التعامل معها.
يتعرف على
* التمييز بي وسائل اإلعالم وعالقتها باملواطن .
املؤسسات العموميااة باعتبارهااا أدوات لترقية
* البحث عن املعلومة و كيفية معالجتها.
حياة املواطن والتكفل بانشغاالته اليومية و
* تنشيط الحوار و ذلك عن طريق انجاز جريدة.
يبرز دورها.
ّ
في وضعيات واقعية يمارس املتعلم مواطنته *املشاركة الفعالة في الحياة املدرسية عن طريق االنخراط في النوادي املدرسية..
من خالل تفاعلااه اإليجابي مع مشكالت تخص * استنتاج حقوقه و واجباته ..
* يقدم رسالة شفوية أو مكتوبة حيث يطالب فيها حق من حقوقه .
الحقوق والواجبات.
من خالل وضعيات مركبة ّ
* التعرف على املجالس املنتخبة و بالخصوص املجلس الشعبي البلدي.
يتعرف على
أساليب ممارسة الديمقراطيةّ ،
ويعبر سلوكيا * انتخاب مندوب القسم .
عن امتثاله للقانو في إطار احترام مؤسسات * يتعرف على مؤسسات الدولة( الشرطة ا الدرك ا الحماية املدنية)،
* يقوم بنشاطات حول لعب األدوار
الدولة الجزائ ّرية.

مالحظات وتوجهات:
1ع يُكيزف األستاذ درسه وف الزمن الممنوح للحلة (30دقيقة) .
لتين وف ما يقتضيه بناء التزعلمات.
2ع يمكن لألستاذ أن يمنح للدرس حلة أو ح ز
 -3تكليف المتعلمين بأعمال بسيطة مكملة للدروس المقدمة على شكل (تمارين ،بحوث ،جمع لور ،إنجاز رسومات)...

وزارة التربية الوطنية
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مادة التاريخ
ّ
الصلة بي األحداث التاريخية لوطنه ،للتعبير عن اعتزازه ّ
علم قادرا على ربط ّ
بهويته وانتمائه الوطني.
ملمح التخرج من مرحلة التعليم البتدائي :في نهاية مرحلة التعليم االبتدائي يكو املت
ّ
ّ
ّ
املتعلم قادرا على توظيف أدوات ومفاهيم املادة للتموقع في الزما  ،وربط األحداث التاريخية والشخصيات ا ّ
لوطنية بسياقها االجتماعي
ملمح التخرج من الطورالثالث :في نهاية الطور الثالث يكو
ّ
ّ
ّ
الجماعية.
والثقافي ،ويسلك سلوكا إيجابيا تجاه الذاكرة
ّ
ّ
ّ
ّ
الوطنية بسياقها االجتماعي والثقافي ،ويسلك
الكفاءة الشاملة :في نهاية السنة الخامسة يكو املتعلم قادرا على توظيف أدوات ومفاهيم املادة للتموقع في الزما  ،وربط األحداث التاريخية والشخصيات
ّ
ّ
الجماعية.
سلوكا إيجابيا تجاه الذاكرة

الكفاءة الشاملة
امليادين
أدوات ومفاهيم املادة
التاريخ العام
التاريخ الوطني

وزارة التربية الوطنية

ّ
ّ
 .في نهاية السنة الخامسة من التعليم البتدائي يكون املتعلم قادرا على التموقع في الزمان ،ويبدي سلوكا إيجابيا تجاه الذاكرة
ّ
الجماعية وربطها بالحدث والشخصية التاريخية في إطارسياقها الجتماعي.
الكفاءات الختامية
ينطلق من الزمن القريب لبناء كرونولوجيا تخص العصور التاريخية الكبرى وربط الشخصية التاريخية بعصرها
يعبر عن رفضه لكل أشكال االحتالل واالستغالل من خالل أمثلة تخص االستعمار األوروبي لبلدا إفريقية.
ينطلق من سندات مرجعية للتعبير عن اعتزازه بمآثر وبطوالت شعبية أثناء املقاومة الوطنية والثورة التحريرية من أجل استرجاع السيادة الوطنية.
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السنوي لبناء التّعلّمات ملادة الرتبية التاريخ
املخطّط ّ
عدد احلحص

املوارد املعرفية املقترحة

توجيهات من الوثيقة املرافقة

توجيهات حول آليات التنفيذ

الحجم
الساعي

تقويم تشخيص ي

2

املراحل التاريخية( دللة تسمية العصر وربط الشخصية

ّ
تعد النشاطات الالصفية من املهام

التاريخية بعصرها)

املكملة لذلك يتم اختيارها على أساس
ما يتماش ى وسياق الكفاءات ّ
محل

املقطع األول

1

املعالم التاريخية

3
4

-

إنجاز لوحة كرونولوجية لتحديد املراحل التاريخية

مرحلة التاريخ القديم
مرحلة التاريخ الوسيط
مرحلة التاريخ الحديث
مرحلة التاريخ املعاصر

التنصيب دو أ تكو دروسا أو
فروضا.

6

الستعماراألوروبي في بالد املغرب و إفريقيا.

8
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املقطع الثاني

7

والتي كا لها دور في الفترة املعاصرة )

الشعوب ورد فعل هذه األخيرة نحو االستعمار ).

تقويم فصلي
5

إفريقيا وتأثيره اإليجابي أو السلبي في التحوالت التي حدثت

2سا

(ابراز مفهوم االستعمار ودوافعه الحقيقيااة وآثاااره الساالبية علااى

إدماج و تقويم و معالجة

الستعمارالحديث( مفهومه و مظاهره)

(التركيز على دور االنسا في هذه املراحل خاصة في شمال

يتصرف األستاذ في هذا ّ
الت ّ
ّ
درج وفق ما يراه مناسبا
ّ
من حيث عدد الحصص حسب ما تتطلبه كل وضعية
ّ
مشكلة تعلمية على حدا دو املساس بالحجم الساعي
محل ّ
املحدد للكفاءة ّ
النماء.

مظاهر الستعماراألوروبي (الحماية والستيطان )
إدماج و تقويم و معالجة
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تقويم فصلي
الغزو الفرنس ي للجزائر (املرامي ،حادثة املروحة ،الستيالء،

9

 3ساعات

السياسة الفرنسية ومظاهرها )
10

املقاومات الشعبية
مقاومة األميرعبد القادر.
مقاومة أحمد باي

11

النضال السياس ي
 -األحزاب السياسية

املقطع الثالث

12

 الحركة الصالحية أحداث 8ماي 1945الثورة التحريرية1
األسباب
املرحلة 1و2

13

الثورة التحريرية2
املرحلة 3و4

14

الستقالل
التقويم الفصلي

وزارة التربية الوطنية
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املخطط السنوي للتقويم البيداغوجي
الكفاءة الختامية
الفصل األول

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

الفصل الثاني

يعبر عن رفضه لكل أشكال االحتالل واالستغالل
من خالل أمثلة تخص االستعمار األوروبي لبلدا
إفريقية.

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

ّ
* رسم سلم زمني و تحديد العصر ومفهومه ( تاريخ البداية وتاريخ النهاية)؛
ّ
التعرف على العصور التاريخية وتسميتها ( قديم ،وسيط ،حديث ،معاصر)؛
*
ّ
بشخصية بارزة فيه؛
* ربط كل عصر
* تمييز ّ
تطور املجتمعات البشرية عبر العصور.
ّ
التعرف على مفهوم االستعمار الحديث و أهدافه وغاياته؛
*
التعرف على ّ
ّ
الدول االستعمارية الحديثة؛
*
* تمييز أشكال االستعمار األوربي الحديث (االستيطا ؛ الحماية؛ االنتداب)؛
* دراسة اآلثار السلبية لالستعمار(االستعمار الفرنس ي في الجزائر نموذجا)؛
* التعبير الشفهي أو الكتابي عن رفو أشكال االستعمار.
* تحديد الفترة التاريخية ّ
لكل من األساليب املعتمدة في النضال الجزائري؛
التعرف على املقاومة الشعبية قيادة وامتدادا جغرافيا ّ
ّ
ومدة زمنية؛
*
ّ
التعرف على النضال السياس ي وقادة الفكر السياس ي و اإلصالحي في الجزائر؛
*
* استخالص جوانب االلتقاء وجوانب االختالف وأثر ذلك على طول ّ
مدة االستعمار؛
* تحديد مواقع اندالع الثورة على الخريطة؛
* يسمي شخصيات الثورة التحريرية ّ
ويعتز بها؛
ّ
التعرف على مراحل الثورة التحريرية؛
*
* يستخلص أهمية وحدة ّ
الصف و املواقف والوحدة الوطنية.
36
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مادة الجغرافيا
ّ
ملمح التخرج من مرحلة التعليم البتدائي :في نهاية مرحلة التعليم االبتدائي يكو املتعلم قادرا على املساهمة في اقتراح حلول ملشاكل السكا والبيئة في محيطه القريب ،بمعرفة معطيات الجغرافي
ّ
املحلي والوطني.
ّ
أهمية املوقع ّ
ّ
املتعلم قادرا على استخالص ّ
ّ
تخص
الطبيعية التي تساعد على التنمية املستدامة ،بمعرفة معطيات جغرافية
وتنوع املوارد
ملمح التخرج من الطورالثالث :في نهاية الطور الثالث يكو
املجال.
ّ
الكفاءة الشاملة :في نهاية السنة الخامسة من التعليم االبتدائي ،يكو املتعلم قادرا على اقتراح حلول ملشاكل السكا و التنمية و البيئة و االستغالل غير العقالني للموارد الطبيعية بعد الكشف عن
املجال الجغرافي الوطني.
الكفاءة الشاملة
امليادين
أدوات و مفاهيم املادة
السكان و التنمية
السكا والبيئة

وزارة التربية الوطنية

ّ
 .في نهاية السنة الخامسة من التعليم االبتدائي ،يكو املتعلم قادرا على اقتراح حلول ملشاكل السكا و التنمية و البيئة و االستغالل غير العقالني للموارد الطبيعية بعد الكشف عن املجال
الجغرافي الوطني.

الكفاءات الختامية
ينطلق من املوقع الجغرافي والفلكي ،واملجال الجغرافي للجزائر إلبراز التنوع اإلقليمي و املناخي ،و اقتراح حلول لظاهرتي التصحر و الجفاف.
يربط العالقة بي استغالل االنسا للموارد الطبيعية وأثرها على التنمية
ينطلق من التهيئة االقليمية القتراح حلول ملشكل بيئي في محيطه القريب
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السنوي لبناء التّعلّمات ملادة اجلغرافيا
املخطّط ّ
املوارد املعرفية املقرتحة

عدد احلحص

توجيهات حول آليات التنفيذ

توجيهات ن الوثيقة املرافقة

احلجم الساعي

تقومي تشخيصي
1

املقطع األول

2

3

املوقع الجغرافي للجزائر
(محليا – إقليميا –عامليا)
تنوع األقاليم في الجزائر
 مظاهر السطح -املناخ والنبات

استعمال سندات بصرية مناسبة تسهم يف

إجناز عروض (عمل فوجي أو فردي) خارج القسم

وتعرض يف احلصة املناسبة.

استغالل خريطة األقاليم الطبيعية و دفع املتعلّم إىل

التصحروالجفاف (مشكل وحلول)

4

استنتاج التنوع اإلقليمي.

2سا

إدماج و تقويم ومعالجة
التقويم الفصلي األول

7
8
9

املقطع الثاني

5
6

الكثافة و توزيع السكان.
العوامل املتحكمة في توزيع السكان .
التنمية القتصادية و مظاهرها
أثرالتنمية ّ
السكانية على السكان

ضرورة إثارة روح املالحظة لدى
ّ
املتعلم و تنظيمها و تدقيقها.

اختيار و ضعيات بسيطة للتعرف على مفهوم الكثافة
والتنمية القتصادية والبتعاد عن املفاهيم األكاديمية.
التركيز على دور اإلنسا اإليجابي انطالقا من التنمية البشرية
وإعداد الفرد إلى تأثيره في عملية البناء.

إدماج و تقويم ومعالجة
التقويم الفصلي الثاني

وزارة التربية الوطنية
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10

مفهوم التهيئة القليمية (استغالل املجال
الجغرافي لإلقليم )

11

التلوث البيئي (مشكالت و حلول ).

املقطع الثالث

12

13

يقترح حلول ملشكالت التلوث و النفايات املنزلية( في
شكل مشاريع)
ّ
يقدم إجراءات عملية وجيهة لحماية الغابات
واألراض ي الفالحية(عرض األعمال املنزلية)
 كتابة عبارة تحسيسية تصلح الفتة ّلتجنب
الحرائق(على سبيل املثال).
ّ
دفع املتعلم إلى التحكم في تصنيف النفايات املنزلية ـ و
إدراك دوره في محاربة التلوث و التعامل مع النفايات
املنزلية (التركيزعلى الجانب القيمي و السلوكي).

حماية الغابات واألراض ي الفالحية .

إدماج و تقويم ومعالجة
التقويم الفصلي الثاني

وزارة التربية الوطنية
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ّ
ّ
املخطط التقويم البيداغوجي
الكفاءة املستهدفة في التقويم البيداغوجي

الفصل األول
الفصل الثاني
الفصل الثالث
وزارة التربية الوطنية

مؤشرات ملعاييرالتحكم في الكفاءات

* يحدد موقع منطقته ( البلدية ،الوالية) في الجزائر و يعلق على ذلك*يحدد مساحة و موقع الجزائر بالنسبة
للمغرب و البحر األبيو املتوسط
أمام وضعيات إشكالية مستقاة من محيطه يكون املتعلم قادرا على:
* يرسم خريطة الجزائر و يبي عليها األبعاد مع التعليق*يحدد موقع الجزائر في الوطن العربي و إفريقيا و العالم
التموقع محليا ،إقليميا و عامليا(ولية ،وطن ،قارة ،عالم) و التعريف
بتنوع األقاليم الطبيعية في الجزائر(مظاهرالسطح و املناخ و النبات) ،و و يتعرف على املناطق الجغرافية املذكورة ( املعالم الكبرى) و يعينها على الخريطة * يبرز أهمية موقع الجزائر
كذا اقتراح حلول وجيهة ملشكلتي التصحر و الجفاف.
* ّ
يعرف بأنواع األقاليم الطبيعية في الجزائر(مظاهر السطح و املناخ و النبات) و يذكر خصائصها
* يميز بي ظاهرتي التصحر و الجفاف ّ
*يقدم حلوال وجيهة لهما
* ّ
يعرف الكثافة السكانية * يحلل خصائص توزيع السكا في الجزائر* يحدد املناطق الكبرى لتركز السكا في
أمام وضعيات إشكالية تتعلق بالسكان و التنمية القتصادية يكون
الجزائر باستعمال الخريطة
املتعلم قادرا على التعريف بالظاهرة الديمغر افية و خصائص توزيع
السكان في الجزائر ،مع توضيح املقصود بالتنمية القتصادية في الجزائر * يبي العوامل املتحكمة في توزيع السكا
و فوائدها على السكان
* يشرح املقصود بالتنمية االقتصادية في الجزائر
* يبرز فوائد التنمية االقتصادية على السكا
في وضعيات و اقعية حول التهيئة القليمية من بيئته املحلية ،يتمكن
املتعلم من تبيان كيفية الستغالل العقالني ملجاله الجغرافي و ذكر
مشاكل املدن مع اقتراح الحلول ملشكلتي التلوث و النفايات املنزلية و
صياغة إجراءات فعالة لحماية األراض ي الفالحية و الغابات.

* يشرح مفهوم تهيئة اإلقليم * يبي كيف يستغل مجاله الجغرافي الواقعي بعقالنية
*يحصر مشاكل املد من الواقع أو السندات *يعطي حلوال وجيهة لظاهرتي التلوث و النفايات املنزلية
*يصوغ كتابيا إجراءات عملية ناجعة لحماية األراض ي الفالحية و الغابات
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