




 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2011

4

 

 

 



  2011طبعة جوان  االبتدائيمناهج التعليم 
  

  مدخل
  

عبر العالم، والتي تعتبـر اإلصـالح سـيرورة    الناجحة على غرار األنظمة التربوية 
وزارة التربيـة   قامتيم وتعديل، ومتابعة وتقي تنفيذومستمرة ودورية من تصور و دينامية

   . مرحلة التعليم االبتدائيلمناهج في مختلف مستويات المضامين المعرفية لتخفيف بالوطنية 
  

التطبيق الميداني وتزامنـت  اإلختالالت التي أظهرها  معالجة بهدفتأتي هذه العملية 
  . مرحلة التعليم االبتدائي مع تعديل الزمن الدراسي في

  
  :عملية التخفيف فيوقد تمثلت 

للمناهج خالل كامل المسـار   مين المعرفيةاضمان االنسجام العمودي التام للمض -
  في التدرج المفاهيمي؛ الهامةالدراسي للتلميذ، بغرض تجنب التكرار و الفوارق 

التركيز على المعارف األساسية للمادة وحذف كل المفاهيم أو المعلومات التي ال  -
 رورية للتعلمات الالحقة؛تشكل مكتسبات قبلية ض

المقررة في المناهج مع الحجم الساعي المخصص بين المضامين  التالؤمإحداث  -
 لكل مادة؛

 .االبتدائي والمتوسط والثانوي: ضمان التمفصل بين المراحل التعليمية الثالث -
  

  :تعديل شبكة المواقيت
، التعليم االبتدائيشبكة مواقيت المواد في مرحلة  ستعرفموازاة مع تخفيف المناهج، 

   :، تعديال ينطلق من المبادئ العامة التالية22011/2012بداية من الموسم الدراسي 
  
  تدرج الزمن الدراسي للمستويات الدراسية وفق مراحل نمو الطفل؛ -
تقليص الزمن الدراسي اليومي واألسبوعي مع توزيع متوازن للفترات المخصصة  -

 ؛أثناء تنظيم الزمن الدراسي للدراسة والفترات المخصصة للراحة
مراعاة المعطيات األكثر داللة في الدراسات الخاصة بمجال الوتائر المدرسية في  -

التغيرات اليومية لالداءات الفكرية، نشاطات مثيرة للجهد (استعمال الزمن الدراسي 
 ؛...)الفكري، نشاطات التحاور والتبادل واالتصال

 تويات المناهج الدراسية المقررة؛توافق الحجم الساعي السنوي مع مح -
...) النشاطات الرياضية، الفنية، اإلبداعية،( ةترقية وتنمية النشاطات الالصفي -

باعتبارها بعدا مكمال للنشاطات التعلمية مما يضمن النمو الشامل للمتعلم بكل أبعاده 
 .التربوية

  



   :شبكة المواقيت المعدلة لمرحلة التعليم االبتدائي
  

  5السنة  4 السنة 3السنة   2السنة   1السنة   عليميةالت المواد

  د 15سا و 8  د 15سا و 8  سا9  د15سا و11  د15سا و11  غة العربیةالّل

  )سا 3(   )سا 3(   /////////////  /////////////  /////////////  األمازيغيةغة اللّ

  د 30سا و 4  د 30سا و 4 سا 3  /////////////  /////////////  غة الفرنسيةاللّ

 د30سا و 4 د30سا و 4 د30سا و 4 د30سا و 4 د30سا و 4  الرياضيات

التربية العلمية 
  والتكنولوجية

 د 30سا و 1 د 30سا و 1 د 30سا و 1 د 30سا و 1 د 30سا و 1

 د 30سا و 1 د 30سا و 1 د 30سا و 1 د 30سا و 1 د 30سا و 1  التربية اإلسالمية

 د 45 د 45 د 45 د 45  د 45  التربية المدنية

 د 30سا و 1 د 30سا و 1  د 45  /////////////  /////////////  التاريخ والجغرافيا

 الفنيةالتربية
موسيقية (

  )وتشكيلية
 د 45 د 45 د 45 د 45 د 45

 د 45 د 45 د 45 د 45  د 45  بدنيةالتربية ال

الحجم الساعي 
  األسبوعي

  د30سا و22  سا 21  سا 21
  +   سا24

  )سا  أمازيغية3(
 

 +   سا24
 )سا أمازيغية3(

  د 45: لغة عربية  المعالجة البيداغوجية
  د 45: رياضيات

  د 45: لغة عربية
  د 45: رياضيات

  د 45: لغة عربية
  د 45: رياضيات

  د 45: لغة عربية
  د 45: رياضيات

  د45:لغة فرنسية

  د 45: لغة عربية
  د 45: رياضيات

  د 45:لغة فرنسية

  السنة الدراسية تنظيم
التذكير أن عملية تخفيف المناهج قد راعت مدة السنة الدراسية والمقدرة  ويجدر

ثانيـة والثالثـة   أسبوعا للسـنة األولـى وال   36للسنة الخامسة ابتدائي و أسبوعا  33بـ 
واحد في بداية السنة الدراسية  أسبوع(منها للتقييم ) 04(، تخصص أربعة والرابعة ابتدائي

يوافق الزمن الالزم إلنجـاز مختلـف   كل فصل دراسي  للتقييم التشخيصي، وأسبوع في
       .)أنشطة التقييم

              
  

  ساسيمديرية التعليم األ                                                         
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  السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي

 2011جـوان 
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 تقديم المادة  -1
  

 ،تشكل السنة الرابعة من التعليم االبتدائي نهاية الطور الثاني من التعليم االبتدائي

عليه يرتكز تعليم اللغة العربية في مات األساسية، وز التحكّم في التعلّهو طور تعزيو

  :لرابعة من التعليم االبتدائي علىالسنة ا
  

معارف متنوعة مع تطويرها بتناول مفاهيم جديدة وتوسيع مكتسبات المتعلّم و -

البحث فيها واستعمالها في مواقف متنوعة قصد التحكّم فها وتدريبه على توظي

سوف تتجلّى في تنظيم معلوماته  هدفة التيفي الكفاءات اللّغوية المست

 .معالجتها في التواصل الشفهي والكتابيو

التحكم الصرفية وعض المبادئ في القواعد النحوية واإلمالئية والتعرف على ب -

  .فيها
  

الكتابة لتفعيل ال القراءة والتعبير وومن هنا ينبغي أن يتوصل المتعلم إلى استعم

 "المبادئ"إدارك المحاور التي تعالجها ولى المعلومات وب، والوصول إوالتكامل المطل

ار قدراته بالمجاالت التي تقوده إلى التوسع فيها بواسطة الفضول المعرفي واختو

ذاتي وروح البحث الكتشاف ، وحينئذ سوف يتعزز لديه التعلّم المهاراته المكتسبةو

التي تنمي حصيلته  يةالنصوص اللّغويجدها في المطالعة و محيطه وفضاءات أخرى

في هذا السياق فإن التقرب من القواعد النحوية والصرفية المعرفية واللّغوية، و

  . كتابياعده على استخدام ضوابطها شفهيا وواإلمالئية يسا
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   لزمني االتوزيع  -2
    

هو  دائياالبتص لتدريس اللغة العربية في السنة الرابعة من التعليم ي المخصزمنالحجم ال     
  :حسب الجدول اآلتي عموز ،د أسبوعيا 15 سا و 8

  
  الحجم الزمني  عدد الحصص  األنشطة

  د 30سا و  1  2  تعبير شفوي وتواصل)/فهم، إثراء أداء،(قراءة 

 د 30سا و  1  2   قواعد نحوية /قراءة 

 د 30سا و  1  2  قواعد صرفية وإمالئية/ قراءة 

  د 45  1  تعبيـر كتابي

  د 45  1   محفوظـات

  د 45  1  مطالعة موجهة

  د45  1  تصحيح التعبير/إنجاز مشاريع

  د45  1  خط/ إدماجية نشاطات

  د 15سا و  8  11  المجموع

  

نشاطات المذكورة وفق ترتيب م بتقديم الالغرض من هذه المرونة هو السماح للمعلّ: مالحظة
باالنتقال من نشاط إلى  يسمحو ،بين مختلف النشاطاتاالنسجام و التنسيق، يراعى فيه منطقي

  . قطيعة في تعلّمات التلميذ أيآخر دون إحداث 

معرفة الفروق م تالميذه، ومراعاة مدى تقدبم من شأن هذا التوزيع أيضا أن يسمح للمعلّو
  .إلرساء الكفاءات المسطرةتكييف تعليمه ، والفردية

وننبه إلى أن   
   ؛أسبوعيا ببالتناو الصرفية تتماإلمالئية و دراسة الظاهرة.  أ 
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ظاهرة  التطبيقات اإلدماجية تختلف عن التطبيقات الفورية التي تقع بعد معالجة كّل  . ب
م أثناء ما تناوله المتعلّفهي تشمل جميع  ،)أو صرفية أو إمالئية نحوية(لغوية 
  . األسبوع

  

  : السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي  ملمح الدخول إلى -3
    

 لتلميذ السنة الثالثة من التعليم االبتدائي هو مرتكز ملمح الدخول إلى السنة إن ملمح الخروج
  : أن يكون المتعلّم في بداية السنة الرابعة قادرا على ، ينبغيالرابعة من التعليم االبتدائي وعليه

 .ة المسترسلة والمعبرة بمراعاة ضوابطهاالقراء -
  .لمقروء والحكم عليه في حدود مستواهفهم ا -
  .مواقفهلتعبير شفهيا عن مشاعره وظيف المكتسبات اللّغوية في اتو -
 .كتابة نصوص متنوعة -

 

  : ملمح الخروج من السنة الرابعة من الّتعلیم االبتدائي  -4
    

  : ، يتوقع أن يكون المتعلم قادرا علىنة الرابعة من التعليم االبتدائيفي نهاية الس
  .ته بانسجامفيها مهاراالقراءة المسترسلة التي يبرز  -
بما يعيشه في تحويل ما يفهم في نشاط التعبير إلى معلومات ترتبط تلخيص ما يقرأ، و -

ة للنّص إدارك الصلة الرابطة بين المكونات األساسيمحيطه وبما يحسه ويشاهده، و
 .وتقديمها تقديما منظّما

عره ومواقفه من التعبير عن مشاالمفيدة والجمل الكاملة لبناء أفكاره و توظيف التراكيب -
 . ل التي يعتمد ها إليصال ما يريدهخالل األفعا

تسباته المختلفة بكيفية لتحرير نصوص يستعمل فيها مكاستقراؤها فهم التعليمات و -
 .مالئمة

، اإلمالئية، في تركيب الجملة ، الصرفيةالنحوية: عرف على وظيفة القواعد اللّغويةالت -
 . وحسن استعمالها

 .له للمحفوظ تمثال داال على الفهمالتعبير عن تمثالقطع الشّعرية وستظهار جملة من ا -
تذوق الجانب الجمالي للنّصوص ومالحظة بعض األساليب األدبية للنسج على منوالها،  -

 .وإنتاج نصوص حوارية وإخبارية وسردية ووصفية
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  : الكفاءة الختامیة لنھاية السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي  -5
    

 خطاباتإنتاج عليم االبتدائي قادرا على فهم والمتعلّم في نهاية السنة الرابعة من التّيكون 
  .وعة يغلب عليها الطابع الوصفيكتابية متننصوص وشفهية 
    

   :ة الكفاءات القاعدية في السنة الرابعة االبتدائی - 6
  
  :المطالعة قراءة وال 6-1
  

  األهداف التعلّمية  الكفاءة القاعدية

دي النصوص أداء يؤ
  جيدا

  يقرأ النصوص قراءة مسترسلة ومعبرة  -
  . يحترم عالمات الوقف -
  . يستظهر النصوص المحفوظة بأداء صحيح -

  يفهم ما يقرأ

  .ديد معاني الكلمات الجديدةغير لغوية لتحيستخدم قرائن لغوية و -
  . يتعرف على موضوع النص وعلى جوانب المعالجة فيه -
ة مهما كانت األدوات ـيات الحكايـشخص رف علىـيتع -

  ...).أسماء، ضمائر، نعوت(المستعملة للداللة عليها 
  .المكانيةبيئتها الزمانية وأحداث القصة ويحدد  -
  . ط النصوص المدروسةأنمايميز بين النص الوصفي و -
  ...).، الفقراتالعناوين(ى المجموعات اإلنشائية يتعرف عل -
  ردة في النص مع مكتسبات قديمة يربط المعطيات الوا -

يعيد بناء المعلومات 
  الواردة في النص

 .يجد عالئق بين الجمل -
  .يجد عالئق ضمن الجملة الواحدة -
  .يعطي معلومات عن النص -
  . يلخص النص بشكل عام -
  .يعرض فهمه ويقارنه بفهم اآلخرين ويعد له عند االقتضاء -

  
  

  علّميةاألهداف الت  الكفاءة القاعدية

يستعمل المعلومات 
الواردة في نصوص 

  .القراءة

إجابة عن سؤال، إنجاز (يستعمل معلومات النص لمقاصد مختلفة  -
  ...).نشاط

  .يفهم األسئلة وينفذ التعليمات إلنجاز أعمال شتى -
  . يستعمل الموارد المختلفة في المكتبة من أجل القيام ببحث -
  . يستعمل القاموس -

ة اتيجييستعمل إستر
  .القراءة

العناوين الفرعية  –العناوين  –الفهرس (يستعمل المسهالت التقنية  -
  ....)األشكال البيانية للبحث في الكتب  –الصور  –
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يتأكد من بلوغ هدفه من قراءة نص من النصوص -  .يام ذاتيقي.  
  . عرف على العوائق التي تعرقل فهمهيت -
  .وز العوائق المعترضةالحلول لتجا يبادر إلى البحث عن -

  
  
  :الّتواصل التعبیر الشفھي و 6-2
  

  األهداف التعلّمية  الكفاءة القاعدية

  يسمع ويفهم
  يختار أفكاره

  . يفهم المعلومات التي ترد إليه -
  .يتفاعل مع المعلومات المسموعة ويصدر في شأنها ردود أفعال -
  .يستعين بوسائل التعبير غير اللغوية -
  .ه المتصلة بالموضوع والمساهمة في تحقيق التواصلينمي أفكار -
ينظم قوله بشكل منطقي لترجمة أفعاله ومواقفه وإنتاجه أو للتعليق  -

  .على ذلك
يكيف قوله مع أقوال غيره ويجد لنفسه مكانا في المناقشة والمحاورة  -

  .باالستماع والتحلي بالجرأة للتدخل وبالبقاء في صلب الموضوع
  .تقدم النقاش واستمراره وتعميقه يتدخل لضمان -
يبذل جهدا من أجل إضفاء االنسجام على سرد وقائع حكاية أو  -

  .حديث، أو مشروع
  .يكشف المراحل األساسية في الحكاية -

  
  األهداف التعلّمية  الكفاءة القاعدية

  يعبر عن أفكاره

  .عبر عن مشاعره وتأثره وذكرياتهي -
  .يعبر عن ردود أفعاله -
  .بر عن تجاربهيع -
  .يكيف التعبير عن ردود فعله -
  .يشرح ردود فعله -
  . لى مشاهدة صورة أو لوحة أو حكايةيعلق ع -
  .يسرد ذكرياته -
  . بدع تتمة أخرى لهايلخّص حكاية مسموعة أو ي -
  .يبدع تتمة لحكاية مبتورة -
  . يعرض وجهة نظره، أو يصدر حكما -
  . يسوغ حكمهيبرر وجهة نظره، و -

يعطي معلومات 
  ويطلبها

  يصف واقعا من عدة جوانب  -
  يقارن بين وقائع من عدة جوانب  -
  يسرد تفاصيل حدث أو تجربة شخصية  -
  . يشرح مسعى أو مسارا -
  .يستبق نتيجة أو فعال أو حّل مشكلة -
  .يصوغ قانونا أو قاعدة أو تقييما -
  .يطرح أسئلة للحصول على معلومات -
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  .ئلةيجيب على األس -
  . يعلّليشرح و -
  .يطرح أسئلة للتثبت من صحة الفهم -
  . يحفظ ويستظهر نصوصا قصيرة -
  .يجلب أفكارا جديدة -
  .لغوي لتحسين التبليغ واالستقباليسعى إلى إثراء رصيده ال -

   
  :ي تعبیر الكتابال 6-3
  

  األهداف التعلّمية  الكفاءة القاعدية

  يختار األفكار وينّظمها

  ).الموضوع، المستقبلالقصد، (طيات مشروع الكتابة يحدد مع -
  .حسب الترتيب المناسب ينظم أفكاره -
  . جاربه ومطالعاته لتوليد األفكارتمعارفه ويسخّر  -
  . لموضوع انطالقا من أفكار تحدد لهيصوغ نصا متّصال با -
  .يصوغ نصا يستجيب لنية التواصل -

يوظّف الكتابة 
  ألغراض مختلفة

  

طاقات ، بئة، بطاقات تهنرسائل(عمل الكتابة وسيلة للتواصل يست -
  ...).دعوة، برنامج عمل

  . يدون مذكراته -
  .سيط عن زيارة أو تجربة أو مطالعةيحرر عرض حال ب -
- ر كتابة عن رأيه ومشاعره وأحاسيسهيعب.  
  .ينقل خبرا -
  . يحرر حكاية، أو يتّم حكاية -
  . يصف لعبة ويكتب قواعدها -
  . هاز أو آلةحرر كيفية استعمال دواء أو جي -
  أو حصة مالحظة  المالحظات المستقاة أثناء مشاهدةيكتب  - 
   .ينجز مشاريع كتابية -

يهيكل أفكاره ويبني 
  النص

مقدمة، (يوظف إجراءات الهيكلة ويعرض النص عرضا مناسبا  -
  ...).عنوان عناوين فرعية، فقرات، خاتمة

  .تظميعرض أفكاره بشكل من -
  
  

  يصوغ أفكاره

ال األفعال ، استعماستعمال أدوات الربط(عد اللغوية يوظف القوا -
اصر الجملة، إسناد صحيح ، احترام عنوفق األزمنة المناسبة

األفعال، مطابقة بين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، النّعت 
  ...).والمنعوت

  .يستعمل عبارات ومفردات مناسبة ومتنوعة -
  معايير العرضقواعد اإلمالء ويلتزم ب -
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  :  تقديم النشاطات -7

  : القراءة و استثمار النص  7-1
  

سن األداء وعلى حينجز نشاط القراءة من خالل نص يقرؤه المتعلم ليتمرن بواسطته على 
يكتشف تقنيات الكتابة التي تتحكم في صياغة تبين وظائف األساليب ومختلف عالمات الوقف و

  .المضمون
  
على ما سبق ذكره، بل يتجاوزه  –إلى المقاربة النصية بالنّظر  –القراءة  طتصر نشاال يقو

ارسات يضطلع ممتبار نص القراءة ركيزة لعمليات وإمالئية باعإلى عمليات نحوية وصرفية و
  .بها في الدرس اللغوي

  
  :يهدف هذا النشاط إلى و
   
  .همالقراءة الجهرية المعبرة عن الف -
  . المحترمة لقواعد اإلمالء والوقفترسلة القراءة المس -
  . لصامتة لجمع معلومات من المكتوبالقراءة ا -
  . م في آليات القراءة تحكّما الئقاالتحك -
  .موصوف وإبراز جوانب الوصف فيهتحديد ال -
  .إبداء الرأي في مضمون النص -
  . كونات األساسية للنصإبراز الصلة الرابطة بين الم -
  .باستخدام قرائن لغوية وغير لغويةعنى السطحي للنص لتبين المعاني العميقة تجاوز الم -
  .صياغة تدل على فهم معاني النص صياغة اإلجابة الموافقة لسؤال -
  .ارة وفقا للسياق الذي وردت فيهالتعبير عن فهم مفردة أو عب -
  . ابي وعالمة اإلعراب المناسبة لهاكتشاف العالقة بين المحل اإلعر -
  .يف الفعل حسب ما يقتضيه المقامتصرالتحويل في الجملة و -

  
اللها المتعلم على عملية األخذ واالكتساب من إن القراءة وحدة لغوية يتدرب من خ

 هابي، والدالالت التي تكون إطارا عاما للدرس اللغوالنصوص فهي مجال غني بالمضامين و
لمتعلم من ، وبواسطتها ينتقل اسلوبالمسالك المستخدمة في التركيب والصرف واأل يكتشف

  .ناول المعلم الظواهر اإلمالئية ويكتشف صعوبات النطق والخطيتالمكتوب إلى المنطوق و
واكتشاف القواعد عملية يتم بواسطتها تدريب المتعلم على تمييز اآلليات التي تخضع لها 

  من القواعد اللغة، حيث يتم في السنة الرابعة من التعليم االبتدائي االنتقال
   

القواعد التمارين اللغوية إلى تلمس متعلم يمارسها في إطار النماذج والضمنية التي كان ال
ألمور عند طرح القضايا اللغوية فيبدأ في تسمية بعض ا يالضمنبكيفية وسط بين الصريح و
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رتقاء به محاولة لالرات المتعلم العقلية واللغوية وذلك مسايرة لقدل بعض المصطلحات واستعماو
  :يشمل –من المقاربة النصية ض –على هذا فإن نشاط القراءة و. الل المنطقيدإلى مستوى االست

  
  .الشرح والفهم األداء و: القراءة بشقيها  -أ 
  : استثمار النصوص بـ  -ب
  

  . ساسية ليطلع المتعلم على مكوناتهتحليل هيكل النص إلى أجزائه األ* 
تخراج الظاهرة ويتم فيه اس) النحو(وى التراكيب التعامل مع النص على مست* 

   .التدرب عليهامالحظتها وتسميتها والتركيبية من النص، و
تستخرج فيه نماذج صيغ و: مع النص على مستوى الصرف والتحويل التعامل * 

م القدرة على التمييز إكساب المتعلتسميتها بهدف معينة لمالحظتها و صرفية
كلمة وما يعتري تمييز أنواع الأولي للدراسات الصرفية وو تمهيد ، فهوالمقارنة

ي هذا التمييز بأنماط من وينم ...االسم من تذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع
  .جملة في مواقف متنوعةالتحويالت التي يمارسها المتعلم داخل ال

يتم ذلك بإبراز الظاهرة ص على مستوى الظاهرة اإلمالئية والتعامل مع الن* 
  . كتابة الصحيحة المنسجمة مع السمعإلمالئية التي تعتبر امتدادا لعملية تثبيت الا

  
مالحظتها وعملية تطبيقها في عملية تقديم الظاهرة و: يزاوج درس اإلمالء بين عمليتين و

  . نماذج محددة 
 

  : التعبیر الشفھي و الّتواصل  7-2
  

ي وسيلة لممارسة اللغة الشفهية ليم االبتدائيعد التعبير الشّفهي في المرحلة الثانية من التع
إبداء الرأي المناقشة ووالتواصل فهو نشاط يتيح للمتعلم فرصة الحديث االتصال وتنمية قدرات و

لتعبير الشفهي عقب نشاط اأتي نشاط يو. بير عن أفكاره بوضوحمن التعفي تدرج منظم يمكنه 
  رصيدامباشرة حيث يكون المتعلم قد اكتسب القراءة 

لغويا يستغله لالنطالق في التعبير عن أفكاره ومشاعره وتجاربه في وضعيات حقيقية وشبه 
  . حقيقية
  
  

  : ولبلوغ هذا المسعى يتوقع من المتعلم أن 
  . عن مشاعره ودواخله وذكرياته وتجاربه يعبر -
  . خل في النقاش محترما آداب الحديثيتديحسن االستماع إلى غيره و -
  .يدافع عن أفكارهد فعله ويشرح ردو -
  . حينهالإلفصاح عنها في  بمبرراتهيحتفظ ينصت إلى اآلخرين و -
  . برر حكمه ويعلق على حكم اآلخريني -
  . روته اللغوية ويوظف المكتسب منهاينمي ث -
   .قاء الكلمة حسب ما يقتضيه المقامإلألدبية أمام أقرانه عند النقاش ويتحلى بالشجاعة ا -
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وللمدرسة االبتدائية  كتابة من المرتكزات األساسية لوحدة اللغة العربية بصفة خاصةتعتبر ال
  . داخل المدرسة وخارجها، كونها تتصل بالمطالب اليومية للمتعلم بصفة عامة

  
االبتدائي يتم بإنجاز تدريب متواصل ضمن من التعليم إن تعزيز الكتابة في السنة الرابعة 

سترسال في من ثم االلم من الممارسة اللغوية المكتوبة، ومكين المتعوحدة اللغة العربية قصد ت
  :يتفرغ نشاط الكتابة إلى و. كتابة الجمل والفقرات

   
  .الخط* 
   .اإلمالء* 
  .التمارين الكتابية* 
  .التعبير الكتابي* 
  

  : ط ـــالخ 1- 7-3
  

 ياالبتدائمن التعليم ة تعتبر إجادة الخط من األهداف العامة التي يسعى منهاج السنة الرابع  
تعينه على تدوين أفكاره في صورة ها تربي في المتعلم عادة الدقة والتنسيق و، ألنهاإلى تحقيق

  .ه من أن ينقلها إلى عين القارئ وذهنه في إطار الجمال والوضوحأنيقة جذّابة وتمكن
      
  : يأتي  من أهداف نشاط الخط ماو
  .إجادة الخط وسرعة الكتابةليد التي تساعد على تمرين عضالت ا -
  .مع بعض من حيث الضآلة والفخامة رسم الحروف منسقة بعضها -
  .الكلمات بحسب قواعد الخط المقررةرسم الحروف و -
  .األفكار بطريقة منظمة وسريعة تدوين -
  .حسن الذوقالموازنة ولجمال والعقلية كإدراك اتكوين كثير من القدرات الفنية و -
  .الصبرحسن الترتيب وظام والدقة، النظافة ولنت الحسنة كاتثبيت العادا -

  

  : الء ـاإلم 2- 7-3
    

تهدف و اإلمالئيةتتميز اإلمالء في هذا المستوى بالتركيز على المسموع المتضمن للقواعد 
  :اإلمالء إلى 

  
  . ية من األخطاء اإلمالئيةالكتابة الصحيحة الخال -
  .اك بناء الكلمةد اإلمالء قصد إدرالتعرف على قواع -
  .والتنظيم باحترام ضوابط الكتابةالتعود على الترتيب  -
  .حسن استعمال عالمات الوقف -
  

19



  :التطبیقات الكتابیة  3- 7-3
  

  : التطبيقات الكتابية نوعان 
اهرة لغوية بغرض تثبيت للمتعلم فور تناوله لكل ظتقدم التطبيقات الفورية التي  –أ 

  .المعلومات
األسبوع بنية إدماج كل اإلدماجية التي تغطي كل ما تناوله المتعلم أثناء  التطبيقات –ب

  . المكتسبات
  

  : وتهدف التطبيقات الكتابية بنوعيها إلى 
  . المكتسب استعمال الرصيد اللغوي -
  .ت التي تعزز تعلماتهتدعيم المكتسبات بالتطبيقا -
  .آلني لمعلوماته قصد تدارك أخطائهالتقويم ا -
  

  : ر الكتابي تعبیال 4- 7-3  
    

اجة إلى حب، فهو التلميذ المختلفة في هذا المستوىحاجات تزداد اهتمامات وميوالت و
يصب التعبير و. وضعيات حقيقية أو شبه حقيقيةكتابيا انطالقا من  التعبير أو التنفيس عنها

، لذلك المختلفةما توظف فيه المكتسبات ألنه نشاط كتابي غالبا الكتابي أيضا في نشاط اإلدماج 
  . تحقيق الهدف التواصلي في التعبيريتعين على المعلم أن يحرص عليه ل

    
  . تاج تتويجا وتجسيدا للكفاءة المستهدفةهكذا يتدرب المتعلم على اإلنو

  
  : تتحدد أهداف نشاط التعبير الكتابي فيما يأتي 

   .ء واألحاسيسي بغرض التواصل تبليغا لألفكار واآلرااستخدام التعبير الكتاب -
  .شكل واضح وفق ترتيب منظم ومنطقيكتابة األفكار ب -
 ،خبارإ، سرد، وصف(التمكن من ممارسة أوجه التعبير المختلفة تذوق المتعلم و -

  ....)تلخيص
  .التعبير الكتابي استخداما سليما ضوابطستخدام قواعد اللغة وا -
مشاهد القصة استنطاق حة وإلبداع كتخيل نهاية قصة مفتوتنمية الخيال وروح ا -

  .المصورة
  

  : إنجاز المشروع  7-4
  

يمثل إنجاز المشاريع نشاطا إدماجيا يمارسه المتعلم في نهاية األسبوع وقد يستغرق 
  . و أكثر حسب ما يتطلبه من الوقت والوسائل واألعمال المختلفةأسبوعين أ
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ينجز و. ها في إنتاج كتابيلممارسة إدماج مكتسبات المتعلم وإخراجفالمشروع مناسبة ل
يقتضي تحديد مراحل و .ردية حسبما تتطلبه طبيعة الموضوعد يتم بطريقة فوق، المشروع جماعيا

  . ، كما يحدد نصيب كل عضو في الفوج من األعباءلوسائل والوقتااألعمال واإلنجاز و
  
  : من أهداف المشروع ما يأتي و
  ، ام آراء الغيرعمل الجماعي واحترتدرب المتعلّم على ال -
  ، تحمل المسؤولية -
  ، الشعور بالمتعة وحرية المبادرة -
  ، ماته واستغاللها في إنتاج واحدإدماج تعلّ -
  ، تخطيط تعلّماته -
  .التقييم الذاتي -
   

  : ة المطالع 7-5
  

، الغرض األساسي منها هو فهم التلميذ ما يقرأ المطالعة عملية بصرية وفكرية وإدراكية
  .نب ما يتبع ذلك من جودة النطق والتفاعل مع المقروء واكتساب الدقة، وإصدار األحكاماإلى ج
  

سيلة لتحقيق أغراض يتميز نشاط المطالعة في السنة الرابعة من التعليم االبتدائي بكونه و
ارات الالزمة لممارسة هذا النشاط، ، علما بأن المتعلّم قد اكتسب من قبل المههذا. تعلمية مختلفة

عليه و. السرعة والفهم معا: ك بالسيطرة على ركنيهذلمهيأ الستخدامه استخداما مفيدا، و أصبحو
ى تدعيم هذا المكسب داخل فإن المطلوب من المعلم في هذا المستوى هو العمل مع التالميذ عل

  :خارجه القسم و
   

  :يمكنه أن يتناول هذا النشاط بوسائل مختلفة منها : داخل القسم * 
  ....)قصص، مجالت، جرائد، إعالنات(دات متنوعة سن -
  ....)سرد، حوار، وصف(نصوص مختلفة األنماط  -

السندات التي يوجه التالميذ إلى ن أن يقدم المعلم قائمة بالكتب ويمك: خارج القسم * 
  .استغاللها في إثراء نشاط اإلدماجيسعى إلى مطالعتها على أن يتابع العملية و

  
   :من خالل نشاط المطالعة أن يكون قادرا علىلم في هذا المستوى، وويتوقع من المتع

نتيجة الخوف من الوقوع في الخطاء، أو لعيب من عيوب االنطواء خجل والتخلص من ال -
  ،النطق

  ، رأيه في سلوك بعض شخصيات القصة إبداء -
  ، ن المقروء بإثراء رصيده اللغوي والمعرفياالنتفاع م -
  ، ث عن معاني الكلمات الغامضة لديهس للبحستعمال القاموا -
  ، دون تكليف من غيره) الذاتية(رة اكتساب الميل نحو المطالعة الح -
  تلخيص قصة طالعها، أو نص قرأه، -
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  ، ير خاتمتها مثاليالتصرف في جزء من مضمون قصة كتغ -
  ، إنتاج قصة تحاكي قصة طالعها -
  ، جبعض أدوار شخصيات القصة ضمن فو تأدية -
  .لمقروءالمطالعة الخاطفة بزيادة السرعة مع اإللمام با -
  

   :المحفوظات  7-3
  

ألنّها تتّصف بالسهولة ، ن األدب القريبة من نفوس األطفالالمحفوظات لون من ألوا
  .ترديدها ألنّه يتأثّر بمضمونها وبجمالهااإلكثار من والجاذبية، فالمتعلم يقبل على حفظها و

  
  :  إلى المحفوظات وتهدف

  . تنمية القدرة على الحفظ -
  .تنمية الذّوق األدبي والفنّي -
  .التّخلص من حاالت التردد والخجل واالنطواء عن طريق األداء الجماعي -
  .وتجديد النشاط وتبديد الملل الشعور بالسرور -
  .لمعاني الواردة في النّص المحفوظالتّحكم في اإللقاء لمختلف ا -
  . تمثّال داالّ على مضمون النص فوظتمثّل المح -
  . استخدام القدرات الصوتية والفنية إلشباع الحاجات الوجدانية -
  .وبتوجيه من المعلّماالرتباك بواسطة اإلنشاد الجماعي تذليـل صعوبات النطق و -
  . اإللقاء الفردي وإجادة التّعبيرنافس النبيل أثناء تالتدرب على ال -

  
  :  المحتويات -8

  : المحاور الثقافیة  8-1  

  ...). البطوالت، الشخصيات، األعياد ،حب الوطن(الدينية الهوية الوطنية و -
  ...).التّعامل، التبرع بالدم، السلم، التضامن(م اإلنسانية يالق -
  ....)العالقات، بر الوالدين، رعاية المسنين( االجتماعيةالحياة  -
، األزياء مكافحة األمية، المعارض، السينما، المسرحالمكتبة، (الحياة الثقافية ومظاهرها  -

  ....)المحلية التّقليدية
  ....)حرية الفرد، الجهل بالقانون(الديمقراطية وحقوق اإلنسان  -
، معرض الشعرية، الجلسات األدبية والتجارب واألبحاث العلمية(اإلبداع عالم االبتكار و -

  . ...)رسام
لجمعيات الخيرية، جمعية الحي، التأمين، الهالل األحمر ا(الخدمات االجتماعية  -

  . ...)الجزائري
  ....)زيت الزيتون، التمر، العسل، النظافة، األمراض، الوقاية(التّغذية والصحة  -
  . ...)الفروسية، السباحة، الشطرنج(الرياضة البدنية والفكرية  -
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  ). ...، حماية الحيواناتاية الشواطئنظافة المحيط، حم(البيئة  حمايةالتوازن الطبيعي و -
  . ...)الزلزال، الفيضانات، العواصف،(ثقافة الكوارث  -
  . ...)لسياحة الجبلية والصحراويةا(عالم األسفار والرحالت  -
  ...).وابع البريدية، المطالعة، جمع الطاأللعاب اإللكترونية(الترفيه والهوايات  -
  . ...)المرافق العمومية، احترام األشخاص وعآداب الشار(مظاهرالسلوك المدني  -
  ...).المعلوماتية، النقش على الخشب والنحاس، صناعة الفضة(عالم الشغل والحرف -
بية الحيوانات، صناعة النسيج، الصناعات الغذائية ، ترالفالحة(والصناعة  االقتصادعالم  -

  ....)والكيماوية
  

  :  التراكیب الّنحوية  8-2
  

  .اسم، فعل، حرف: لم أنواع الك -
  ).الفعل، الفاعل، المفعول به(البسيطة عناصر الجملية الفعلية  -
  ).المبتدأ، الخبر(البسيطة عناصر الجملية االسمية  -
  .الفعل الالّزم والمتعدي -
   .نائب الفاعلالفاعل و -
  .كان وأخواتها -
   .أخواتهاإن و -
   .اإلضافةاالسم المجرور بالحرف و -
  المثنىإعراب  -
   .إعراب جمع المذكر السالم -
   .إعراب جمع المؤنث السالم -
  .الصفة والموصوف -
  .العطف -
   .الحال المفردة -
   .الفعل المضارع المرفوع -
  .الفعل المضارع المنصوب -
 .الفعل المضارع المجزوم -
  .اسم الفاعل واسم المفعول -
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  :الّتحويل الصرف و 8-3
  

  .)لتمييز بين األزمنةا(أزمنة الفعل  -
  .سم في اإلفراد والتثنية والجمعاال -
  .الفعل الصحيح -
    .)التعرف على مواقع حرف العلة في الفعل(الفعل المعتل  -
   .االسمالضمائر المتصلة بالفعل و -
  .الضمائر المنفصلة -

  
  

  : الء اإلم 8-4
  

  .لفعلاالتاء المفتوحة في االسم والتاء المربوطة و -
  .لف اللينة في األفعالاأل -
  .األلف اللينة في الحروف -
  .األمر والمصدرهمزة الوصل في الفعل الماضي و -
   .رسم اسم اإلشارة -
  .رسم األسماء الموصولة -
  

  : التعبیر الكتابي  8-5
  

  .)مناسبة دينية، وطنية، شخصية(يحرر بطاقة تهنئة  -
 .مسموعاا بخطايلخص نصا مقروءا أو  -
  ...صا أو منظرا أو حدثايصف شخ -
  .يكمل قصة مبتورة النهاية -
   .ع أسئلة ألجوبة أو أجوبة ألسئلةضي -
  .يضع أسئلة لمناقشة موضوع ما -
  .يكتب تعليقا عن مباراة رياضية -
  .يمأل استمارات أو مطبوعات -
  

  :المشاريع المقترحة  8-6
  التراث بمظاهره الوطنية المتنوعةتشكيل مصنّف حول  - 
  جاز شريط مرسومإن -
  إقامة معرض حول بعض المعالم السياحية في الجزائر -
ية -  إعداد كتيب حول األغذية الص
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  :  طرائق التدريس  -9
    

في التعليم حيث  الطرائق النشطةيدعو منهاج السنة الرابعة من التعليم االبتدائي إلى اعتماد 
حفّز على العمل و الممارسة والبحث من أجل يتتمحور العملية التعليمية حول المتعلم الذي 

  .االكتشاف وامتالك الكفاءات المستهدفة
    
العملية التربوية حيث يرافق المتعلم في  ه، فهو موجالمعلم، وفي إطار هذا المنظور اأم

 ه أو تعرقل مساره أوريشجعه على إثارة األسئلة التي تحيمساعيه ويساعده على تسديد خطاه و
  .قيق األهداف المسطرةتسمح له بتح

    
التي توفر الشمولية للمتعلم وتمنع  المقاربة النصية، يساعد على تحقيق الكفاءة اللغويةمما و

  . ى المتعلم إدراجها في سياق موحدالمعرفة اللغوية إلى عناصر متفرقة يصعب عل "تفتيت" 
  

" عل من المعرفة يج في هذا التحصيل المتكامل والمنسجم الذي بيداغوجيا اإلدماجتساهم و
بناء ضروريا لتكوين الكفاءة، فالمتعلم الذي يدرس ظاهرة لغوية في سياقها مركبا و" كـالّ 

، فقط... أو اإلمالئيةيكتشف من وراء ذلك القاعدة النحوية أو الصرفية  ال) أي النص(الطبيعي 
ية في إنتاجه الكتابي آليات لغوى اكتساب رصيد إفرادي وثقافي وكيفية توظيف إلذلك  بل يتجاوز

  .الشفوي و
    
دفع تجسيد مبدأ اإلدماج من جهة، وقصد  بيداغوجيا المشروعيحث المنهاج على تبني و

في نهاية هذا جل تقديم إنتاج كتابي أالسعي من لمتعلم إلى تحمل مسؤولية تعلمه والبحث وا
  .من جهة أخرى المسعى
  
هي تعد من ، ولمية ووضعيات مشكلةوضعيات تعتتمثل بيداغوجيا اإلدماج في إنشاء و

داللة بالنسبة ذات تمنح بعدا طبيعيا للتعلم ألنها النشاط الذهني، والعوامل التي تحفز على التعلم و
ل المشكلة للمتعلم الذي يشعر بأنه معني فيقبل بكل عزم على الدارسة رغبة في اكتشاف ح

  .واكتساب قدرة معينة
  

  : الوسائل التعلیمیة  -10
    

  :توفير وسائل تعليمية تتمثل في  ، ينبغيسيدا للمنهاجتج
  
  . الوسائل التعليمية الفردية، أي كتاب التلميذ وقصص المطالعة  - أ

التربوية من  دليل المعلم ويشتمل على كل ما من شأنه أن ييسر ممارسة العملية  - ب
 ...سنداتإرشادات وتوجيهات و
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  : التقییــم -11
    

ور التعليمي ة من التقييم، إذ يتخذه المعلم في بداية الدرس أو الطتخلو الممارسة التعليميال 
يلجأ عتمده أثناء الدرس قصد التكوين والعالج، ويحديد المستوى، وتقصد تشخيص النقائص و

  .ماتعليم بنية إجراء حصيلة التعلّإليه في نهاية كل مرحلة من مراحل الت
    
لمتعلم وتتبع كيفية حلّه لها ومالحظة إنجازه ت بتقديم وضعيات مشكلة لكفاءااليتم تقييم و

تسمح بتقييم دماج لتعلمات التلميذ من جهة، و، فهذه الوضعيات توفر عنصر اإللألعمال المختلفة
  . ءة المستهدفةمدة تحكم المتعلم في الكفا

    
ار والتقييم الذاتي لمس" التعلم الواعي"ب المتعلم على ر، يدوتماشيا مع المقاربة بالكفاءات

إن التلميذ يتعلم بنية ثم . المسئولية واالعتماد على النفس ، فيتزود باالستقاللية وروحالتعلم
أهم ما لكفاءات المستهدفة، واكتساب اهذا التحصيل وجل تحسين أيقيم نفسه من التحصيل و

اتخذها إلنجاز مختلف النشاطات  ينصب عليه التقييم الذاتي فحص المتعلم للمساعي التي
  . مالواألع
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 تقديم المادة 
 المالمح الخاصة 
 ابتدائي لختامیة للسنة الرابعةالكفاءة ا 
 مضامین برنامج السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي 
 التوجیھات المنھجیة الخاصة 
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  تقديم المادة
  

ادة التربية اإلسالمية في إطار المنهج التربوي العام الذي يتبناه النظام تدخل م
تصنف و التربوي الجزائري، إذ هي في التعليم القاعدي معرفة وممارسة وسلوك،

إطارا تعليميا تعلّميا ، وتكون في مجموع عناصرها ضمن مواد المجال االجتماعي
وتكوين شخصيته عقيديا وفكريا هاما باعتبارها تسهم في استكمال نمو المتعلم 
  .ووجدانيا وجسديا وجماليا وخلقيا وفق الكتاب والسنة

جملة من التعلمات  كتسابتهدف أساسا إلى ا عليم االبتدائيمرحلة الت فهي في
خاصة بمادة التربية اإلسالمية، والسلوكات التي تشكل الحد المعارف الية واألساس

  .المالئم لبناء الكفاءاتالمطلوب و
ل طور ، ودخفإذا كان المتعلم في السنتين األولى والثانية قد مر بطور التلقين

التعميق، حيث طور  ي السنة الرابعة ابتدائي سيستكملف هنّإ، فالتعميق في السنة الثالثة
للعقيدة اإلسالمية، من اجل ترسيخ المبادئ األساسية في مفهوم اإليمان  يتوسع

ة من ومجموع، عض السور من حزب سبحب ويضيف إلى ما حفظه في السابق
ويتعرف على بعض أحكام الدعاء والصوم والزكاة بما  ،األحاديث النبوية الشريفة

من دعوته في  صلى اهللا عليه وسلممحطات من سيرة النبي يقف على و يناسب سنه،
إلى  ،وقصتي صالح ويونس عليهما السالم ،مكة المكرمة، وتراجم بعض الصحابة

 حسنن اآلداب واألخالق والسلوكات المكرسة للقيم اإلسالمية في جانب جملة م
  . واألمانة ،ومكانة األقاربوحب الخير،  ،المعاشرة، والتسامح والتصالح

لواردة في ، وهي اوقد تم االحتفاظ بنفس الخطة في تقسيم المشاريع وتسميتها
متداد للسنة السابقة، وتكونان اعتبار أن هذه السنة ـ الرابعة ـ ا، بالسنة الثالثة ابتدائي
  .معا طور التعميق

  :المشاريع هيو
- أعرف ديني  :لالمشروع األو  
  أهذب نفسي  :المشروع الثاني -
  أحب أسرتي  :المشروع الثالث -
  أحترم غيري  :المشروع الرابع -
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  المالمح الخاصة
  

  :ابتدائيخروجه من السنة الرابعة  ملمح التلمیذ عند
  

  :ابتدائي أن يكون م عند خروجه من السنة الرابعةتعليتوقع من الم
أن يحسن و ،قادرا على استظهار السور واآليات واألحاديث تالوة ومعنى -

 .عض األحكام األولية للترتيلب
مستنا ومحبا له، و ،نبي صلى اهللا عليه وسلم في العفو والصفحالمقتديا بهدي  -

 . األخالقاآلداب و بسنته في
ركن اإليمان باهللا سالمية من خالل إقرار وتعداد وشرح متمسكا بالعقيدة اإل -

 .الكتب السماوية والرسل شرحا إجماليابالمالئكة و واإليمان
 . مؤمنا باهللا تعالى ومحبا له، متوجها إليه بالدعاء -
ما تقتضيه قيم عبادة الصوم وفق قدرته و ءحريصا على التدرب على أدا -

وكذا أحكام الزكاة والحكمة من  ،معرفا لبعض أحكامها وحكمها المجتمع،
  .كصالة العيدين ،الشعائر التعبدية ومعظما ،مشروعيتها

 .وفق التوجيه القرآني والهدي النبوي، األقاربمعظما مكانة  -
في دعوته  صلى اهللا عليه وسلممن حياة الرسول  مطلعا على محطات مختارة -

، علي لخطابعمر بن ا( ض الصحابة الكرام، عارفا مناقب بعبمكة المكرمة
 ).يونس عليهما السالم ،صالح(وأخالق بعض األنبياء  ،)بن أبي طالب

  

  ابتدائي الكفاءة الختامیة للسنة الرابعة
  

  :السلوكات المتعلقة بـتوظيف المعارف والقدرة على 
  

 القرآن الكريم االستظهار الصحيح للقدر المحفوظ من التالوة السليمة و
 .حا صحيحاشرحها شرو ،واألحاديث النبوية

  

 ح ركن اإليمان باهللا، شرالتمسك بمبادئ العقيدة اإلسالمية من خالل تعداد و
شرحا  ،سلاإليمان بالكتب السماوية واألنبياء والرو واإليمان بالمالئكة،

 مع التدرب على األداء الصحيح لعبادة الصوم وذكر بعض أحكامها، إجماليا،
 .ية بحسن أداء صالة العيدينوالتعريف بالزكاة، واحترام الشعائر الدين
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 يجابية في وسطه، وفق القيم اإلسالمية المكتسبةممارسة السلوكات اإل، 
من دعوته في مكة  صلى اهللا عليه وسلممحطات من حياة الرسول  ومعرفة
، )عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب( ومناقب بعض الصحابة المكرمة

   .)يونس عليهما السالم ،صالح( األنبياءو
  

  مضامین برنامج السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي
  

  أعرف ديني : لالمشروع األّو
  

   ):1(الكفاءة المرحلية 
تعريف بأهمية اإلخالص ، وال، والتعريف بهالقدرة على اإلقرار بركن اإليمان باهللا تعالى

 ،اهللا عليه وسلم إقتداء بهدي النبي صلى ،والصدقاتالتقرب إليه ببعض النوافل و ،في العبادة
  .وصحبه الكرام

  

المفاهيم   األداءاتوالنشاطات   الكفاءات المستهدفة  الوحدات
  األساسية

 اإليمانأركان من 
لالركن األو:   

  اإليمان باهللا

  القدرة على
ل بالركن األو التعريف

، من أركان اإليمان
  والعمل بمقتضاه

يتم التعرف  من خال ل آيات مختارة -
ويمكن . مان باهللا تعالىيعلى معنى اإل

 .االستعانة بآية الكرسي

  اإليمان  -
  اهللاإليمان ب -
  العبادة -
 

من أنواع 
  الصدقة

  

ستظهار القدرة على ا
الحديث وشرحه شرحا 
مبسطا، وتعداد بعض 

 ،أنواع الصدقة
وتطبيقها في 

  المعامالت اليومية

من خالل االستماع إلى قراءة  -
لقراءة ا علىالحديث يتدرب المتعلم 

  .الصحيحة
قال رسول  :ر الغفاري قالعن أبى ذ

تبسمك في ( :صلى اهللا عليه وسلماهللا 
  رواه الترمذي    .)وجه أخيك صدقة

الحديث  يتم التعرف على معنى -
  .واألسئلةالشريف بالحوار 

ور وأنواع الصدقة ص يستخرج -
  .الواردة في الحديث

مجاالت الصدقة في الحياة  يستنتج -
 . اليومية

  .  أخرىاالستعانة بسندات  يمكن - 

  الصدقة  -
أنواع  -

  الصدقة
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  الوحدات
الكفاءات 
  النشاطات واألداءات  المستهدفة

المفاهيم 
  األساسية

  :من شعائر ديني
  صالة العیدين

متعلم على قدرة ال
التعريف بصالة 

وتعداد  العيدين،
بعض أحكامها 
  .وفضلها وآدابها

قبلية ومن لالمكتسبات ا باستثمار -
المتعلم  يذكر خالل مناسبات معروفة

  . العيدينصالة 
 وقتبأسئلة مدروسة يحدد المتعلم  -

  .فضلها يستنتج، ووآدابها ةهذه الصال

صــــالة  -
  العيدين

  . كيفيتها -
  . فضلها -
   .آدابها -

بداية دعوة 
صلى النبي 

اهللا علیه 
في وسلم 
  مكة

القدرة على التعريف 
بالدعوة اإلسالمية 
في بدايتها بمكة 

 ،المكرمة
واستخالص العبر 

  منها

من خالل سـرد قصـة مختـارة     -
م على دعوة النبي في مكة يتعرف المتعل

حطاتهـا  واهم مراحلهـا وم  ،المكرمة
، األوائل من جهرا الدعوة ،الدعوة سرا(

ويستنتج بعض الدروس  ،..). المسلمين
  . والعبر

الدعوة إلى  -
في  اإلسالم

   .مكة

لم ل من أسأّو
  من األطفال

علي بن أبي 
  طالب

التعريف  القدرة على
بشخصية علي بن 

وذكر  ،أبي طالب
  بعض مناقبه

من خالل قصة بعثة الرسول وسرد  -
ة أوائل من اسلموا من الرجال قائم

متعلم على ، يتعرف الوالنساء واألطفال
يستنتج شخصية علي بن أبي طالب، و

  . مناقبهبعض خصاله و

ة ـشخصي -
 علي بن أبي

  . طالب
  .مناقبه -
  

یل   الّل: ةسور

على  القدرة
االستظهار الصحيح 

 وشرحهاللسورة 
  شرحا مجمال بسيطا

خالل االستماع إلى تالوة السورة  من -
أو من قراءة المعلم،  المسجلباستعمال 

تالوة  يتدرب المتعلم على تالوة السورة
 .صحيحة

خالل المناقشة واألسئلة التي  من - 
، يتعرف المتعلم لمعلمايشرف عليها 

جمالي للسورة وبعض على المعنى اإل
  .معاني الكلمات

بعرض نموذج لكيفية حفظ السورة  - 
على الحفظ الذاتي خارج  المتعلميتدرب 

  . القسم
  .صحيحيتم استظهار السورة بشكل  -

  ورة ــس -
  يلاللّ

 إدماجيوحدة 
  للمشروع

 
    

طات هذه مبادرة اختيار نشا تترك -
، حسب سائلها للمعلمالوحدة وو

تستهدف هذه  أنالوضعيات على 
النشاطات إدماج المعارف والسلوكات 

  .المكتسبة من الوحدات
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  أھذب نفسي: المشروع الثاني
 

  : )02( الكفاءة المرحلية
  

وحسن اختيار  ،وبعض صفات المالئكة بصفات عباد الرحمان، قدرة المتعلم على التخلق
بهدي  اإلقتداءو ب على عبادة الصوم، وتمثل قيم الجمال،والتدر ،الجليس الصالح واألصدقاء

  .وبعض األنبياء ،صلى اهللا عليه وسلمالنبي 
 

المفاهيم   النشاطات واألداءات  الكفاءات المستهدفة  الوحدات
  األساسية

من أركان 
  اإليمان

: الركن الثاني
اإليمان 
  بالمالئكة

القدرة على التعريف 
 ذكر وبعضبالمالئكة، و

  صفاتهم ومكانتهم عند اهللا

أركان (لمكتسبات القبلية باستثمار ا - 
..) . قصة نزول الوحي ،اإليمان

، فة المالئكةيتوصل المتعلم إلى معر
ومكانتهم عند اهللا،  وبعض أسمائهم،

  .بشكل مبسط

  المالئكة -
  . صفاتهم -
مكــانتهم   -

  .عند اهللا

من صفات 
  المسلم

  

قدرة على االستظهار ال
 ،لآليةالصحيح 

 وشرحها شرحا
ستخراج مجمال، وا
الرحمان  صفات عباد

والعمل  ،منها
  بتوجيهاتها

من قراءة المعلم النموذجية يتدرب  -
 النطقة والمتعلم على القراءة السليم

 .الصحيح
ف المتعلم على موجهة يتعر بأمثلة -

اد بوع( :قال اهللا تعالى ةمعنى اآلي
 مناقشةب )63:الفرقان( )... الرحمنِ

ما ترشد إليه  منهجية يستنتج المتعلم
 .اآلية

بعرض أمثلة من الواقع يتعرف  -
نماذج متنوعة من المتعلم على 

  .األخالق النبيلة

  . التواضع -
  . االعتدال -
  . طاعة اهللا -
  . الصدق -
  

 الصوم
  

رة على التعريف القد
 ،ببعض أحكام الصوم

ب والتدر والحكمة منه،
رته على أدائه وفق قد
  .وقيم المجتمع

من خالل استثمار المعارف القبلية يذكر  - 
  .أركان اإلسالم

من خالل أسئلة موجهة ودقيقة  - 
يستنتج المتعلم بعض فرائض الصوم 

 . همبطالتوسننه و
ستنتج المتعلم من سندات مقترحة ي - 

 .بعض فوائد الصوم
 اموا كُتب علَيكُم الصييا َأيها الَّذين آمنُ(

  )185:-  183:  البقرة(         )...

ــى  - معنــ
  .الصوم

  .أحكامه -
  . فوائده -
   . آدابه -

34



المفاهيم   النشاطات واألداءات  الكفاءات المستهدفة  الوحدات
  األساسية

الجلیس 
 الصالح

  

على االستظهار  القدرة
 الصحيح لحديث
 ،الجليس الصالح

وشرحه شرحا مجمال 
العمل و ،وبسيطا

اه في اختيار بمقتض
  .األصحاب واألصدقاء

  

قراءة المعلم يتدرب المتعلم  من -
مع  قراءة سليمة، الحديثعلى قراءة 

ما مثل الجليس إن( النطق الصحيح
  رواه مسلم والبخاري     )الصالح

وبأسئلة  ،من خالل شرح الحديث -
المتعلم  يتعرف المعلمموجهة من 

أهمية وخطورة األصدقاء  على
  . واألصحاب

المتعلم الحديث استظهارا  يستظهر -
  .صحيحا

   .أخرىاالستعانة بالسندات  يمكن - 

  . الصداقة -
ــار  - اختيـ

    . الجليس

موقف 
  قريش

من دعوة 
صلى  النبي

اهللا علیه 
  وسلم

  

قدرة المتعلم على 
ش التعريف بموقف قري

من دعوة النبي صلى 
اهللا عليه وسلم بمكة 

واستخالص ، المكرمة
  .العبر منها

/ مصورة( قصة سرد خالل من -
 و مقطع من فلم مختار،أ ،)غيرها
موقف قريش  المتعلم ويستنتج يتعرف

يدة في من الدعوة اإلسالمية الجد
اضطهاد وتعذيب و من أذى ،مكة

  .وضرب

موقف  -
  قريش

ألذى  -
  واالضطهاد

  .المقاطعة -

نبي اهللا 
يونس علیه 

  السالم

   ذكرالقدرة على 
جوانب من حياة نبي 

  .عليه السالم يونس اهللا
  

كتسبات القبلية حول الم من انطالقا - 
يذكر المتعلم بعض  قصص األنبياء

  .اءأسماء األنبي
بعض خصال  يستنتج المتعلم - 

وأخالق يونس عليه السالم من خالل 
اية مروية أو صور أو شريط أو حك

  .قرص
 :يمكن االستعانة بالسندات التالية

   .)... سلنييونس لَمن الْمروإِنَّ (
  ) 144/ 139: الصافات(              

يونس حياة  -
  . عليه السالم

عناية اهللا  -
  . لنبيه يونس
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المفاهيم   النشاطات واألداءات  الكفاءات المستهدفة  الوحدات
  األساسية

: ةسور
  التین

القدرة على االستظهار 
الصحيح للسورة 

وشرحها شرحا مجمال 
 .بسيطا

ل االستماع إلى تالوة من خال - 
السورة باستعمال المسجل أو من قراءة 

يتدرب المتعلم على تالوة  المعلم،
  .السورة

واألسئلة التي من خالل المناقشة  - 
، يتعرف المتعلم يشرف عليها المعلم

على المعنى اإلجمالي للسورة وبعض 
   .معاني الكلمات

بعرض نموذج لكيفية حفظ السورة  -
لى الحفظ الذاتي يتدرب المتعلم ع

  . خارج القسم
ـ يتم استظهار السورة بشكل 

 .صحيح

     سورة التين  -
  
 

وحدة 
 إدماجي

  للمشروع
  

  

ادرة اختيار نشاطات هذه مب تترك - 
، حسب الوحدة ووسائلها للمعلم

تستهدف هذه  أنالوضعيات على 
النشاطات إدماج المعارف 

  .والسلوكات المكتسبة من الوحدات
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  حب أسرتيأ :المشروع الثالث
  

  :)3( المرحليةالكفاءة 
  

 بأوامر اهللا تعالى المتعلقة وااللتزام قدرة المتعلم على معرفة معنى الدعاء وأدائه،
في  إقتداء ،)واإلحسان لألقارب ،الدعاء للوالدين(بحب األسرة و اإلحسان،بالعدل و

ة واألنبياء يمان كالكتب السماويومعرفة بعض أركان اإل ،ذلك بهدي القران والسنة
  .والرسل عليهم السالم، وحياة النبي صالح عليه السالم

     

المفاهيم   النشاطات واألداءات  الكفاءات المستهدفة  الوحدات
  األساسية

  أدعو لوالدي
  

رة على القد
االستظهار 

الصحيح لآلية 
شرحهما شرحا و

 مبسطا،مجمال و
 بالدعاء،تعريف بال

داد بعض تعو
ضائل الدعاء ف

  للوالدين

حول المكتسبات القبلية  باستثمار -
دعاء الوضوء، ( أدعية مأثورة

، )... دعاء الخروج من المرحاض
  .يستنتج المتعلم معنى الدعاء

باالستعانة  مكانتهو يستنتج فضله -
  .األدعية المأثورةو السندات ببعض

  الدعاء -
الـــدعاء  -

  .للوالدين
  .فضله -
  .مكانته -
  

م يوصي اإلسال
  باألقارب

القدرة على 
االستظهار 

الصحيح لآلية 
شرحهما شرحا و

 ،مجمال ومبسطا
وتعداد أوامر اهللا 

نوهيه فيها و
  .االلتزام بهاو

من قراءة المعلم النموذجية  -
ءة السليمة يتدرب المتعلم على القرا

اللَّه  ِإن( .النطق الصحيح لآليةو
   )90:نحلال(       ...) يْأمر بِالْعدِل

بأمثلة موجهة يتعرف المتعلم  -
  .على معنى اآلية

بمناقشة منهجية يستنتج المتعلم  - 
   .مواطن األمر والنهي في اآلية

   .العدل -
   .اإلحسان -
اإلحســان  -

  إلى األقارب
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المفاهيم   النشاطات واألداءات  الكفاءات المستهدفة  الوحدات
  األساسية

من أركان 
مان اإلي :اإليمان

بالكتب السماوية  
والرسل واألنبياء 

  عليهم السالم

القدرة على 
التعريف بالكتب 
السماوية والرسل 

 عليهمواألنبياء 
  السالم

أركان (لمكتسبات القبلية باستثمار ا - 
)  ... قصة نزول الوحي ،اإليمان

متعلم إلى معرفة الكتب يتوصل ال
والرسل  ،السماوية، وبعض أسمائها

  .وبعض أسمائهم هم السالمعليواألنبياء 

ــب  - الكتـ
  . السماوية

ــاء  - األنبي
  . والرسل

نبي اهللا صالح   
  عليه السالم 

  

معرفة نبي اهللا 
عليه  صالح

السالم من خالل 
قصته في القران 

  الكريم
  
 

مشوقة يستنتج المتعلم  من خالل قصة -
  .عليه السالم قصة صالح لمحطات من

همية بحوار هادف يستنتج المتعلم أ -
 .حماية الحيوانات

بأسئلة موجهة يتعرف المتعلم على  -
 .السالم بعض أخالق صالح عليه

:  يمكن االستعانة بالسندات التالية
 )77:ألعراف(   )...فَعقَروا النَّاقَةَ وعتَوا (
)اِلحا ص62:هود(           )... قَالُوا ي(   
  ) م142:اءالشعر(           )...ِإذْ قَاَل لَه( 

حيــــاة  -
ــالح    صــ

. عليه السالم
أخالقــه  -

.  عليه السالم
 

  
سورة   - 

  الضحى
  
  سورة الشرح - 

على  القدرة
االستظهار 

الصحيح للسورة   
شرحا  وشرحها

 مجمال بسيطا
  

خالل االستماع إلى تالوة السورة  من -
أو من قراءة المعلم،  المسجلباستعمال 

  .يتدرب المتعلم على تالوة السورة
خالل المناقشة واألسئلة التي  من -

، يتعرف المتعلم على المعلميشرف عليها 
المعنى اإلجمالي للسورة وبعض معاني 

   .الكلمات
بعرض نموذج لكيفية حفظ السورة  -

على الحفظ الذاتي خارج  المتعلميتدرب 
  .القسم

  .صحيحيتم استظهار السورة بشكل  -

سورة  -
  الضحى

  
سورة  -

 الشرح  

  إدماجي وحدة
    للمشروع

طات هذه تترك مبادرة اختيار نشا -   
، حسب الوحدة ووسائلها للمعلم

الوضعيات على أن تستهدف هذه 
النشاطات إدماج المعارف والسلوكات 

  .المكتسبة من الوحدات
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  أحترم غیري :المشروع الرابع
  

   :)4( الكفاءة المرحلية
ل ، ومعرفة فضوتجنب السلوكات السيئةعلم على التخلق بمحاسن األخالق قدرة المت

بهدي  واإلقتداء ،العفو، والتعريف بعبادة الزكاة، والوقوف على الحكمة من مشروعيتها
  .وبعض األنبياء صلى اهللا عليه وسلمالنبي 

    

  الوحدات
الكفاءات 
  النشاطات واألداءات  المستهدفة

المفاهيم 
  األساسية

من فضائل 
 العفو 

  

 على القدرة
الصحيح ار االستظه
الكريمة لآلية 

وشرحها شرحا 
حديد تو ،مبسطا
طرق العفو معنى و
ومكانتهما  ،والتسامح

 عند اهللا تعالى،
في وممارستهما 
 .الحياة اليومية

  

 العفو من  اصور المتعلم نتجموجه يست بحوار - 
 إلىيتوصل المتعلم  أسئلة مفتوحة خالل من - 

   .أهمية وضرورة العفو في حياة الناس اليومية
يتعرف من الواقع القريب من المتعلم  بأمثلة - 

  . التسامح والتصالحمظاهر العفو وعلى بعض 
 :االستعانة بالسندات المقترحة يمكن - 
 )   نيلـاهـنِ الْجع ـرِضأَعو فربِالْع رأْمو فْوالْع ذخ( 
آل ( )...فَبِما رحمة من اللَّه ( -     )199:ألعراف(

   )159:عمران

  العفو -
  . أهميته -
  . مظاهره -
ــض  - بعــ

  . فضائله

حق 
المسلم 

على 
   المسلم  

على  القدرة
االستظهار 

لحديث لالصحيح 
وتعداد حقوق 
المسلم على 

االلتزام المسلم و
بها في الحياة 

 اليومية

قراءة المعلم يتدرب المتعلم على  من -
حق المسلم على المسلم ( الحديثقراءة 

مع  قراءة سليمة، رواه مسلم )ست
    .النطق الصحيح

وبأسئلة  ،من خالل شرح الحديث -
 المتعلم ستخرجي المعلمموجهة من 

  .بعض حقوق المسلم على أخيه
بأمثلة واقعية يشرح المتعلم هذه  -

   . الحقوق
المتعلم الحديث استظهارا  يستظهر -

 .صحيحا

  . السالم -
ــة  - إجابـ

  . الدعوة
ــميت  - تش

  . العاطس
  . عيادته -
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المفاهيم   النشاطات واألداءات  الكفاءات المستهدفة  الوحدات
  األساسية

  الزكــاة

القدرة على تعريف 
تعداد بعض الزكاة و
الحكمة و ،أحكامها

من تشريعها، 
آثارها و وفضائلها

  .االجتماعية
  
  

ركان أ(باالستعانة بالمكتسبات القبلية  - 
لعبادة تعلم اإلطار العام يذكر الم) اإلسالم
  .الزكاة

ادف يستنتج المتعلم حوار هبأسئلة و -
  .أحكامها األولية وبعض ،تعريف الزكاة

جهة يقف المتعلم على بمناقشة مو -
بعض فوائد وآثار الزكاة في الحياة 

 .والحكمة من مشروعيتها ،اليومية
 :ةت التاليمكن االستعانة بالسندا -
وا أَقيمو( )43:البقرة( )... وا الصالةَوأَقيم(

وأَقيموا الصالةَ ( )110:البقرة( )... الصالةَ
  )56:النور(          )...

     ) 60:التوبة( )... إِنما الصدقَات للْفُقراِء(

  . الزكاة-
  . أحكامها-
  . فوائدها-

أتجنب 
السلوكات 

  السیئة

القدرة على تحديد 
  معنى

وضرر السلوكات 
السيئة، والعمل على 

  .اجتنابها

ل أمثلة واقعية للسلوكات من خال -
معنى وصور هذه ، يتم تحديد السيئة

 .السلوكات
عض حوار يستنتج المتعلم ببأسئلة و -

 .اآلثار السلبية لهذه السلوكات
تجسد يستنتج المتعلم صورا لمواقف  -

 .السلوكات الحميدة المقابلة
  :بالسندات التالية ةيمكن االستعان -
- )ا الَّذها أَيي نم مقَو رخسوا ال ينآم ين

قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا خيراً منهم وال نِساٌء 
   ..). نهنمن نِساٍء عسى أَنْ يكُن خيراً م

  )11:الحجرات(                      

  )الظلم ظلمات يوم القيامة: ( حديث -
  رواه البخاري                       
   )ابِ إِمساعيلَتر يف الْكواذْك( -

     )54:مريم(    

ــلوكات  - الس
  السيئة 

ــرعة  - سـ
  الغضب

  األذى -
  الظلم  -
  السخرية -
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المفاهيم   النشاطات واألداءات  الكفاءات المستهدفة  الوحدات
  األساسية

نبي اهللا 
  صالح   

  علیه السالم 

معرفة نبي اهللا 
السالم  عليهصالح 

ه من خالل قصت
  في القران الكريم

 
 

من خالل قصة مشوقة يستنتج المتعلم  -
   .قصة صالح عليه السالم محطات منل

ج المتعلم أهمية بحوار هادف يستنت -
 .حماية الحيوانات

بأسئلة موجهة يتعرف المتعلم على  -
 .السالم عليه بعض أخالق صالح

  :يمكن االستعانة بالسندات التالية
قالُوا يا ( )77:ألعراف( )...  عتواو الناقَةَفَعقَروا (

 )...م إِذْ قالَ لَه(   )62:هود() ...  الحص
    ) 142:الشعراء(

حيــــاة  -
ــالح    صــ

. عليه السالم
أخالقــه  -

. عليه السالم
 

الفاروق 
عمر بن 
  الخطاب 

القدرة على التعريف 
بشخصية عمر بن 

وذكر بعض  ،لخطابا
  .مناقبه

المتعلم ة يتعرف من خالل قصة مختار -
 ،على شخصية عمر بن الخطاب

خاصة  يستنتج بعض خصاله ومناقبه،و
  .في العدل واإلنصاف

عمر  حياة -
  .بن الخطاب

  .مناقبه -

: سورة
  الشمس

  

على  القدرة
االستظهار الصحيح 

 وشرحها ةللسور
  شرحا مجمال بسيطا

خالل االستماع إلى تالوة السورة  من -
راءة المعلم، أو من ق المسجلباستعمال 

  .يتدرب المتعلم على تالوة السورة
خالل المناقشة واألسئلة التي  من - 

، يتعرف المتعلم على المعلميشرف عليها 
المعنى اإلجمالي للسورة وبعض معاني 

   .الكلمات
بعرض نموذج لكيفية حفظ السورة  - 

على الحفظ الذاتي خارج  المتعلميتدرب 
   . القسم

   .حصحيبشكل  يتم استظهار السورة -

 ةسور -
  الشمس 

   

وحدة 
 إدماجي
   للمشروع

  

طات هذه مبادرة اختيار نشا تترك -
، حسب الوحدة ووسائلها للمعلم

دف هذه تسته أنالوضعيات على 
النشاطات إدماج المعارف والسلوكات 

  .المكتسبة من الوحدات
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  التوجیھات المنھجیة الخاصة

  

   :لمستراتیجیة التعلیم والتعا - أوال 
  

هي تلك التقنيات التي يتحكم فيها الفرد شعوريا ويقوم بتوظيفها في التعلم والحفظ 
  :ويشتمل الجوانب التاليةات والتذكر والتفكير وحل المشكالت ومعالجة المعلوم

   

 : أنشطة ما قبل التعلم. 1
  .مثل اعتدال المزاج والتهيؤ العقلي -

   

  :التعلم أنشطة. 2
ت الهرمية أو رسم أو التنظيماالتسميع أو التلخيص أو مثل التكرار أو ال -

  .المصفوفات الخلقية
  

  :أنشطة ما بعد التعلم. 3
مثل االستيعاب أو اشتقاق معاني أو دالالت جديدة أو ربط المادة المتعلمة  -

 ،المسجالت، الذاكرة قصيرة المدى( مما هو ماثل في البناء المعرفي
  ).الذاكرة طويلة المدى

       

  :التعلیمیة/الوضعیات التعلمیة -ثانیا 
  

، أو فكرة تتحدى تفكيره ومعلوماته فيها المتعلم أمام مشكلة وضعهي الحالة التي ي
، فيتطلب منه الموقف اللجوء إلى توظيف معارفه ووجدانه وقدراته العقلية والمعرفية

ل التعليمية كما يتطلب من المعلم اللجوء إلى توظيف األساليب البيداغوجية والوسائ
  :الجدول التاليفي  ة وفق الخطوات التي يمكن إجمالهاالكفيلة بتحقيق الكفاء

  

  اإلستراتيجية  الوضعية

  االنطالق وضعية
  .التحضير لجو موضوع الوحدة -
  .استرجاع المعارف السابقة -
  .إثارة مواضيع أو تساؤالت تشد انتباه المتعلم -

  لمالتع بناء مرحلة

  .في وضعية مشكلةجعل المتعلم  -
  .م الحواس واالعتماد على المالحظةباستخدا: المالحظة -
 ، وفهمعن طريق إثارة أسئلة حول المعاني: استثارة الفهم -

  .فقرات الغامضةال
  .ويتم بربط المعارف السابقة بالمعارف الجديدة: الربط -
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  اإلستراتيجية  الوضعية

  
  استثمار المكتسبات

  )الختامية المرحلة(

  :وتتم من خالل: عمل روابط ذهنية -
  .التصنيف في مجموعات /أ

  .التداعي والتفصيل /ب
  .استخدام الكلمات الجديدة /ج

  :وتتم من خالل: االستفادة من الصور واألصوات -
  .االستراتيجية التصورية /أ

  .الصور الداللية /ب
  .استخدام كلمات مفتاحية /ج

  
  :الوسائل التعلیمیة -ثالثا  

  

هي جميع أنواع الوسائط  ):المعينات التعليمية(تعريف الوسائل التعليمية  -1
أو  التي يستخدمها المدرس في الموقف التعليمي لتوصيل الحقائق أو األفكار

  .التعلم لتحقيق الكفاءات المستهدفةتالميذ وفق استراتيجية التعليم والمعاني لل
  

من الضروري أن يسبق  :ةاألسس العامة في اختيار الوسائل التعليمي - 2
استخدام أية وسيلة من الوسائل التعليمية اختيار دقيق لها وفق أسس من 

  :أهمها
  

  .مستوى التالميذأن تتناسب الوسائل و/  أ
 .صحة المادة العلمية/ ب
 .كفاية المادة العلمية التي تقدمها الوسائل/ ج
  .لتالميذمناسبة المادة العلمية التي تقدمها الوسائل لخبرات ا/ د
 

  :منھجیة تقییم التعلم -رابعا 
  

  تعريف التقويم/ 1
  

تربوية شاملة مجالها الرئيسي هو إصدار أحكام على  عمليةهو التقويم التربوي 
األهداف والغايات والكفاءات ما تعلق منها ب سواءالتعليمية /التعلمية مكونات العملية

  .أداء التلميذ أو المستهدفة،
  

  في مادة التربية اإلسالميةمراحل التقويم / 2
  

  :احل التقويم حسب الترتيب التالييمكننا في مادة التربية اإلسالمية اتباع مر
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ويتضمن تحديد المستوى  ،ويتم قبل بداية عملية التعلم :التقويم األولي /أ
  ... والمكتسبات السابقة توالقدرات الذهنية واالستعدادات والميوال

حرك عملية التدريس بهدف تحديد ما إذا كان و الذي يه :التقويم البنائي /ب
  .بناء الكفاءات المستهدفةالتعلم يسير وفق 

أو  يأتي هذا النوع من التقويم في نهاية وحدة دراسية :التقويم الختامي/ ج
أو مقرر دراسي أو فصل دراسي أو مرحلة دراسية بهدف إعطاء  مشروع 

   . تقديرات للمتعلمين
  

بالتالميذ الذين يجدون  أثناء االنتقال عبر مراحل التقويميهتم  نوالبد للمعلم أ
، أو ترجمتها إلى أداءات سلوكية، أو تفعيلها صعوبات في عملية تحصيل المعلومات

وسبل  هذه الصعوبات وتحديد عواملها ، ومن ثم السعي إلى الكشف عنوجدانيا
  .استدراكها

  

  وسائل التقويم /3
  

المالحظة : التربية اإلسالمية كغيرها من المواد هيوسائل التقويم في مادة 
  :آلتيعلى التفصيل ا. وبطاقة المتابعة المدرسية) األداء/التعبير( واالختبارات

     

  : والمالحظة نوعان :المالحظة/ أ 
وهي المالحظة األولية التي تشد انتباه المعلم بحيث : المالحظة البسيطة -

التحكم في الموقف يطرح فرضية لتبني استراتيجيات 
  .التعليمي

ويقصد بها المشاهدة التي يقوم بها الفاحص، بحيث : المالحظة العلمية -
  ة المالحظة السلوكيةيسجل كل ما يالحظه حول الظاهر

  .أو االجتماعية أو التربوية
   

  :  المقابلة/ ب
ة في التكيف والتحصيل وتكون شخصية مع بعض التالميذ الذين يجدون صعوب

  .ر ذلكأو غي
  

  : المدرسيةالمتابعة بطاقات / ج
بحيث توضع لكل تلميذ بطاقة يسجل عليها مختلف تطورات الحاصلة في 

  .. . مكتسباته المعرفية وأداءاته السلوكية وتمثالته الوجدانية
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   :االختبارات /د
 ب إجابات طويلة، وكذا االختباراتوتحتوي على األسئلة الشفوية التي ال تتطل

  .باإلضافة إلى االختبارات األدائية بحكم خصوصية المادة. رية الموضوعيةالتحري
  

  :النشاطات الالصفیة -  خامسا
      

هي نشاطات يقوم بها المتعلم خارج القسم من خالل ممارسة القيم ومختلف 
  .   ت في الوضعيات والمواقف المناسبةالمكتسبا

بما يحقق خضع للمتابعة والتقويم بد أن تولالستفادة أكثر من األنشطة الالصفية ال
  .الغايات واألهداف التربوية المرجوة

   
  

  : مالحظة* 
  انظر نماذج للوسائل التعليمية والتقويم والنشاطات الالصفية 

 .في الوثيقة المرافقة
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من التعليم االبتدائي الرابعةالسنة 

 

 

 2011جـوان 



 
  الفهرس

  
  
  

  تقديم المادة -1
 
  الكفاءة الختامية -2
 
  ملمح الخروج في نهاية السنة الرابعة من التعليم االبتدائي -3
 
  المضامين -4
  
 التوجيهات المنهجية الخاصة -5
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  المادةتقديم  -1

  

في المناهج المدرسية، فهي تستهدف  إستراتيجيةالتربية المدنية، مادة تعليمية 
تكوين المواطن تكوينا شامال ومتوازنا ليصبح مواطنا واعيا ومتشبعا بشخصيته 
الوطنية ومتفتحا على القيم العالمية، ويهدف منهاج مادة التربية المدنية في السنة 

ئي إلى تعميق معارف المتعلم المتعلقة بمبادئ المواطنة الرابعة من التعليم االبتدا
م وممارستها، وتمكينه من إقامة عالقاته المختلفة وفق القواعد النظامية، والقي

المواطنة والمؤسسات الخدماتية، واإلعالم : االجتماعية المكتسبة في مجاالت
  .محيطألمن والتفاعل إيجابيا مع الواالتصال والبيئة والصحة، وقواعد ا

  

  الكفاءة الختامیة -2
  

  :في نهاية السنة الرابعة من التعليم االبتدائي يتوقع من المتعلم أن يكون قادرا على 
  

التفاعل اإليجابي مع المحيط االجتماعي والبيئي وممارسة قواعد الصحة واألمن 
  .يةوحسن التعامل مع المؤسسات الخدماتية وممارسة قواعد النظام وفق القيم االجتماع

  ملمح الخروج في نھاية السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي -3
  

  .يطبق المتعلم قواعد النظام المكتسبة وفق القيم االجتماعية -
  .يمارس مبادئ المواطنة -
  .يحسن التعامل مع المؤسسات الخدماتية ويقدر خدماتها -
  .يمارس القواعد المكتسبة المتعلقة بالبيئة والصحة -
  .د من وسائل اإلعالم واالتصال كأدوات للتوعية والتثقيفيستفي -
  .يمارس قواعد األمن والصحة، ويطبق آليات اإلسعاف واإلنقاذ عند الخطر -
 .يحتفل باألعياد والمناسبات الوطنية، ويشارك في مختلف التظاهرات الثقافية -
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 المضامین -4
 

  المواطنة:  المجال المفاهيمي
القدرة على تحمل المسؤولية إزاء الوطن واآلخرين وأداء الواجبات  :الكفاءة المرحلية 

  ..وممارسة الحقوق
 المفاهيم األساسية النشاطات واألداءات الكفاءات المستهدفة الوحدات

  
انتخاب ممثل 

  القسم
  

ــى  - ــدرة عل الق
ــين  ــربط بـ الـ
االنتخاب كممارسة 
ديمقراطية، وتحمل 
مسؤولية المواقف 
ــارات  واالختيــ

  .الشخصية

استغالل عملية انتخاب  -
ممثل القسم لشرح أبعـاد  
العملية االنتخابية، وأهمية 

  .حسن االختيار

  ممثل القسم -
  الترشح -
  االنتخاب -
  حرية الرأي  -
المسؤولية فـي   –

  االنتخاب

  
المسؤولية 
  الفردية 

  
  

القدرة على تحمل 
المسؤولية في 

مختلف الواقع، 
إزاء الذات 

  .واآلخرين

صور لوقائع من خالل  -
مادية، يكتشـف المتعلمون 
المتسببين فيها، بفتح حوار 
  لتحديد مسؤولية األشخاص

في تلك الوقائع، وذكر 
  .مجاالت تحمل المسؤولية

  القانون -
  االلتزام -
  تحمل السؤولية -
  نتائج التصرفات -

  
من رموز 
السيادة 
  الوطنية

  
  

  
القدرة على تعداد 

رموز السيادة 
  .مهاالوطنية واحترا

من خالل تقديم العلم  -
الوطني، والعملة الوطنية، 

واالستماع ألداء النشيد 
الوطني، يفتح نقاش حول 

رموز السيادة الوطنية، 
  .ودالالتها، والواجب نحوها

  السيادة الوطنية -
  العلم الوطني -
  العملة الوطنية -
  النشيد الوطني -

  الوحدة اإلدماجية
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  ائل اإلعالم واالتصالوس:  المجال المفاهيمي
القدرة على االستفادة من خدمات وسـائل اإلعـالم واالتصـال،    :  الكفاءة المرحلية

  .كأدوات للتواصل والتوعية والتثقيف
  

المفاهيم  النشاطات واألداءات الكفاءات المستهدفة الوحدات
 األساسية

الهاتف 
وسيلة 
  اتصال

  

ــة   - ــة أهمي معرف
الهــاتف كوســيلة  
اتصــال، وحســن  

ــ ــبل هتعمالاس ، وس
  .االستفادة من خدماته

من خالل طرح إشكالية  -
اتصال النـاس ببعضـهم   
قديما يتوصل التالميذ إلى 
ذكر تطور الهاتف كوسيلة 

  .اتصال وتطورها

  الخط الهاتفي -
  المشترك –
المكالمــــة  -

  الهاتفية
  االتصال -

  
الحاسوب 
  في كل قطاع

  

  
القـــدرة علـــى  -

االستفادة من خـدمات  
ــة الحاســوب  ومعرف

مجــاالت اســتعماله، 
وتوظيفه فـي جمـع   
وتنظــيم المعلومــات 

  .واستثمارها

  
من صور لمواقع وجود  -

ــوب  إدارات، (الحاســ
) شركات، نوادي اإلنترنت

يفتح نقاش الكتشاف أهمية 
الحاسوب ودوره في حياة 

  . المجتمعات المتحضرة

  

  الحاسوب -
  النظام -
  الملف -
  اإلنترنت -
  الطابعة -

  
الجرائد 
  والمجالت

  

ــد  - ــة الجرائ معرف
والمجــالت كــأدوات 
ــة  ــالم والتوعي لإلع
والتثقيف والقدرة على 

  .االستفادة منها
  

بعرض مجموعة مـن   -
الجرائـــد والمجـــالت 
المختلفة يفتح نقاش حـول  
ظهور الجرائد والمجالت 
وتطورها وصـوال إلـى   
 ةأهميتها وكيفية االسـتفاد 

  .من خدماتها

  المجلة  -
  الجريدة  –
  إلعالما -
  التثقيف -

  الوحدة اإلدماجية
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  المؤسسات الخدماتية:  المجال المفاهيمي
القدرة على االستفادة من خدمات المؤسسات العمومية، وحسـن  :  الكفاءة المرحلية

  ..التواصل معها، وتقدير خدماتها
  

  المفاهيم األساسية  النشاطات واألداءات  الكفاءة المستهدفة  الوحدات

المركز 
  حيالص

ــز  - ــة المرك معرف
الصحي والخـدمات  
التي يقدمها، والقدرة 
على تعـداد األقسـام   

  .التي يحتويها

بالقيام بجولة إلى إحـدى   -
المراكز الصحية، يتعـرف  
المتعلم على أقسام المركـز  

  .والخدمات التي يقدمها

  التلقيح -
  الفحص -
  المراقبة الطبية -
  العالج  -

البريد في 
خدمة 
  المواطن

رة علـــى القـــد -
ــائق  ــتعمال الوث اس
ــة  ــة المختلف البريدي
وتعداد خدمات البريد 

. وحسن االستفادة منها

من خالل القيـام بزيـارة   -
ــز   ــدى المراك ــدى إح ل
البريدية، يتعـرف المـتعلم   
علــى المركــز البريــدي، 

. والخدمات التـي يقـدمها  
ويطلع على بعض الوثـائق  

  . التي يستعملها

  البريد -
  الوثائق البريدية -
ــدمات  - الخــ

  البريدية

البلدية 
  والمواطن

القدرة على إبراز  -
دور البلدية في خدمة 
ــن  ــواطن، وحس الم
التعامل مع مختلـف  

  .مصالحها

من خالل القيام بزيـارة   -
إلى مقر البلدية، والتحـاور  
مع رئيس المجلس الشعبي، 
يتعرف التالميذ على البلدية 
ــا   ــامها، ودورهـ وأقسـ
االجتماعي واالقتصادي في 

  . حياة المواطن

  البلدية -
  المصالح -
  الخدمات -

  الوحدة اإلدماجية
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  األمن والتأمين: المجال المفاهيمي 
األمنية في حياة األفراد، والقدرة على  تلمؤسساامعرفة دور : الكفاءة المرحلية 

  ...استخدام آليات اإلسعاف عند الخطر 
 
  

األداءاتالنشاطات و الكفاءات المستهدفة الوحدات  المفاهيم األساسية 

قواعد 
  رالمرو

احترام قواعد  -
المرور والمحافظة 
  .على تطبيق القانون

من خالل صور لحوادث -
مختلفــــة، يستنـتج 

ها ـأسبابالمتعلمـــون 
  . لتجنبها ويقترحون حلوال

  إشارات المرور -

  ممر الراجلين -

  شرطة المرور -

اإلنقاذ 
  واإلسعاف

مصالح  عددي -
 عاف،واإلساإلنقاذ 

 ويطبق قواعد
  .األولية تاإلسعافا

خالل صور  من -
 يفتح لحوادث متنوعة،

اإلنقاذ  ةـحول أهمي نقاش
عند واإلسعاف 

الخطر،ومعرفة بعض 
  قواعد اإلسعاف األولية

  الحادث -

  اإلسعاف -

  االستعجاالت -

  الوحدة اإلدماجية
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  البيئة : المجال المفاهيمي 
  . حفاظ على المحيطبالممارسة القواعد المتعلقة : كفاءة المرحلية ال
  

الكفاءات  الوحدات
 المفاهيم األساسية النشاطات واألداءات المستهدفة

 النفايات
مصدر 
  للتلوث

النفايات  معرفة -
 كمصدر للتلوث

استخدام طرق و
المعالجة المالئمة 

  .لحفاظ على البيئةل

من خالل صور وأفالم  -
النفايات  لة حوــوثائقي
ج التالميذ مصادر ــيستنت
وث وخطرها على ــالتل

، واقتراح الحلول للحد البيئة
  .أضرارهامن 

  النفايات -

  التلوث -

  البيئة -

 
الحفاظ على 

  البيئة

معرفــة  -
عناصر البيئة 
السليمة وأهمية 
المحيط الجميل 

. فـي الحياة
وممارسة قواعد 
  .الحفاظ على البيئة

ا من الصور ــانطالق -
د متنوعة للبيئة ــلمشاه
ة، يتم استنتاج ــالسليم
، وأهمية ةر البيئــعناص

المحيط الجميل في الحياة 
  . وضرورة المحافظة عليه

  البيئة -

  المحيط -

  الجمال -

 الذوق السليم -
  البيئة السليمة -

  الجميل  المحيط  -

  الوحدة اإلدماجية
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  التوجیھات المنھجیة الخاصة -5
  

  إستراتیجیة التعلیم والتعلم -آ 
  

المتعلمنشاط  أساس المقترحة لتنفيذ هذا المنهاج، مبنية على اإلستراتيجية إن، 
تجسد الكفاءات القاعدية  التي ،المناسبةالوضعيات والمفاهيم  باختيار ،المنظم والموجه

  .لمرغوبةالكتساب المعارف الضرورية والمهارات األساسية والسلوكات ا المستهدفة،
  

  :المبادئ التالية  على أن يعتمد ن تنفيذ هذه االستراتيجية ينبغيإف وعليه،
  . محيط المتعلم بأبعاده المختلفة مناالنطالق  -
 قدراته ورصيده المعرفي توظيفلتشجيع المتعلم على  مناسبة وضعياتاعتماد  -

  .إيجابيةعلى اتخاذ مبادرات ومواقف  وتحفيزه
لى اكتشاف المعارف الضرورية بنفسه، إقاللية بتوجيه المتعلم االست روحتنمية  -

  .اكتشافهافي  ةأو المساهم
  .المبني على المالحظة والتفكير والتجربة والتحليل التعلمانتهاج  -
  

  :كما يجب أن تتمحور هذه اإلستراتيجية حول
 .جعل عملية التعلم تقوم على نشاط المتعلم، بحيث تكون الممارسة منه وإليه  -1
جعل عملية التعلم لها معنى، أي يكون لما يتعلمه المتعلم داللة ومعنى في  - 2

 .الحياة العملية
لتباين الفروق  يكون تركيز عمليات التعلم على الفرد أن تفريد التعليم، أي - 3

 بوفي وضعيات االستيعا ،بين التالميذ في المشاركة في عملية التعلم
 .والتخزين

 . الممارسة لمختلف التعلمات المكتسبة ىلالتدريب المستمر ع - 4
 .استثمار المكتسبات القبلية في عمليات التعلم الجديدة - 5
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  تسییر وضعیات التعلم -ب

  

  :تطلب الخطوات التالية ي ،حصة في الوحدة التعلمية وإلنجاز
 

عند تناول أي حصة من الحصص المقررة ال بد  : التعلمية الوضعيةتحديد  -
وتقديمها بشكل يحفز المتعلم، انطالقا من  مناسبة، إشكاليةية من بناء وضع

  .الوثائق والمستندات لىعتجاربه وتصوراته عنها، أو اعتمادا أو من الميدان 
 

يقوم األستاذ بعرض موقف موضع التساؤل الذي يجب  : اإلشكاليةضبط  -
  .مع مراعاة استعدادات المتعلمين المشكلةاستخدامه في معالجة 

  

يقوم المتعلمون بجمع البيانات والمعلومات التي تتعلق  : المعلوماتع جم -
  .وسائل مختلفة لباإلشكالية باستعما

  

  .مشكلةال لحية للعم اقتراحاتمطالبة المتعلمين تقديم  : المعلومات وتفسيرتحليل  -
  
المتعلمين الذين يجدون أمامهم تفسيرات كثيرة،  مساعدةفي دور لمعلم ول

  .المشكلة يعالجالتفسير الذي  إلىللوصول 
  

وضعيات حسب الحاجة، تماشيا وطبيعة الوالمجال مفتوح أمام المعلم القتراح 
على أن تخضع إلى مجموعة . وخصائص المتعلمين ،المعرفة المستهدفة في كل مجال

  :من الشروط المرتبطة بكل مرحلة من المراحل البيداغوجية اآلتية 
  

  مرحلة االنطالق - 1
 ء التعلم مرحلة بنا  - 2
 مرحلة استثمار المكتسبات  - 3
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  الوسائل التعلیمیة -ج
       

يحتاج المعلم وهو ينفذ المنهاج إلى جملة من الوسائل التعليمية، تعينه على تحقيق 
تقرب المعنى إلى ذهن المتعلم، وتمكنه من  إذ أن الوسيلة التعليمية .الكفاءات المسطرة

  . التعليمية والتفاعل مع المادة إدراك الحقائق،
  

  :منهاج،  ما يلي هذا الاالستعانة بها لتنفيذ التي يمكن ومن الوسائل التعليمية 
  

  التعليمية تالسندا -1
  أفالم الفيديو -  

  أقراص مضغوطة -
  الصور الثابتة -
  التسجيالت الصوتية -
  الرسوم البيانية -
  الخرائط  -
  كتاب التلميذ -

  

  المصادر والمراجع - 2
     كريمالقرآن ال -
  الحديث الشريف -
  الدستور -
  القانون المدني -
  قانون البلدية -
  قانون المرور -
  قانون اإلعالم -
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  تقويم التعلم -د
  

األداة التي تمكن من ، والتعلمية/من خطوات العملية التعليميةخطوة التقويم  يعتبر
  .هاجاألهداف والكفاءات المسطرة عند تنفيذ المن يققتحالوقوف على مدى 

  

ويجب أن يتميز التقويم المتبع بالشمولية والتشخيص والعالج، باستخدام األدوات 
  :التالية 
  المالحظة العلمية - المالحظة البسيطة : المالحظة  - 1
وتجرى مع بعض المتعلمين الذين يجدون صعوبة في التكيف : المقابلة  -  2

  .والتحصيل
  .االختبارات التحصيلية: االختبارات  - 3
  

  النشاطات الالصفیة -و
  

تمثل النشاطات الالصفية امتدادا طبيعيا للنشاطات الصفية، ويقوم بها المتعلمون 
. تحت إشراف معلمهم، قصد إثراء معارفهم ومهاراتهم خارج المحيط المدرسي

فيقومون بإنشاء بطاقات  فنية لكل نشاط، حسب ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة من 
على سبيل المثال في هذا المستوى من التعليم  طة الالصفيةومن هذه األنش. ورائه
   : ياالبتدائ
  .زيارة مقر البلدية -
  . زيارة مقر مركز الشرطة -
  .زيارة مقر مركز البريد -
   .زيارة مصلحة الحالة المدنية -

  
انظر نماذج للوسائل التعليمية والتقويم والنشاطات الالصفية في الوثيقة :  مالحظة

 .المرافقة
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  منهاج التاريخ والجغرافيا 

 السنة الرابعة ابتدائي

 2011جـوان 



I ـ تقديم مادة التاريخ في التعليم االبتدائي 

لشعوب والحافظ لعبرها الجماعية لذاكرة سجل ماضي األمة و ال التاريخيعتبر     
نتاج عوامل وتطورات تاريخية أدت إلى ما  وهو وتجاربها وكفاحها عبر األزمنة والعصور

لى إتوازن تخلقه تلك الذاكرة و واإلنسان في حاجة إلى. من أوضاع ومشكالتالحال هو عليه 
 هسجل ماضياستجالء ه العريقة وجذور انتمائه وتأكيد  التعبير عن أصالته من خالل  

  . خلتعصور اآلخرين خالل الستفادة من خبرة وا لعبر الستنباط الدروس وا

  غايات المادة في هذه المرحلة  - 1
المتعلم معارف موسوعية  إكسابالى  في التعليم االبتدائي تاريخ الال يرمي تدريس          

يساعد أو مفاهيم وأفكار تتطلب تحرير ودراسة معقدة بقدر ما هي نشاط تربوي تحسيسي ، 
تدريبه على التعلم بالممارسة يتم وتنظيمها وتدقيقها،  لديه وتنمية روح المالحظة على إثارة

 من يراه ويسمع  به  وبذل الجهد ليتفتح مجال االستكشاف لديه والتساؤل باهتمام عما 
   .فهمها ضمن سياقها  والتعبير عنها، واستخالص العبرة والدرسفي  ، رغبةأحداث

  : ه المرحلة الى تحقيق الغايات التالية ويرمي تدريس التاريخ  في هذ 
   ،ـ إيقاظ مدارك التلميذ الحسية والفكرية وتنميتها اتجاه المحيط االجتماعي الذي يعيش فيه 
ـ تحسيسه بالعناصر األساسية التي تشكل محيطه والعالقات التي تربط بعضها ببعض  وما  

   ،ينتج عنها من تفاعالت
ـ بناء الحاسة التاريخية لديه من خالل تنمية قدرته على ضبط معالم تاريخية وفهم التغير  

والتحول المصاحب للزمن وإشباع فضوله نحو التاريخ الوطني وتكوين االتجاهات والقيم بما 
  . يمكنه من اتخاذ المواقف المناسبة لسنه

   
  مساهمة المادة في تحقيق الملمح الشامل      -2

  : يكتسب  المتعلم في مرحلة  التعليم االبتدائي الكفاءات التالية         

ـ یستعمل مفردات ومفاھیم المادة ویستغل مصادر المعلومة التاریخیة لدراسة التاریخ و     
  شرح جوانب من تاریخ   والیتھ أو منطقتھ    

ـ یربط الصلة بماضي شعبھ، من خالل اكتساب مفاھیم قاعدیة تمكنھ من التعرف على أھم   
  .  أحداث وأبطال تاریخ الجزائر

یضعھا في إطارھا ،على ساللم زمنیة یرتب األحداث محل الدراسة یوظف الكرونولوجیا و -  
.  ویبرز دور الشخصیات المرتبطة بھا ویعلق علیھا التاریخي ،  

  .طبيعة الموارد المجندة .3
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يكون المتعلم في الطور األول من التعليم االبتدائي، قد تناول بعدي المكان والزمان في مختلف      
األنشطة كمصطلحات ومفاهيم بسيطة ، مارسها في حياته العملية، بحيث ساعدته على تحويل معالمه 

  .يطه، ومواقع اآلخرين المتواجدين معهالذاتية الى معالم موضوعية إلدراك مواقع األشياء في مح
  

تدعيم المكتسبات القبلية  يعتبر الطور الثاني من التعليم االبتدائي مرحلة التعلمات المعمقة، يتم فيها      
اكتساب كفاءات تسمح له  تمكنه منفي مادة التاريخ  ، باعتماد وضعيات تعلمية مناسبة لسن المتعلم، 

وأدواتها بما يمكنه من اكتشاف وربط  التعامل السليم مع لغة المادةو .فشيئا بالتدرج نحو التجريد شيئا
سعيا الى .مادة توظيفا سليماالتوظيف أدوات و  )مثالاإلنسان والوسط الطبيعي (العالقة بين مفهومين

   :  تحقيق الكفاءات التالية
لشرح جوانب من تاريخ   ـ يستغل مصادر المعلومة التاريخية  ويستعمل مفردات ومفاهيم المادة  

  منطقته  أو واليته
  .بالنسبة للحدث  من خالل وضعیات تخص التاریخ ) الزمان والمكان(یربط العالقة  بین مفھومین  ـ 
باستغالل مصادر المعلومة  ) القدیم والوسیط (الوطني  یقدم عرضا یشرح فیھ جوانب من التاریخ  ـ 

  .التاریخیة 
  

حلقة استكمال بناء )   الطور الثالث  من التعلیم االبتدائي ـ السنة الخامسة(تعتبر المرحلة األخیرة         
، یتمرس التلمیذ فیھا  على بالنسبة لكل المرحلة انطالقا من استثمار المكتسبات القبلیة  ةالكفاءات المحدد

ذلك على أھم الشخصیات  والمعالم  التاریخیة  ویستند في ، تحدید الفترات التاریخیة الكبرى  وخصائصھا 
الكبرى  والمواقع  الرمزیة  المشكلة  للثقافة  والضمیر الوطني دون إھمال الموارد الثقافیة ، انطالقا من 

  .سندات  ذات داللة 
  .  ـ یدرس  المراحل الكبرى  للجزائر ضمن التطور المغاربي والمتوسطي  والعالمي  
، حول مرحلة من مراحل تاریخ الجزائر  كتابیا أو شفھیالى خط زمني ویقدم تعلیقا  یرتب  األحداث عـ 

  ) .أھم خصوصیاتھا وشخصیاتھا و أبطالھا (المعاصرة
ـ یربط الصلة بماضي شعبھ ،ویعتز بتاریخھ ، بعد  التعرف والكشف عن  أھم أحداث وأبطال تاریخ 

  .الجزائر المعاصر  
  
  مساهمة المادة في التحكم في المواد األخرى   4ـ  
تساهم المادة في التحكم في المواد األخرى بالنسبة للتعليم االبتدائي ، من خالل تقديم مفاهيم تساعد على    

( االنسجام األفقي المطلوب وهي مفاهيم تتعلق بربط األحداث بتواريخها،  والتأريخ ، والتسلسل الزماني
ورزنامات التقويم ،التقويم الميالدي والتقويم . الماضي القريب ، والماضي البعيد و)  الكرونولوجيا 

  ..... الهجري 
  .ـ توظيف سندات ونصوص أدبية تحمل أفكارا ومعاني ترتبط بمادة التاريخ

  ـ توظيف األعداد والحساب في ضبط التواريخ المعلمية والمراحل التاريخية محل الدراسة 
في تناول ومعالجة الوضعيات التعلمية التي تخدم الكفاءة محل " خطوات منهجية"ـ التمرس على 

  التنصيب  
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  ساعة     24ـ الحجم الساعي السنوي من التعليم االبتدائي          4السنة الرابعة . منهاج  التاريخ         
 

المضامین  النشاطات الزمن المقدر مالحظات
 المعرفیة

 الكفاءة المستھدفة

يوزع المدرس الحجم 
الساعي  المقدر على 

  الحصص التي
عائلة  تتطلبها

الوضعيات التعلمية  
الالزمة للكفاءة محل 

 التنصيب 

  
  

  سا 07
 
 
 

انطالقا من سندات 
مكتوبة یتعرف على 

والزمن الحدث 
على سلم  ویوقعھا  

  بشكل صحیح زمني

 . مفاھیم
قاعدیة لدراسة 

 التاریخ
  الحدث والزمن -
 

أمام وضعیات مشكلة 
 معالم تاریخیةب تتعلق

یكون  ) الكرونولوجیا(
تحدید على المتعلم قادرا 

الحدث على خط زماني 
وتوظیف المفاھیم 

  المناسبة 

 . )ترة والمرحلة فال(

 

  

""  
 

  
  

  سا 07
 

 

انطالقا من سندات 
یحدد تواریخ مكتوبة 
للتعرف على معلمیة 

العصور التاریخیة 
وتوظیف التقویم 

الھجري (التاریخي 
)والمیالدي   

  التقويم  ـ
  التاريخي 
العصور  و 

 التاریخیة

  

""  
 

  
  
  

 سا 10
 

المصادر انطالقا من 
المكتوبة وغیر 

المكتوبة كسندات ذات 
الوثائق (داللة  

والروایة ...  المكتوبة
ثمار است )واآلثار 

المضمون المعرفي 
للسند في تحریر 
   .الفكرة األساسیة 

  مصادر
المعلومة 
 التاریخیة

  المصادر المكتوبة( 
المصادر غير و

 )بةالمكتو

أمام وضعیات مشكلة 
تتعلق بمصادر المعلومة 

یكون المتعلم التاریخیة 
 استخالصقادرا عـــــلى 

لشواھد محتوى ا
من خالل .التاریخیة

 .نصوص وسندات أخرى
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 -IIالجغرافیا في التعلیم االبتدائي  تقديم مادة  
  

تستجيب الجغرافيا مادة علمية تجمع بين معطيات معرفية وعلمية من مختلف المواد، و
لى الكثير من الحاجيات األساسية لإلنسان، وهي مكون أساسي للتربية تساعد على حل إ

مجالهم و السكانالقائمة بين واكتشاف العالقات  يمشكالت حياتية من خالل تنمية البعد المكان
 م من موارد محيطه مواستفادته مواستغالله موتمكن من البحث وفهم قواعد تنظيمهالجغرافي 

  .موالحفاظ على بيئته
 

  .غايات المادة في ھذه المرحلة -1
  

المتعلم معارف موسوعية أو  إكسابلى إ مادة الجغرافيا في التعليم االبتدائيال ترمي 
يساعد مفاهيم وأفكار تتطلب تحرير ودراسة معقدة بقدر ما هي نشاط تربوي تحسيسي، 

  :علىبالدرجة األولى 
  .وتنظيمها وتدقيقها لديه وتنمية روح المالحظة إثارة -
تدريبه على التعلم بالممارسة وبذل الجهد ليتفتح مجال االستكشاف لديه والتساؤل  -

للظواهر  تفسيرات منه في التموقع في المكان وإيجاد رغبة به م عما يحيطباهتما
   .واالستفادة منها في حياته ومعرفة العناصر الفاعلة والمتحكمة في وجودها الجغرافية

       

  مساھمة المادة في تحقیق الملمح الشامل  -2
  

  : التعليم االبتدائي الكفاءات التالية  يكتسب المتعلم في مرحلة
بعد استكشاف مجاله الجغرافي  يتصرف بشكل مسؤول في بيئته ومحيطه القريبين -

واستخدام أدوات  معالم جغرافية مناسبة وقع والتنقل في محيطه القريب وفقوالتم
   .المادة

 نشاط اإلنسانربط العالقة بين انطالقا من ثروات بالده ويحافظ على الموارد الطبيعية  -
إجراءات وقائية ويحافظ يتخذ الجغرافي والبيئي المتنوعين وواالستفادة من مجاله 

  .على البيئة
 يقترح حلوال لمشاكل السكان والبيئة في محيطه انطالقا من استقراء سندات مختارة - 

السكانية  أهمية موقع الجزائر وتنوع مجالها الجغرافي من الناحيةبعد الكشف عن 
  .واالقتصادية والبيئية
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  .طبیعة الموارد المجندة -3
  

يكون المتعلم في الطور األول من التعليم االبتدائي، قد تناول بعدي المكان والزمان في 
مختلف األنشطة كمصطلحات ومفاهيم بسيطة، مارسها في حياته العملية، بحيث ساعدته على 

ومواقع لى معالم موضوعية إلدراك مواقع األشياء في محيطه، إتحويل معالمه الذاتية 
   .اآلخرين المتواجدين معه

تدعيم  يعتبر الطور الثاني من التعليم االبتدائي مرحلة التعلمات المعمقة، يتم فيها 
اكتساب كفاءات  المكتسبات القبلية باعتماد وضعيات تعلمية مناسبة لسن المتعلم، تمكنه من

وأدواتها بما يمكنه  ة المادةالتعامل السليم مع لغو .تسمح له بالتدرج نحو التجريد شيئا فشيئا
تهدف مادة و )مثال ،وسط الطبيعيالواإلنسان ( من اكتشاف وربط العالقة بين مفهومين

  : هذا الطور إلى الجغرافيا في
 

  .من توظيف أدوات ومفاهيم مادة الجغرافيا توظيفا سليما المتعلمين تمكين -
لى إعلى ربط العالقة بين نشاط اإلنسان ووسطه الطبيعي وصوال  المتعلمين تدريب -

  . الحفاظ على سالمة البيئة
  

  :ويكتسب عبر سنتين دراسيتين الكفاءات التالية 
على بيئات متنوعة في و يقرأ مفتاح الخريطة ويوظفه للتعرف على المظاهر الجغرافية -

  .محيطه
  ).صناعة، زراعة، تجارة(يكتشف المميزات األساسية لنشاط اقتصادي  -
  .وإجراءات وقائية من المخاطر الكبرى يقترح حلوال مناسبة لمشاكل بيئية من محيطه -

  

حلقة ) الطور الثالث من التعليم االبتدائي ـ السنة الخامسة(تعتبر المرحلة األخيرة 
ات القبلية بالنسبة لكل المرحلة انطالقا من استثمار المكتسب ةاستكمال بناء الكفاءات المحدد
  :وصوال تحقيق األهداف التالية

بالنظر إلى المعالم الكبرى أي في مجاله الجغرافي  التموقعمن تمكين المتعلمين  -
   .. المجموعات الكبرى في العالم وفي المغرب العربي والعالم العربي 

  
الجزائر استقراء صور ألهم البيئات في من خالل  فهم التنوع البيئيتمكين المتعلم من  -

من موارد وثروات بالده وضرورة الحفاظ عليها ته استفادوأهمية  .ووصف نشاط السكان فيها
   . بشكل عقالنيواستغاللها 

  

يتمرس التلميذ خالل السنة على معرفة الجزائر وتحديد موقعها في المغرب العربي 
وتوظيف مفاهيم ) الخريطة(ومنطقة البحر األبيض المتوسط والعالم باستخدام أدوات المادة 

  .لمادة بشكل منهجيأدوات او
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  األخرىمساھمة المادة في التحكم في المواد - 4 
   

  :تساهم المادة في التحكم في المواد األخرى بالنسبة للتعليم االبتدائي، من خالل 
، بأبعاد المكانتقديم مفاهيم تساعد على االنسجام األفقي المطلوب وهي مفاهيم تتعلق ـ 
تعاقب الليل  - ريف ـ منطقة -مدينة  -بالد (والمسميات .. المكانية أو الجغرافية والمعالم

  .....)والنهار ـ المناخ والطقس  الخ
  .ـ توظيف سندات ونصوص أدبية تحمل أفكارا ومعاني ترتبط بمادة الجغرافيا

ـ توظيف األعداد والحساب في التموقع وضبط اإلحداثيات الجغرافية وتقدير األبعاد 
  ...والمسافات 

في تناول ومعالجة الوضعيات التعلمية التي تخدم " خطوات منهجية"ـ التمرس على 
  الكفاءة محل التنصيب  
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  ساعة     24ـ الحجم الساعي السنوي    من التعليم االبتدائي 4السنة . منهاج الجغرافيا   
الزمن  مالحظات

 المقدر
المضامین  النشاطات

 المعرفیة
 الكفاءة المستھدفة

 المدرس يوزع ـ 
الحجم الساعي  

المقدر على 
  الحصص التي

عائلة  تتطلبها
الوضعيات التعلمية  

الالزمة للكفاءة 
  محل التنصيب 

  

  
  
  
 سا 07
 

 

انطالقا من سندات 
 :مناسبة،يقوم المتعلم 

بتوظيف الخريطة في  -
التنقل، وتحديد المسافـة 

.معطىانطالقا من مقياس   
ـ تحديد الجهات األربعة 
التموقع حسب اإلحداثيات 

 الجغرافية األساسية  

  أدوات
  الجغرافيا 

الرسم ،الخريطة
  التخطيطي 

 ،الخريطة  مفتاح
الخريطة  مقياس

األربعة  الجهات ،
 . 

أمام وضعیات مشكلة   -
تتعلق باستقراء  أدوات 

 یكون المتعلم  الجغرافیا
 التموقع لىـقادرا ع

الرسم  والتنقل باستعمال
 الخریطة التخطیطي او 

""  
  

 
 
  سا 05
 
 

  انطالقا من سندات مالئمة
التباين  مالمتعليكتشف  ـ 

  مجاله الجغرافي  والتنوع في
  ) السطح والمناخ مظاهر (

  اإلنسان في
  وسطه الطبيعي

 مفهوم -
 التضاريس
  وأنواعها

 بين التمييز -
    والطقس المناخ

أمام وضعيات مشكلة 
تتعلق باإلنسان في 

يكون وسطه الطبيعي  
  المتعلم قادرا على

الكشف عن تباين  
مجاله الجغرافي وتنوع 

  ونشاط اإلنسان فيه

""  
  

 
 
  سا 06
 
 

 

يتعرف على طبيعة نشاط ـ 
ويبين أهمية المواد اإلنسان 

األولية في النشاط 
  االقتصادي

يكتشف المؤسسات  -
أهمية اإلنتاجية ويبرز 

النشاط الزراعي في 
  .الغذائي األمن المحافظة على

  النشاط الزراعي
  والصناعي

  التجارة والنقل -
المؤسسات  -

  اإلنتاجية
ومجاالت 
  .االستعمال

""  
  

 

 

  سا 06
  

 

 مشكلة  انطالقا من وضعيات
من محيطه (ذات داللة 

  )القريب

نشاط  بين  يبرز العالقةـ 
  .ئي والبي اإلنسان والتدهور

لمشاكل الحلول  ـ يقترح 
  .البيئة المحلية 

  اإلنسان في
 ةبيئال
  

أمام وضعيات مشكلة 
يكون تتعلق بالبيئة 

  المتعلم قادرا على
 العالقة بين ربط

اإلنسان وبيئته تأثيرا 
   وتأثرا
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  منهـاج الرياضيــات
 للسنة الرابعة ابتدائي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2011جوان   
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  تقديم المادة والبرنامج. 1
  

الرياضيات، لكل من يريد أن يفهم ظواهر أو يحّل مشكالت أو يتخذ قرارات،  تمنح
فهي ال تهم  وبهذا نماذج منسجمة ومجموعة وسائل وأدوات غالبا ما تكون فعالة،

خصصين والباحثين وحدهم، بل تهم أيضا كل مواطن مسؤول يرغب في التعامل مع المت
 .محيطه بذكاء

فالرياضيات وسيلة لتكوين الفكر وأداة الكتساب المعارف، تساهم في نمو قدرات 
  .التلميذ الذهنية وبناء شخصيته ودعم استقالليته وتسهيل مواصلة تكوينه مستقبال

ت مفهوماتية وإجرائية مناسبة تمكن التلميذ من القيام تسمح الرياضيات باكتساب أدوا
عالم يتحول  يبدوره بثقة وفاعلية، في محيط اجتماعي تتزايد متطلباته أكثر فأكثر وف

  .باستمرار
إن الرياضيات حاضرة في المحيط االجتماعي واالقتصادي واإلعالمي والثقافي 

التكنولوجية للحساب السريع  لإلنسان أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع تطور الوسائل
  مثل اآللة الحاسبة 

ي هذه الوسائل من قبل التلميذ، ، األمر الذي يتطلب التحكم التدريجي ف... والحاسوب
يبرر استحسان إدخال استعمال اآللة الحاسبة ابتداء من السنة األولى من التعليم و

  .االبتدائي
ي تحقيق ملمح التلميذ، وتدريسها تساهم الرياضيات، مع المواد التعليمية األخرى ف

المدرسية، (يرمي إلى تمكينه من اكتساب كفاءات قابلة للتحويل إلى مختلف المجاالت 
تسهم، بقدر كبير، في تطوير الكفاءات الخاصة بحل المشكالت ، كما ... الحياة اليومية

ذو طابع وينتظر من تعلم الرياضيات تحقيق غرضين اثنين أحدهما  )التبليغ(والتواصل 
  .تكويني ثقافي واآلخر نفعي

فبرنامج السنة الرابعة ابتدائي يندرج ضمن شبكة المفاهيم لسنوات التعليم االبتدائي 
الخمس، وكما هو الشأن في السنوات السابقة، تبنى المعارف كأدوات فعالة لحل 

ويعتبر نشاط حل المشكالت النشاط المفضل لتنمية سلوك البحث عند . المشكالت
  :وفي هذا اإلطار يستمر تطوير الكفاءات المتعلقة بـ. تالميذال
  

  تعيين األعداد الطبيعية وترتيبها واستعمال بعض العالقات بينها بتوسيع مجال
الكسور واألعداد (واكتشاف أعداد جديدة  100000األعداد الطبيعية إلى 

  ).العشرية
 سبية، بإجراءات متعلقة بالتنا حل مشكالت جمعية ومشكالت ضربية ومشكالت

 . وتقنيات مختلفة مع اختيار الوسيلة األنجع للحساب واستعمالها بوجاهة
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  حل مشكالت هندسية متعلقة بالتعليم والمقارنة والنقل وإنجاز مثيالت والوصف
والتمثيل والصنع والتكبير والتصغير، بتجنيد معارف وعالقات وخواص هندسية، 

  . عيات متنوعةواستعمال األدوات المالئمة في وض
 مقارنة وقياس مقادير باختيار األدوات والوحدات المناسبة .  
 حساب المحيطات والمساحات لبعض األشكال البسيطة. 

 
 الكفاءات العرضية. 2

 

  .فهم نص مشكلة -
  .تحرير نص لمشكلة -
 نص، جدول، صورة(اختيار المعلومات المفيدة لحل مشكلة من سندات مختلفة  -

.(...  
  .ج المعلومات الضرورية لحّل مشكلةاستخرا -
  .تصديق حل -
  .صياغة خطة ونتائج ثم تبليغها كتابيا وعرضها -
 .التبادل حول حل -

 

وحتى تتحقق هذه الكفاءات العرضية تقترح أنشطة متنوعة في مختلف الميادين 
مثل ربط نص مشكلة ) األعداد والحساب، تنظيم المعلومات، الفضاء والهندسة والقياس(
، كتابة نص مشكلة ...) سؤال(حلها، إعادة ترتيب نص مشكلة، إتمام نص مشكلة ب

  ...).  مساواة، سلسلة عمليات، شكل(يناسب وضعية مقترحة 
   
 االبتدائينهاية التعليم في  مستهدفةلكفاءات الا .3

 

إن تطوير كفاءة حل المشكالت بمكوناتها المتمثلة في البحث والتفكير والتخمين 
وكما جاء في برنامج السنة  .ب والتبرير والتعميم يستمر طوال المرحلة االبتدائيةوالتجري

  :أنواع من المشكالت ةالثالثة هناك ثالث
 

  .مشكالت لالستكشاف أو إلدخال معرفة جديدة -
  .مشكالت بسيطة أو مركبة للتدريب واالستثمار -
  .التمشكالت للبحث ترمي إلى تعلم البحث واالهتمام بسيرورة حل المشك -
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هما كذلك مشكالت للبحث، فالنوع الثالث ال يتكفل  نحتى ولو كان النوعان األوال
ويتم ذلك في الميادين  كذلك، "حل المشكالت"بالمعارف والنتائج فحسب، بل بسيرورة 

  :المختلفة للمادة
 

  :حل مشكالت في ميدان األعداد والحساب تتعلق بـ .1.2.3
 

  ).والعشرية والكسورالطبيعية ( تعيين األعداد -
  .مقارنة العداد وترتيبها -
  .الحساب على األعداد بكل أنواعه -

 

  :حل مشكالت في ميدان التناسبية وتنظيم المعلومات والمتعلقة بـ .2.2.3
 

    . تنظيم معلومات في جداول -
  .التناسبية وخاصيتا الخطية -
 .قراءة جداول وبيانات بسيطة وتفسيرها -

 

  :الت في ميدان الفضاء والهندسة تتعلق بـحل مشك .3.2.3
 

  .التعرف على أشكال مستوية ووصفها وتسميتها ونقلها وإنشاؤها -
  .)والتناظرالتوازي والتعامد ( تمييز عالقات وخصائص بعض األشكال المستوية -
التعرف على المجسمات ومالحظتها ووصفها وتسميتها وصنعها وإنجاز مثيالت  -

  .لها
  .ايا ورسمها ونقلهامقارنة زو -

 

  :حل مشكالت في مجال القياس تتعلق بـ .4.2.3
 

  .استعمال أدوات مالئمة لقياس مقادير فيزيائية وهندسية -
  .اختيار وحدات مالئمة لقياس مقادير فيزيائية وهندسية -
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 الكفاءات المستهدفة في نهاية السنة الرابعة. 4
 

  :لميادين الواردة في الجدول المواليحّل مشكالت خاصة بكل ميدان من ا
  

التناسبية وتنظيم   األعداد والحساب
  القياس  الفضاء والهندسة  المعلومات

تعيين األعداد الطبيعية  -
وترتيبها والتعرف على 
بعض العالقات الحسابية 

  .بينها واستعمالها
التعرف على أعداد  -

الكسور واألعداد (جديدة 
وتعيينها ) العشرية
ا وتسميتها وكتابته

وترتيبها، واستعمال 
  .العالقات بينها

ممارسة الحساب بكل  -
متمعن فيه وآلي (أنواعه 
 ).وأداتي

تنظيم معلومات  -
  .في جداول

 جاستخرا -
معلومات من 

جداول أو 
  . بسيطة تمخططا

التعرف على  -
وضعيات تناسبية 

 . وتمييزها

قراءة مخطط أو تصميم  -
أو خريطة واستعمالها 

  .م أو للتنقلللتعلي
التعرف على بعض  -

الخواص والعالقات 
: الهندسية المتمثلة في
االستقامية والتوازي 

والتعامد وتساوي طولين 
التحقق  ،والتناظر المحوري

  .هالمنها واستعما
التعرف على أشكال  -

مستوية ومجسمات ووصفها 
  .وتسميتها ونقلها وإنشاؤها

استعمال األدوات  -
نقل الهندسية للرسم وال

واإلنشاء والتحقق من بعض 
  .الخواص

 .أشكال رتكبير أو تصغي -

اختيار األدوات المناسبة  -
  .لقياس أشياء أو إنشائها

معرفة وحدات قياس من  -
  . النظام المتري واستعمالها

معرفة وحدات قياس  -
المدد واستعمالها لحساب 

  .مدد أو تعليم حوادث
تصنيف سطوح وترتيبها  -

  .حسب مساحاتها
قياس مساحة بواسطة  -

التبليط أو باستعمال 
  .ةالمرصوف

حساب مساحة  -
  .المستطيل

مقارنة زوايا ونقل  -
  .   زاوية

  
 

  
  مضامين البرنامج .5

 

  تنظيم المعطيات والتناسبية .1.5
 

المطلوب هو مقاربة مفهوم التناسبية، الذي يستمر تطويره فيما بعد، والوصول 
سبية كأداة لحل مشكل دون دراسة معمقة لها، ويتم ذلك من بالتالميذ إلى توظيف التنا

  :متنوعة حيث نجعل التالميذ تخالل حل مشكالت من الواقع وفي وضيعا
 

o يكتشفون النسبة بين مقدارين .  
o  يميزون الوضعيات التناسبية من غيرها وهذا من خالل تمثيالت مختلفة لها

 ).جدول عددي، تمثيل بياني، عبارة لغوية(
o ن خواص الخطيةيدركو.  
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تقترح على التالميذ أنشطة تتم معالجتها باستعمال استدالالت ترتكز ضمنيا على 
  .التناسبية وينتظر من هذا الميدان توسيع مجال تعامل التالميذ مع المشكالت الضربية

يوفر استعمال الحاسبة فرصا عديدة للتجريب ويسمح للتلميذ بتركيز جهده على 
  .مشكل وال في إنجاز الحساباتالتفكير في حل ال

  

 تعاليق و أمثلة ألنشطة الكفاءات القاعدية المحتوى

 تنظيم المعلومات

قراء وتفسير بعض  -
  . التمثيالت مثل الجداول

تنظيم سلسلة معطيات في  -
 .قوائم أو جداول

تكون الوضعيات بسيطة وترتكز على معطيات حقيقية 
القامة أو الوزن  سبر آراء بسيط، قياسات فيزيائية حول(

...).  أو المسافات أو األسعار أو مقاسات األحذية
واستعمال الحاسبة يجعله يتفرغ أكثر للتفكير في 

     .الحل

  التناسبية

تمييز وضعية تناسبية عن  -
  . غيرها

  
  
  
  
  
  
إبراز خواص التناسبية  -
واستعمالها ) خواص الخطية(

  .في حل مشكالت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي وضعيات من الواقع تظهر فيها حّل مشكالت ف -
  .النسبة بين مقدارين

يمكن تمييز وضعية تناسبية عن غيرها باالعتماد على 
 ل، جدومخططات بسيطةعبارة، (مختلف تمثيالتها 

  ).عددي
  : أمثلة
 ّمضروب في : "... العبارة …"  
  ..."   مقسوم على... "أو  
 حيث تكون كل النقط على مستقيم : التمثيل البياني

  .شمل المبدأي
 العالقة بين السع والكم: مثال ... 

 اشيئ 12دينار، ما هو سعر  12أشياء  3سعر 
 الجدول:  

 a عدد األقالم وb ثمنها  
15 6 4 3 2 a  
90 36 24 18 12 6 ab  

     
: في الجدول العددي تالحظ خواص الخطية وهي

مضروب في  aيساوي المقدار األول  bالمقدار الثاني
عدد أو يالحظ أن مجموع عددين من ) أو مقسوم على(

743( السطر األول  مرتبط بمجموع العددين ) مثال
422418( مقابلين في الجدولال  ( أو يالحظ أن

 5(في عدد ما ) مثال 3(جداء عدد من السطر األول 
1553( ، يعني)مثال  ( مرتبط بجداء العدد المقابل

90518يعني ) 5(في نفس العدد ) 18( .  
  .الموضوعأنظر الوثيقة المرافقة التي تفصل هذا  -

6 × 
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  األعداد والحساب .2.5
  األعداد الطبيعية .1.2.5 

 

ما اكتسبه في هذا الميدان خالل السنوات السابقة لتوسيعه وتطويره،  ذيستثمر التلمي
، ويكتشف ويتعرف 100000حيث يواصل العمل على األعداد ويوسع هذا المجال حتى 

ال  100000توسيع مجال األعداد إلى  إن. بين األعداد األكثر تداوال على عالقات حسابية
  .يتعارض مع إمكانية مصادفة أعداد أكبر

من المهم مالحظة أن المعارف المتعلقة باألعداد ال توظف لذاتها بل توظف كأدوات 
  .فعالة لحّل مشكالت في وضعيات ذات داللة

تعماله موضوع العملة ال يدرس لذاته، ولهذا ال ينص عليه البرنامج صراحة، لكن اس
 .  في ميدان األعداد والحساب ضروري

انتظامات وعالقات بين األعداد، فإن  فحتى ولو كان استعمال الحاسبة يسمح باكتشا
  ... ذهني، متمعن فيه، وضع العملية: هذا ال يعني االستغناء على الحساب بدون اآللة

  
  

 تعاليق وأمثلة ألنشطة الكفاءات القاعدية المحتوى

تعين وتسمية 
 األعداد الطبيعية

واستعمالها   تعين األعداد الطبيعية -
    .)عد ومقارنة مجموعات(
بالحروف (قراءة األعداد وكتابتها  -

  ).وباألرقام
تفكيك أعداد طبيعية وإيجاد كتابة  -

  .عدد انطالقا من مفكوكه النموذجي
  
، 10أو  1،1: إعطاء سلسلة أعداد -

  1000، 1000أو  100، 100أو  10
 .قا من أي عددانطال

حل مشكالت لتوظيف األعداد  في وضعيات  -
  .)كميات لتمثيلللعد، للمقارنة، (متنوعة 

  
  .استغالل تفكيك عدد في الحساب -

  :يمكن كتابته على الشكل 56473العدد  :أمثلة
3  +10  ×7  +100 ×4  +1000  ×6  +

10000  ×5   
هو مفكوك العدد  4×  10000+  7 × 100+  5

40705  
  .تسمح هذه األنشطة بالقراءة الصحيحة لعدد -
أكمل بكتابة العدد المناسب مكان النقط في  -

  :طرفي المساواة
 3  +10    +400 + ... =  13 ... 6   

لسلسلة أعداد عشرة عشرة انطالقا من  كتابة: مثال
  :84إلى  34
84 ،74 ،64 ،54 ،44 ،34 

  األعداد
  الطبيعية
 والترتيب

 

  .طبيعيةمقارنة أعداد  -
ترتيب أعداد طبيعية تصاعديا  -

  .وتنازليا
  
  
  
حصر عدد بين عشرتين متتاليتين  -

للتعبير عن "  <"أو" >" تستعمل اإلشارتان  -
  .نتيجة مقارنة عددين أو حصر

تقترح أنشطة لوضع أعداد على مستقيم مدرج    -
  ).بدقة أو بالتقريب( 100 ،100أو   10، 10

   60>  62>  70: مثال
  140> 146>  150 أو   100>146>  200

 يساعد العمل اليومي، من خالل مثل هذه األنشطة،
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أو بين مائتين متتاليتين أو بين ألفين 
  .متتاليين

 

على تطوير الكفاءات المتعلقة بالحساب المتمعن 
 .والذهني فيه

العالقات 
الحسابية بين 
 األعداد الطبيعية

، 2تمييز مضاعفات كل من األعداد  -
5      
    
اكتشاف واستعمال بعض العالقات  -

  .بين األعداد الطبيعية
  
  
معرفة واستعمال المصطلحات  -

أمثال،  ةضعف، نصف، ثلث، ثالث
ثلثين، ربع، ربعين، أربعة أمثال، 
ثالثة أرباع، ثالثة أنصاف لعدد 

 .طبيعي

مفهوم المضاعف غير مطلوب في هذا  -
المستوى لذلك نكتفي بالتعرف علي هذه 

  .مضاعفات من بين أعداد أخرىال
 75و  50و  25و 10و 5العالقة بين : مثل

  . 100و
 500و 250و  200و  100و  50العالقة بين 

   1000و 750و
  .90و  60و 45و  30و  15و  5العالقة بين 

تقترح أنشطة تستعمل فيها الحاسبة في تعيين  -
   .مضاعف عدد

ال ننتظر الدرس الكسور الستعمال هذه  -
 .طلحاتالمص

  
  الكسور واألعداد العشرية .2.2.5

 

تبرز ضرورة استعمال ) المحسوس(انطالقا من وضعيات متنوعة لها عالقة بالواقع 
  .أعداد جديدة لحل المشكالت التي تطرحها هذه الوضعيات

تجزئة قطع (في البداية يتم إدخال الكسور في وضعيات تقسيم متساو ألطوال 
تنحصر هذه الكسور بين أعداد طبيعية، وبعد ذلك نتطرق  أو مساحات، بحيث) مستقيمة

إن دراسة . الطبيعية دإلى مقارنة كسرين وترتيب كسور كما هو األمر بالنسبة لألعدا
الكسور العشرية تسمح بإدخال األعداد العشرية والعمليات عليها حيث تظهر الكتابة 

  .بالفاصلة كاصطالح لكتابة الكسر العشري
األعداد العشرية بصفة تدريجية وتتواصل هذه الدراسة في السنة يشرع في دراسة 

  .الخامسة حيث تستثمر األعداد العشرية في ميدان القياس
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 تعاليق وأمثلة ألنشطة الكفاءات القاعدية المحتوى

  الكسور
  
  
  
  
  
  

استعمال كسور أو  -
مجاميع أعداد طبيعية 

) ترميز(وكسور لتشفير 
  .لنتيجة قياس أطوا

  
  
  
  
استعمال كسور لتشفير  -
مساحات في ) ترميز(

  .وضعيات بسيطة
  
تسمية كسور  -

: باستعمال المصطلحات
نصف، ثلث، ثلثان، 
ربع، ربعان، ثالثة 

أرباع، ثالثة أنصاف، 
  عشر، جزء من المائة، 

...  
الكتابة كسرية  -

واستعمال المصطلحات 
  .بسط ومقام وخط الكسر

حصر كسر بين  -
  .ين متتاليينعددين طبيعي

  
كتابة كسر على شكل  -

مجموع عدد طبيعي 
  .1وكسر أصغر من 

تنظم أنشطة تصل بالتالميذ إلى إدراك عدم كفاية األعداد  -
الطبيعية لحل بعض المشكالت والتفكير في أعداد جديدة تقع 

  .بين عددين طبيعيين متتاليين
  :تقترح أنشطة تستعمل فيها التعابير من النوع -
قيس هذه "أو " ه القطعة نرسم ثالث وحدات ونصفلنقل هذ"

قيس هذه القطعة يساوي "أو " القطعة يساوي ربع الوحدة
قيس هذه القطعة يساوي ثالثة "أو " وحدتين وثالثة أرباع

  .، وذلك بعد إعطاء قطعة كوحدة"أنصاف الوحدة

ثم تستعمل كتابات مثل
3
1 ،

4
2، 

8
  .لتشفير األطوال...  5

مساحة هذه القطعة هي ثلث مساحة المستطيل ونشفرها  -

بالكتابة 
3
1.  

  أنظر الوثيقة المرافقة -
  

: تعليم نقط على مستقيم مدرج حيث تظهر الكسور -
4
1 ،

2
1 ،

4
3 ،

4
5 ،

2
3 ،...  

> 1 :مثال -
4
> 2و  0 > 3

2
3< 1 ،...  

2
12 =

2
5           ،

3
21 =

3
5   

) مرصوفة(والمساحات ) تدريج مستقيم(وتستعمل األطوال 
  .لتجسيد هذه الكتابات

  

  األعداد العشرية
  

  الكسور العشرية -
  
: األعداد العشْرية -

إدخال الكتبة بالفاصلة 
ككتابة أخرى للكسور 

   .العشْرية
األعداد العشرية  -

تفكيك : والنظام العشري
والقراءة، المراتب 

  .والمنازل
رقم في كتابة  قيمة -

  .العدد العشري
عدة كتبات لعدد  -

كسورا ) 10(نسمي الكسور التي مقاماتها قوة لعشرة  -
  .عشرية

: أمثلة
10
1،

10
6   ،

100
64  ،

100
32 ،...  

: أمثلة
10
، 0,1تب يك  1

10
،   0,6يكتب   6

100
يكتب   64

0,64 ...  
األجزاء 

من 
  مئة

األجزاء 
من 
  عشرة

  ددالع  المئات  شراتالع  االحاد

7  3  4  8  1  184.37  
  
  .7وليس   4هو  درقم االتحا 124.37في الكتابة  -
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  .عشري
  
  

  .نعتمد على عالقات بين كسور عشرية -

مثل 
10
2  ،

100
20,02,0لتبرير الكتابة  20 .  

ترتيب األعداد 
  العشرية

  
  

مقارنة عددين  -
عشريين مكتوبين 

  .بالفاصلة
  
حصر عدد عشري  -

بين عددين طبيعيين 
  .متتالين

إدراج أعداد عشرية  -
  .بين عددين عشريين

  
استعمال اإلشارتين  -
للتعبير عن "  <"أو" >"

نتيجة حصر أو مقارنة 
  .عددين عشريين

  
وضع، بالضبط أو  -

التقريب، أعداد عشرية 
على مستقيم مدرج واحدا 

  .واحدا

نجعل التالميذ يكتشفون تدريجيا أن قواعد مقارنة األعداد 
العشرية ال تتفق بالضرورة مع قواعد مقارنة األعداد 

  :    الطبيعية، مثال
  25,1أقل من عدد أرقام  5,1عدد أرقام 

  .25,1>  5,1ولكن   
  على  0على يمين عدد طبيعي يغيره ولكن كتابة  0كتابة

 :يمين عدد عشري ال يغيره
3,130,1ولكن  130<  13      

ين عشريين نرجع إلى مقارنة ويصل إلى أنه لمقارنة عدد
جزأيهما الصحيحين وفي حالة تساوي الجزأين الصحيحين 

  .نقارن جزأيهما العشريين بعد كتابتهما بنفس عدد األرقام
نقارن الجزأين العشريين أي  643,3و 65,3لمقارنة: مثال

1000
و650

1000
643.  

 الصحيحنجعل التلميذ يكتشف أن مفهوم العددين المتتاليين 
بالنسبة لعددين طبيعيين ليس له معنى بالنسبة إلى عددين 
عشريين، إذ يمكن دائما إدراج أعداد عشرية بين عددين 

ويشكل ذلك مناسبة الكتشاف أعداد أجزاؤها . عشريين
  .العشرية مكتوبة بعدد أكبر من األرقام

قات بين العال
بعض األعداد 

  العشرية

معرفة الكتابات  -
الكسرية والعشرية 

لبعض األعداد 
  .واستعمالها

  
  
  
  
معرفة العالقات بين  -

بعض األعداد العشرية 
  .واستعمالها

  
  

و  1,0نجعل التلميذ يالحظ أن الكتابتين  -
10
تعبران عن  1

و 01,0نفس العدد وكذا 
100

و 5,0؛ 1
2
و  25,0؛ 1

4
؛ 1

و   75,0
4
3.  

تسمح هذه العالقات بالوصول إلى ترسيخ صور ذهنية لهذه 
عداد عند التلميذ  ونرتكز في ذلك على أنشطة حول األ

  .األطوال والمساحات

بين : مثال
4
و 1

2
وبين ) 5,0و  25,0أو بين( 1

100
و 1

10
1 

وبين ) 1,0و 01,0أو بين (
1000

و 1
100

 001,0أو بين ( 1

  )01,0و
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   الحساب والعمليات .3.2.5 
 

يتواصل العمل بحّل المشكالت قصد إعطاء معنى لكل من عمليات الجمع والطرح 
في هذا اإلطار يحتل الحساب . والضرب والتحكم في اآلليات الحسابية المتعلقة بها

  :المتمعن فيه والحساب األداتي مكانة متميزة
 

  .إلعطاء معنى للعمليات -
 .لوضعية حساب ةالستعمال اإلجراء األكثر مالءم -
 .م مختلف آليات الحسابلفه -

 

  :بالنسبة لعملية القسمة يكون تناولها
 

حاصل (، يكون البحث فيها عن عدد واحد )دون باق(كعملية عكسية للضرب  -
baالذي يحقق) القسمة  ?.  

كقسمة إقليدية يكون البحث فيها عن عددين وحيدين هما حاصل القسمة وباقي  -
  .القسمة

ال الحاسبة باستقاللية التلميذ من الحسابات عندما تكون هذه األخيرة يسمح استعم
  .التفكير في حل المشكل الجمعية أو الضربية ىأكثر عل زليست هي المقصودة والتركي

  
  

 تعاليق وأمثلة ألنشطة الكفاءات القاعدية المحتوى

مشكالت متعلقة 
  بالعمليات األربع

حّل مشكالت جمعية وضربية إلعطاء  -
  .عنى للعملياتم
  
تمييز وضعيات قسمة من بين  -

  .وضعيات أخرى
  
استعمال إجراءات متنوعة لحساب  -

 . حاصل وباقي القسمة

تختار وضعيات من واقع التلميذ تدعم 
مكتسباته المتعلقة بالجمع والطرح 

  .والضرب
تقترح أنشطة تستعمل فيها الحاسبة لتعيين 
  .مجموع أو فرق أو جداء عددين طبيعيين

بالنسبة لعملية القسمة، تشجع مختلف طرق 
وسيرورات الحل قبل التطرق إلى اآللية 

  . النموذجية
يمكن  bعلى عدد  aلقسمة عدد : مثال

  .b بمضاعفات aمقارنة 
في حل ينصح بتجنب النمطية والقولبة 

  .المشكالت وفي تقديم النتائج
الحاسبة لتحديد  كما تقترح أنشطة تستعمل

الطرح المتكرر، ( حاصل وباقي القسمة
 .)متتاليين عفيناالحصر بين مض
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نتائج محفوظة 
 وإجراءات آلية

معرفة جداول الجمع والضرب  -
واستعمالها لحساب مجموع، فرق أو 

  . متمم، جداء أو حاصل قسمة
أصغر (ع أو طرح ذهنيا عشرات جم -

  ).1000أصغر من (أو مئات ) 100من 
معرفة متمم عدد إلى العشرة الموالية  -

ومتمم عدد  100لكل عدد أصغر من 
  .إلى المائة الموالية 1000أصغر من 

  
  
  
) أو قسمة عدد على(ضرب عدد في  -

  .1000أو  100أو  10
  
  
أرقام  3حساب جداء عدد مكون من  -

ر في عدد مكون من رقم واحد على األكث
  .أو رقمين

  
حساب حاصل وباقي قسمة عدد طبيعي  -

  .على عدد طبيعي مكون من رقم واحد
 

  
  
  

  ... 70 – 60،  20+  30مثل 
     700 +500 ،600  - 900  

  
ومتمم  2هو  80إلى  78متمم العدد : مثال
  .45هو  300إلى  255

تستغل هذه النتائج والتعلمات لحساب 
  و فرق عددين طبيعيين مجموع أ

  .أو عددين عشريين، أفقيا أو عموديا
) على القسمة أو(يربط الضرب في  -

بالنظام العشري ويستغل في ... 100، 10
   .الحساب الذهني

  
تقترح أنشطة لحساب حاصل قسمة  -

بطرق مختلفة، مثل الطرح المكرر 
لمضاعفات للقاسم، قصد الوصول إلى 

  .5ة في السن اآللية النموذجية
أقسام،  5كراسا على  153لتقسيم : مثال

في . يمكن توزيع الكراريس تسعة تسعة
كراسا في كل مرة  45هذه الحالة نوزع 

  :في كل مرة 45وهو ما يعني أننا نطرح 
 10845 153 6345108ثم   ثم

184563  الثة ثالثة أي أننا ثم نوزع ث
  .كراريس 3و تبقى  18من  15نطرح 

 3كراسا و بقيت  30إذن، أخذ كل قسم 
 .كراريس

الحساب المتمعن 
ذهني (فيه 

 )وكتابي
 
 
 

مجموع أو فرق (تنظيم وإنجاز حساب  -
ذهنيا أو كتابيا ) أو جداء أو حاصل قسمة

باالعتماد على نتائج محفوظة واالستعمال 
  .داد والعملياتالضمني لخواص األع

  
النتيجة العددية، لمشكل معطياته  دإيجا -

 . بسيطة، ذهنيا
 
 
 

  123+  47لحساب المجموع : 1مثال
ثم ينجز  47و 123يفكك العددان  

  .الحساب
3  +20   +100  =123         
  7  +40  =47       

تعطي عشرة  3و 7حيث يالحظ التلميذ أن 
  ...عشرات  6واحدة يضيفها إلى 

  إنجاز حساب من النوع : 2مثال
    2×  2,5أو  0,3+  4,7أو  0,5+  2,5
 .3×  0,5أو 
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 الحساب األداتي
 
 
 
 
 

استعمال اآللة الحاسبة إلنجاز عملية  -
  .والعمل على نظام العد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
معرفة واستعمال بعض وظائف اآللة  -

لمسات : الحاسبة لتسيير متتالية حسابات
 ".الذاكرة" ولمسات" العمليات"
 
 

  :تقترح أنشطة من قبيل
على الشاشة ثم، دون  80 دأظهر العد) 1

  ...50 دمحو هذا العدد أظهر العد
دون استعمال اللمستين  24أظهر العدد ) 2
  .4و 2
مع   92+232+105أنجز الحساب ) 3

وصف ما يظهر على الشاشة على الترتيب 
  :في الجدول الموالي

  
                أضغط على

                  أرى  
  

العمل بالحاسبة يتيح الفرصة لتعميق فهم 
الكتابات العددية التي تشتمل على أقواس 

وحيث أن الحاسبة البسيطة ال تشتمل على 
لمسات األقواس إذ يتعذر إجراء الحساب 

مباشرة على العبارات  

:مثل 13241625  
  :التي تنجز بإحدى الكيفيتين

  .يةتسجيل النتائج المرحل* 
 .استعمال لمسات الذاكرة* 

  
  

  الفضاء والهندسة .3.5
 

، يبقى الهدفُ من األنشطة الهندسية هو اكتساب التلميذ لمعارف هندسية وظيفية
الفضاء والمستوي منتقال من على أشياء  ،في السنوات السابقة ،بعدما تعود التلميذف

إلى هندسة  )محيط التلميذأشياء حقيقية من ( بالتدريج من هندسة تعتمد على المحسوس
تتواصل هذه التعلمات في  ،ومعرفة بعض الخواص ...) مسطرة، قالب،( تتطلب أدوات

السنة الرابعة، حيث توظف المكتسبات وتستعمل في حل مشكالت متعلقة بوصف أشياء 
  . إنشائها وتصنيفها حسب خواص لهاوتمثيلها و نقلهاهندسية و

يميز و هاينقليعلم أشياء و(حكم في الفضاء المألوف للتلميذ بالتهذه التعلمات تسمح 
 ،وبامتالك المفاهيم الهندسية األولية) … يستعمل تصميماوبين مختلف زوايا الرؤية 

االستقامية، التعامد، التوازي، محور (الضرورية لتحليل أشياء هندسية والعمل عليها 
  :وأنشطة حيث باالعتماد على وضعيات، )… التناظر
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  .قعمأدق وتحليالً أ أشكاالً مركبة تتطلب مالحظةفيها ل التلميذ ينق  -
  ".برنامج إنشاء"ينشئ أشكاالً وفق   -

 

لبعض خواص األشكال المستوية وتحسين استعمال  تدرجموهذا ما يسمح بإبراز 
  ....) المسطرة، المدور، الكوس، الورق الشفاف، القالب( األدوات الهندسية

لمجسمات  المجسمات فتركز على قراءة تمثيالت مستويةأما األنشطة المتعلقة ب 
  . كيفية إنشاء هذه المجسمات صوروت

  

 تعاليق وأمثلة ألنشطة الكفاءات القاعدية المحتوى

التعليم في الفضاء 
 تصميمواستعمال 

تعيين خانة أو نقطة على  -
  مرصوفة لوصف أشكال 

  .أو نقلها
استعمال تصميم لتعيين موقع  -

  .قلأو برمجة تن

الدراسة النظرية لتعليم نقطة أو خانة غير 
مطلوبة بل يستعمل لتطوير الكفاءات مثل 

  . نقل أشكال
للذهاب من البيت إلى توقع مسار : مثال

المدرسة أو للذهاب من الجزائر إلى 
وتكون هذه األنشطة ضمن المواد  ةغرداي

  .األخرى

: عالقات وخواص
االستقامية، التوازي، 

طولين،  التعامد، تساوي
 .التناظر المحوري

استعمال األدوات الهندسية  -
المناسبة للتحقق من استقامية نقط 
ومن تساوي طولين ومن تعامد 

  . أو توازي مستقيمين
استعمال األدوات الهندسية  -

لرسم نقط على استقامة واحدة، 
قطعة مستقيم طولها معطى، 

مستقيم يعامد أو يوازي مستقيما 
  .معطى، دائرة

  
  .عيين منتصف قطعةت -
  
إدراك إن كان لشكل ما محور  -

  .تناظر أو أكثر والتحقق منها
  
  
  
  
 لإتمام شكل بالتناظر باستعما -

  .تقنيات ووسائل متنوعة
رسم على ورق مرصوف  -

نظير شكل بالنسبة إلى مستقيم 
  .معطى

  
  استعمال المصطلحات  -

والتعبير بصفة سليمة للتبليغ 

الخوص بهدف وصف  التحقق من -
  .أشكال أو نقله

  تستعمل المسطرة لتعيين مسافة  -
  أو لقياس طول أو لمقارنة طولين 

  .أو للتحقق من استقامية نقط
من البالستيك، أو ( يستعمل الكوس -

للتحقق  ةوالمسطر/أو) مصنوع من الورق
من التعامد أو التوازي أو لرسم مستقيم 

  . يعامد أو يوازي مستقيما آخر
يستعمل المدور لمقارنة أطوال أو لرسم  -

  .أقواس أو دوائر
  
  . يتم ذلك باستعمال الطي أو مسطرة -
في هذا المستوى الممارسة اليدوية  -

الطي، (واستعمال وسائل وتقنيات متنوعة 
الورق الشفاف، مرصوفة، المسطرة، 

هي التي تسمح  ...) المدور، الكوس
  . بتصديق النتائج

  . ل لها محور تناظريتعلق األمر بأشكا
  
  
  
  
  

نقط على : المصطلحات المقصودة هي
استقامة واحدة، مستقيمان متعامدان، 
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مستقيمان متوازيان، قطعة مستقيم،   . والتواصل
منتصف قطعة، زاوية، نظير شكل، 

  .محور تناظر

المثلثات، : أشكال مستوية
المربع، المستطيل، 

 .المعين، الدائرة

التعرف بالمالحظة على  -
ألوفة في شكل مركب الم لاألشكا

  .وتسميتها
  
التحقق من وجود شكل مألوف  -

  . في شكل مركب
  .وصف ونقل شكل بدقة -
  
  
رسم شكل، على ورق  -

  .مرصوف أو غير مرصوف
  
  
  
  .إتمام أفاريز -
  
  

المقصودة هي المثلث، المربع  لاألشكا -
، المستطيل، )مهما كانت وضعيته(

المعين، الدائرة ويمكن مصادفة أشكال 
  .خرىأ

يتم هذا التحقق باالعتماد على خواص  -
  .الشكل أو باستعمال األدوات

يعتمد تفكيك شكل مركب إلى أشكال  -
  .بسيطة معروفة لنقله أو لوصفه

  
  يكون الرسم حسب نموذج معطى  -

أو حسب وصف له أو حسب برنامج 
إنشاء باليد الحرة أو باستعمال أدوات 

  .هندسية
  
كل المكرر يكون ذلك بعد تعين الش -

وتستعمل تقنيات مثل الطي، القص 
  .واللصق أو الرسم والتلوين

المكعب، : المجسمات
متوازي المستطيالت 

 ).البالطة(

التعرف على مجسمات  -
وتسميتها والتحقق من بعض 

الخواص المتعلقة باألوجه 
  .واألحرف

  
تمثيل مجسم برسم أو ربط  -

  .مجسم بشكل يمثله
  
 وصف مجسم لتمييزه عن -

مثيل صنع مجسمات أخرى أو 
  .له
التعرف على تصميم كل من  -

  المكعب ومتوازي المستطيالت 
  .وإنشاؤهما أو إتمامهما

تمييز تصميم مكعب من بين  -
  .مجموعة من أشكال مركبة

اكتشاف أكبر عدد ممكن من  -
  .    تصاميم المكعب

التبليغ باستعمال المصطلحات  -
  .المناسبة

واص باستعمال يتم التحقق من الخ -
المسطرة، الكوس، (األدوات المناسبة 

  ). المدور، الورق الشفاف
  
  
نتجنب الخلط بين المجسم كشيء من  -

  .الفضاء والرسم الذي يمثله على المستوي
  تقترح وضعيات يسمي فيها التلميذ  -

أو يمثل مختلف المضلعات المكونة ألوجه 
  .المجسم

  
  
  

ل تنظم أنشطة في القسم حيث يعمل ك
تلميذ وإن كان الوقت غير كاف ينهي 

أما انجاز . العمل فيما بعد أو خارج القسم
  . العمل أمامهم فقط فهو غير كاف

  
رأس، وجه، : نعني بالمصطلحات المناسبة

  .حرف
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 .التكبير والتصغير

تكبير أو تصغير شكل مستو  -
  . بسيط

مثل هذه األنشطة مهمة جدا إلبراز  -
الخواص التي  حفظ بعض الخواص، أي

مثل  رعند التكبير أو التصغي رال تتغي
التوازي والتعامد، وتستغل هذه األنشطة 

  . في مواد أخرى
  .يرتبط هذا الموضوع بالتناسبية -

 
 القياس .4.5

  

  .والمدد السعاتو الكتلو األطوالتتواصل األنشطة حول قياس 
أو نقل ) تجزئة(تقسيم بالنسبة لمفهوم المساحة، تتم مقاربته انطالقا من أنشطة 

فيكون، في هذا المستوى، قياس الزوايا أما . مساحات ثم إدخال مفهوم الوحدة والقياس
  .بوحدات غير اصطالحية

المفاهيم الهندسية فيها  حيث تتدخل فرصا وجيهة القياسب المتعلقة نشطةتوفر األ
ياس األطوال قيعد ، وهذه المفاهيمتساهم في تعزيز فهي ، وبالتالي معا والعددية

العمل على الكسور  ويبرروالمساحات سياقا مفضال إلدراك عدم كفاية األعداد الطبيعية، 
  .واألعداد العشرية

  

 تعاليق وأمثلة ألنشطة الكفاءات القاعدية المحتوى

األطوال والكتل 
والسعات 

 )الحجوم(

استعمال أدوات لقياس أشياء فيزيائية  -
  .أو هندسية

ة قياس بعدد أو التعبير عن نتيج -
  .حصر

معرفة واستعمال وحدات القياس  -  
  .للنظام المتري

معرفة واستعمال العالقات بين  -  
وحدات الطول والعالقات بين وحدات 

  .الكتلة والعالقات بين وحدات السعة
  .  إنشاء أشياء أقياسها معروفة -
 .حساب محيط مضلع -

  
تكون الوحدة معطاة أو مختارة بصفة  -

  .مالئمة
  
  

المتر : المقصود بالعالقات بين الوحدات
ومضاعفاته وأجزائه المتداولة، الغرام 
ومضاعفاته المتداولة، اللتر وأجزائه 

 .المتداولة

 .الزمن والمدد

  .قراءة الساعة -
  
  
معرفة وحدات قياس المدد  -

  .واستعمالها
  
  
 . حساب مدة -

تكون قراءة مختلف أنواع الساعات 
  .مضبوطة بالدقائق

  
السنة، الشهر، : المقصود بوحدات قياس المدد

األسبوع، اليوم، الساعة، الدقيقة، الثانية، 
  .والعالقات بينها

يتم هذا الحساب بإجراءات شخصية دون  -
 . التطرق إلى العمليات في النظام الستيني
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 المساحات

تصنيف سطوح مستوية وترتيبها    -
  .حسب مساحتها

  
مستو  التمييز بين مساحة سطح -

  .ومحيطه
  
قياس مساحة بواسطة التبليط أو  -

  . مرصوفة
حساب مساحة مستطيل بعداه  عددان  -

  .   طبيعيان

وهذا بتنظيم أنشطة يستعمل فيها التطابق  
والقص واللصق والتبليط باستعمال سطح 

يكون هدف هذه األنشطة مقربة  .نموذجي
  .مفهوم المساحة

يذ أنه تنظم أنشطة يدرك من خاللها التلم 
يمكن أن يكون لسطحين نفس المساحة  

  .ومحيطين مختلفين ويالعكس
  

 ةتستعمل وحدة نموذجية أو شبكة مرصوف
 .والنتيجة تكون مضبوطة أو مقربة

 الزوايا

  .مقارنة زوايا مرسومة -
  
  
  
  
 .  نقل زاوية معطاة -

تتم المقارنة من خالل أنشطة القص 
األشكال قوالب أو زوايا (والمطابقة باستعمال 

لنصل بالتلميذ إلى إدراك مفهوم ) الهندسية
مقدار زاوية وأن طولي ضلعي الزاوية ال 

  .يؤثران على المقارنة
يتم نقل زاوية باستعمال قالب أو الورق 

 .الشفاف
  
  هات تربويةيتوج .6

  

 التعليم والتعلم إستراتجية .1.6
  

لى مدة غالبا ما تكون طويلة، ع كل تعلّم يتطلب المرور بفترات مختلفة، ذهابا وإيابا
  :وتجدر اإلشارة إلى أن

  

تسمح للتلميذ بتوظيف مكتسباته، وللمعلم بتحديد المعارف  ،مقاربة معرفة ما -
 .السابقة للتالميذ

بناء هذه المعرفة يتم في سياق تكون فيه المعرفة الجديدة المستهدفة ضمنية  -
 . بالنسبة للتلميذ

  . يكون تحت مسؤولية المعلم) تأسيسها(االعتراف بهذه المعرفة  -
   .التدريب والتنظيم هو الذي يسمح للتلميذ بالتحكم في هذه المعرفة الجديدة -
  .إعادة استثمار هذه المعرفة في وضعيات أخرى ضروري للتعلّم -

  

  .حل المشكالت أساس تعلم الرياضيات يعتبر
تبنى بفضل نشاطات  يمكن، لمعظم المفاهيم المدروسة في مختلف المجاالت أن

مختارة، كأدوات وجيهة وفعالة لحل مشكالت، قبل أن تدرس هذه المفاهيم لذاتها وتوظف 
  .في وضعيات أخرى
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 أي المشكالت التي ال توجد من أجلها استراتيجيات  "البحث"حّل مشكالت إن

ل مدروسة من قبل، يسمح للتلميذ باللجوء إلى إجراءات شخصية، يعتبر شرحها وتباد
  .الرأي حولها فترات أساسية في النشاط الرياضي

فمن الضروري أن يولى اهتمام خاص إلجراءات التالميذ وأخطائهم وطرق عملهم 
  .واستغاللها أثناء المناقشة

نادرا ما يتم التعلّم دفعة واحدة، فالتعلّم هو كذلك اإلعادة، والتدريب، والرجوع إلى 
  .لفهم ما نقوم به، وكيف نقوم به) سياقات مختلفة في(الوراء أي التكرار، لكن تكرارا 

  

الذي يهدف إلى إبراز مدى فهم التالميذ (ال نخلط بين التطبيق المباشر للدرس  :مالحظة
وبين نشاطات التدريب التي تهدف إلى تيسير امتالك المعارف ) ما عالجه

  .واإلجراءات من قبل التالميذ
  

  القسمتسيير  .2.6
  

تسيير القسم وفق المراحل  ،"حل المشكالت"علمي المبني علي طلب المسعى التيت
   :التاليةالخمس 

  

التدريب وإعادة ثم  الحوصلة، والمناقشة العرض، البحث، النشاط والتعليمات تقديم
  .والتوسع في هذه المراحل تم في مختلف الوثائق المرفقة للبرامج. االستثمار

  

  التبليغ والتواصل .3.6 
  

 يكتسب تدريجيا التعبير الرياضيذ في الرياضيات، اللغة المألوفة ثم يستعمل التلمي
مجموع، جمع، فرق، (تعليم المفردات الرياضية المهم  ليس ...). مصطلحات، الرموزال(

تمكين التلميذ من  ولكن المهم هو...)  طرح، جداء، ضرب مربع، مكعب، زاوية، طول
  .وفهم معناه عرفها إعطاء تسميات وتعابير لم

  

  الترميز .4.6
  

من اليسار إلى اليمين الكتابة الرياضية يتطلب توجيه  الترميز العالميإن اعتماد 
بالخصوص عملية الطرح وتمثيل وعندما يتعلق األمر بقراءة وكتابة العمليات أفقيا 
    .  <و  >استعمال الرمزين عند األعداد على الشريط والمستقيم العددي والجداول و
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إلى وحدات القياس إما أن تكتب كلية بالحروف العربية وإما أن تستعمل  بالنسبة

 :الرموز العالمية المعروفة والتي نلخصها في الجدول التالي
  

 الطول الكتل السعة المدة
h  ،min ،s l ،cl ،ml g ،kg m ،km ،cm ،mm 

  
  . عربيةما بالنسبة للدينار فيكتب كلية بالحروف الأ 

  

  التقويم .5.6
  

في الممارسات السابقة، مقتصرا على االختبارات الفصلية بقصد منح ، كان التقويم  
عالمة وترتيب التالميذ واتخاذ قرارات حول انتقالهم إلى السنة الموالية، وكانت تعتبر 

فصال، فالتقويم في البرنامج الجديد، ليس جزءا من. األخطاء آنذاك ذنوبا، وتترجم إلى فشل
  :بل جزء مندمج في سياق التعلّم، يجيب عن الضرورات التالية

  

 معرفة حالة مكتسبات التلميذ. 
 التعلّم لمجموعة تالميذ القسم/ضبط سيرورة التعليم. 
 إمداد المعلم بالوسائل لتقييم ممارسته الشخصية، وجعلها تتطور بطريقة مالئمة. 

  

  . تتخلل مختلف فترات التعلموفيما يلي نفصل مختلف أنواع التقويم، التي 
  

  التقويم قبل التعلم  *
  

بينت التجارب ضرورة وأهمية التقويم التشخيصي قبل الشروع في التعلّم وكذا   
وبالمثل، قبل الشروع في تقديم معارف . مدى قدرة التلميذ على استغالل مكتسباته القبلية

معاينة حالة كل تلميذ بالنسبة جديدة إلى التلميذ، فإنه من المهم أن نكون قادرين على 
للمجال المعرفي المقصود، وذلك من أجل بناء وضعيات تعلّم أكثر مالءمة، وهو ما 

  .نسميه التقويم التشخيصي
  

  التقويم أثناء التعلّم *
  

وهو ال يسمح . يجري بمالحظة تصرفات التلميذ وإنتاجه أثناء تعامله مع األنشطة  
ل بتفسيرها، وإعطائها معنى، وفهم أسبابها، واستغاللها بتحديد أخطاء التالميذ فحسب، ب

  الع ـكما أن هذا التقويم ال يكتفي باإلط. ذ وتطويرهاـلتنمية تعلّمات التلمي
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إلى تمكين المعلم من  كذلك على حالة معارف التالميذ في لحظة ما فحسب، بل يهدف
دة تالميذه باقتراح وحينئذ يستطيع المعلم مساع. جمع معلومات حول تطور كفاءاتهم

  .  أنشطة متنوعة وهادفة ومالئمة، لتمكينهم من تجاوز الصعوبات التي تعترضهم
إن هذا النوع من التقويم المستمر أساسي، ألنه يسمح للمعلم بضبط سيرورة 

  .تقويم مرافق للتعلمات التعلّم، إنه/التعليم
  

  التقويم بعد التعلّم والتدرب* 
  

، وهو مطبق بانتظام في نهاية )تقويم تحصيلي(شامل  هنا بتقويم األمر يتعلق
مجموعة حصص تعليمية حول مفهوم معين، والذي ال نهتم فيه بنتائج التالميذ فقط، بل 

، تفرض تطوير ةمج الجديدابإجراءاتهم أيضا، فالمقاربة بالكفاءات المعتمدة في البر
  .تساب الكفاءات المستهدفةالمراقبة المطبقة سابقا على المعارف، إلى مراقبة درجة اك
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 من التعليم االبتدائي الرابعةللسنة 
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 تقديم المادة - 1
  

  :إن مادة التربية العلمية والتكنولوجية بطابعها الخاص المتمثل في
  

، تسمح تحليل الظواهر، التعامل مع األدوات التكنولوجية، استكشاف المحيط
لمدرسي لجملة من المعارف العلمية بالبناء المستمر والتدريجي خالل المسار ا

إلى فتاحية للوصول تدريجيا موالكفاءات األساسية التي تزود المتعلمين بأدوات 
بهم واكتساب نوع من  والتحكم الفكري والعلمي للعالم المحيط مستوى من الفهم،

  .االستقاللية لحل مشاكل من الحياة اليومية وبناء الشخصية
  

  :طوير المواصفات المتعلقة بالفكر العلميكما تستهدف هذه المادة ت
  

مما يساعد على تكوين أفكار  ...الحجج مالموضوعية، االستدالل، تقدي
واقعية، موضوعية، فضولية، نقدية تجعلهم من المواطنين الذين يتحلون بالوعي 

  .والمسؤولية بفضل البناء المتدرج والجماعي لمفاهيم علمية
  

التكنولوجية يكون جملة منسقة ومهيكلة لنشاطات إن منهاج التربية العلمية و
ذات طابع علمي وتكنولوجي، تستهدف ترقية التربية العلمية والتكنولوجية في 
المدرسة االبتدائية، نظرا للدور المعتبر الذي تلعبه المعارف العلمية في العصر 

  .الراهن
  

مستويات  العمل على تطوير التربية العلمية وإدراجها في جميع إن أهمية
التعليم االبتدائي تجد مبررها في ضرورة مسايرة منظومتنا التربوية للتطور السريع 
الذي تشهده الساحة في المجال العلمي والتكنولوجي وإدماج المستجدات الحاصلة في 
المجال التربوي، وهذا ما يفرض رهانا ينبغي الوعي به ورفعه بتزويد المتعلمين 

ضمن تعلما متدرجا لخطة التقصي واالستكشاف أو اكتساب بثقافة علمية قاعدية تت
معارف، كفاءات ومواقف تسمح لهم بالفهم والتحكم في بعض مظاهر العالم الذي 

  .يتطور باستمرار
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كما أن منهاج مادة التربية العلمية والتكنولوجية، يسهم بشكل فعال مع المواد 
يقدمه للثقافة العامة وتنميته للقيم  التعليمية األخرى في تنمية الوعي الجماعي، بما

إزاء المجتمع وهذا بمساعدة المتعلمين في  ةلدى المتعلمين، وإقامته لمواقف إيجابي
بناء مواقف موضوعية، بتعليمهم أسس النقاش البناء لحل مشاكل وتقبل اآلخر 
كطرف يمتلك آراء ووجهات نظر مختلفة كل هذا يعزز الصلة االجتماعية ويسمح 

  .مواطنة بناءة ببروز
  

إن وجاهة محتويات منهاج مادة التربية العلمية والتكنولوجية مرهونة بإرسائها 
ة التالميذ، ومن هذا المنظور تصبح المعارف شفي الوسط االجتماعي الثقافي ومعاي

. والكفاءات المستهدفة متمحورة حول مشكالت ملموسة ذات داللة لدى المتعلمين
محتويات يتميز بالتفتح أكثر على الحياة، مما يجعلها تساير وبهذا فإن تناول هذه ال

  .مشاكل األفراد ومتطلبات الحياة العصرية
  

كما إن إعداد محتويات المنهاج تم بإدماج مختلف أبعاد مادة التربية العلمية 
والتكنولوجية للحفاظ على الوحدة األساسية للفكر العلمي، مع السهر على دعم 

مختلف المواد العلمية بدون تجاهل الخصوصيات األساسية لكل  الفصل المبكر بين
  :بعد، والتي تتمثل فيما يلي 

  
 يسمح باكتشاف خواص المادة وظواهر العالم  : يوالكيميائ يالبعد الفيزيائ

 .الطبيعي غير الحي

 يسمح بالتعرف على مظاهر الحياة عند اإلنسان والكائنات  : البعد البيولوجي
 .ا بالوسطالحية وعالقاته

 يسعى إلى مساعدة المتعلم على التفتح على تكنولوجيات  : يالبعد التكنولوج
 .اإلنسان التي ساهمت في بناء العالم
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 )الكفاءات النھائیة للتعلیم االبتدائي(ـ الملمح الخاص  2
  

  :في نهاية المرحلة االبتدائية من التعليم، يكون المتعلم قادرا على
  

  الكفاءات  المجال

  معرفة المفاهيميةال

جملة منسقة ومنسجمة لمفاهيم أساسية ضرورية للفهم  باكتسا* 
م في العالم الطبيعي والتكنولوجي بمستوى تناول ـوالتحك

يتماشى ومكتسباته وتصوراته ما قبل العلمية ومدى نضجه 
  :تتمحور هذه المفاهيم حول  .العقلي

  المعنى الحيوي للوظائف، -
إبراز اشتراك النباتات والحيوانات في ب(وحدة العالم الحي  -

من حيث أنماط إتمام (وتنوعه ) الوظائف الحيوية
  ،)الوظائف

ية األساسية للمحيط ـية والفيزيائـبات البيولوجـالمرك -
  ،اهب اإلنسان وعالقات

  الظواهر الطبيعية، -
  خواص المادة،  -
  الوظائف األساسية ألداة تقنية، -
  .ةالفضاء والزمن والبيئ -

المعرفة الفعلية 
  المنهجية

  طرائق خاصة
  طرائق العمل

  .استخدام استراتيجيات التقصي* 
التحكم في المظاهر األساسية للمقاربة العلمية في حل المشكلة * 
  ).الطريقة التجريبية(
تصور وإنجاز تطبيقات (التحكم في الخطة التكنولوجية * 

  ).تكنولوجية
  .تحليلي ونقدي توظيف فكره بشكل منطقي، موضوعي،* 
  .امتالك طرائق العمل وتطبيقها بصفة مستقلة وإبداعية* 
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  الكفاءات  المجال

المعرفة الفعلية 
  التطبيقية

  :اكتساب مستوى أولي للتحكم في * 
 استعمال الوسائل(التقنيات الخاصة بالتقصي العلمي  -

  ...).المخبرية، تتبع تربية حيوانات
  .تقنيات التوثيق -
  .داة التكنولوجيةاأل -

  االتصال
التحكم في اللغة الشفهية والكتابة كوسيلة لهيكلة الفكر وعامل * 

  .لالتصال
  .االتصال الفعال باللغة الخاصة بمجال العلوم والتكنولوجية* 

  
  المواقف

  .واستقاللية الفكر يتبنّي سلوك اإلثبات الذات* 
  .االندماج والتكيف مع حياة المجتمع* 
مية وقيمة التقدم العلمي والتكنولوجي والوعي بأثره إدراك أه* 

  .على نفسه والمجتمع والمحيط
حب االكتشاف واالهتمام بالمسائل ذات الصلة مع العالم * 

  .الطبيعي والمصنع
  .الوعي بالمشاكل الراهنة للحياة، الصحة والبيئة* 
  .مع محيطه لالتأثير والتّفاعل بشكل مسؤو* 
ف صحية، وقائية تتوافق مع المعارف تبنّي سلوك ومواق* 

  .المكتسبة
على التمكن من مختلف الخدمات ذات الطّابع االجتماعي التي * 

  .يقدمها اإلعالم اآللي
إعداد مشروع شخصي، تخطيط عمليات، استعمال أدوات، * 

  .تقنيات ومواد لتحقيقه
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  دائيمن الّتعلیم االبت رابعةالكفاءات المستھدفة في السنة ال -3
  

  العالم الحي -أ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العالم الفیزيائي والكیمیائي –ب 
  

 الكفاءة الختامية
المتعلم    يكون  ، انطالقا من وضعية إشكالية من الحياة اليومية أو من ظاهرة فيزيائية محيرة جديدة

يف الحاالت ، بتوظإليجاد حل يح مسعى علماقتراعلى ربط اإلشكالية بالمفاهيم المكتسبة، وقادرا 
 ماية البيئةحاستغالل و، النواقل والعوازل الكهربائية، الثالث للمادة، الزمن

 
 

  4الكفاءة المرحلية 
عرف على شروط يت

تواجد الحاالت الثالث 
 .للماء في الطبيعة

 

  3الكفاءة المرحلية 
يتعرف على طبيعة 
عناصر التركيبات 
.الكهربائية البسيطة  

  2حليةالكفاءة المر 
يعرف التوجه في الفضاء 

.واستعمال الرزنامات  

  1الكفاءة المرحلية 
يميز بين الحاالت  

للمادة الثالث 
، سائل، صلب(

 ).غاز

  الكفاءة الختامية
تتعلق بنشاط جسمه  انطالقا من وضعية إشكالية من الحياة اليومية أو من ظاهرة طبيعية،

قادرا على ربط اإلشكالية بالمعارف يكون المتعلم  الحيوي والفيزيائي، بمحيطه أو
  .، وتطبيق مسعى علميا إليجاد حلالمكتسبة

  الكفاءة المرحلية 1
تحليل بعض  -

ساسية المظاهر األ
للوظائف الحيوية عند 

 اإلنسان

 الكفاءة المرحلية 2 
المميزات األساسية  تحديد

 للعلم الحي و أسس تنوعه 
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  كفاءات متعّلقة بالمجال المنھجي - 3-2

  

  )مهارات معرفية(إجادة الفعل في المجال المعرفي 
  .العلميةيكون التلميذ قادرا على حفظ واسترجاع بعض المصطلحات 

  

  طرائق العمل
  :يكون التلميذ قادرا على

  .تنفيذ نشاط بتطبيق تعليمة محددة* 
  ..تنظيم عمله الشّخصي، وثائقه، أدواته* 
  .تقديم عمل بعناية* 

  

  حجز ومعالجة المعلومة
  : يكون التلميذ قادرا على

  .التعرف على المعلومات المستقصاة عن طريق حواسه *
  .....)األشكال، األبعاد، األلوان، األصوات، الروائح(الختالف تحديد التّشابه وا* 
  ....البحث عن معلومات وجيهة في رسومات، كتب، جهاز* 
وصف مالحظة، عمل يدوي،  :جمعهاتصحيح وإعادة تنظيم المعلومات التي * 

  .شفهي، كتابي
  

  التمكّن من طرح وحّل مشكلة أو وضعية
  :علىيكون التلميذ قادرا 

  .ؤل والتّحقق من صحة اإلجابةالتّسا *
  .اقتراح حلول مقبولة من النّاحية العلمية والتّقنية بالنّسبة لتساؤالته المطروحة* 
  

  كفاءات متعّلقة بالمجال الّتطبیقي - 3-3
  :يكون التلميذ قادرا على

  ...استعمال أدوات تقنية بسيطة، مكبرة، رزنامة، دارة كهربائية ، ميزان *
  .تقنية بسيطة تركيب أدوات* 
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  كفاءات متعّلقة باالتصال - 3-4
  

  : يكون التلميذ قادرا على
مصباح (األشياء اكتساب مفردات بسيطة ودقيقة خاصة بعالم الطّبيعة وعالم 

  .واستثمارها في مختلف النّشاطات التّعلّمية...) يدوي، غمد، قاطعة، كتل عياريه 
  .تطبيق يدوي، إنجاز بسيط* 
  .ل واضح باحترام مقاييس الكتابة والنّقل بدون أخطاءالكتابة بشك* 
  .وضع بيانات لعناصر شكل أو رسم* 
رسومات، أسهم،  :استعمال أساليب بسيطة للتمثيل العلمي أو التّكنولوجي*

  )C°درجة مئوية  m,Kg,cm,( رموز.إشارات، ألوان
  

  )المواقف(كفاءات متعّلقة بالمجال الوجداني  - 3-5
  

  بناء الشّخصية
  : التلميذ قادرا على يكون

  .مجابهة وسط مختلف عن وسطه العائلي *
تنمية سلوك إثبات الذّات من خالل مواقف مشتركة أو مختلفة أثناء اتّصاله مع * 

  .اآلخرين
  .إثبات استقالليته في الفضاء بالنّسبة لألشياء واألشخاص* 
  : تكييف سلوكه للعمل داخل مجموعة أين* 

  

  ،قات متعددة بالتّدرجيتعاون، يقيم عال -
 ،يعترف باآلخر ويحترمه -
 ،يستمع إلى اآلخرين -
 ،يتدخّل واثقاً من نفسه -
يقبل ويحترم وتيرة وقواعد الحياة داخل القسم وقواعد اللعب في  -

  ،الساحة
 .تقديم حجج لتبرير رأيه -
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  : موقف إيجابي تجاه المعرفة العلمية
  

  : يكون التلميذ قادرا على
  :لك المتعلقة بالعالم الطبيعي والعالم المصنع أثناءاالهتمام بالمسا *

 .التساؤل والتفكير والبحث على معارف جديدةالقيام بالمالحظة و -
  .اإلحساس بالرضا عند االكتشاف واإلجابة الصحيحة *
  

  :الحفاظ على الذات والغير 
  

  :يكون التلميذ قادرا على
  .تطبيق عادات صحية *
راشدا في مختلف ار الواسع استعماال سليما والنتشاستعمال المواد ذات ا *

  .مجاالت الحياة
  .نحو البيئة ونحو االستهالك ةبمواقف ايجابي التحلي *

  
  :التوجيه الشخصي 

  

  : يكون التلميذ قادرا على
  .متابعة نموه* 
  ...متابعة تربية حيوانات،زراعة* 
  .جمع عينات من الطبيعة* 
  ...ن مخاطر البيئة التعود تدريجيا على حماية الذات م* 
  تكييف مشاريعه التقنية*
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 المبادئ المنظمة للمعارف المفاھیمیة -4
 

يعتبر منهاج التربية العلمية والتكنولوجية جملة منسقة ومهيكلة لمفاهيم علمية 
مفتاحية، تمثل األسس المنظمة المعتمدة في بناء وتنظيم المحتويات المعرفية لمنهاج 

 .السنة والمرحلة
  

ود انسجام المادة التعلّمية إلى الترابط بين هذه المفاهيم التي تكتسب وظيفتها ويع
  .داخل الشبكة المفاهيمية

  

  : وتتمثل األفكار المنظمة لهذه المحتويات المعرفية لهذه السنة فيما يلي
 كتلة المادة محفوظة خالل المرور من حالة إلى أخرى 
 نضغاطمرن وقابل لال ، هومادة الهواء 
 عند التجمد هيزداد حجميتميع و ء يتبخر واالم 
 أوبوصلة  األربعة باستعمال التوجهاتحسب توجه في الفضاء يمكن ال 

 الشمس
 في نفس المكان األفق والشاقول متعامدان 
 ستعمل النواقل في ت.الكهرباء لال تنقعوازل الكهرباء و تنقل لنوا ق توجد

  .التركيبات الكهربائية
 هربائية يتسبب الماء في مخاطر ك 
 يصل الماء إلى الحنفية إذا كانت  .ينجز الماء دورة مغلقة في الطبيعة

  الرئيسي  مستوى الخزانموجودة تحت 
  ينحل فيه( .الدم من الجهاز التنفسي إلى  مرور الهواء التنفس يتم اءاثن( 
 تمتص على مستوى األمعاءذية تدريجيا في األنبوب الهضمي وتتحلل األغ. 

 .الجسمعلى جميع أعضاء  الهواءم نواتج الهضم والد ويوزع ينقل
  بعض الفضالتتقوم الكليتان بتصفية الدم من 
 الضوءوأمالح معدنية وإلى الماء  في تغذيتها تحتاج النباتات الخضراء .

  .الرطوبةط منها الحرارة واإلضاءة ووشر توفير يتطلب نموها
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ره كمجموعة من النشاطات وبهذا فإن منهاج التربية العلمية ال يمكن اعتبا

والمعارف المتباينة والمعزولة، إنما يستهدف انسجام هذه النشاطات والمعارف من 
  .أجل تطوير البنيات المعرفية لدى المتعلم، والتي تسمح له بتكوين معرفة مفاهيمية

إن النشاطات المقترحة تسمح للمتعلم بوضع عالقات بين جملة من العناصر 
  .لمفاهيم شاملة بمستوى يتماشى ونموه العقليللبناء التدريجي 

  

أن وضعيات التعلم تعزز النزوع الطبيعي للمتعلم في اكتشاف وقائع طبيعية 
تسمح له ببناء معارف عامة تتناسق تدريجيا لتفتح له المجال لبناء مفاهيم ووضع 

  .عالقات بينها
  

مفاهيمية تضم ويمكن ترجمة هذا النظام المعتمد في بناء المفاهيم بمجاالت 
مجموعة من وحدات مفاهيمية والتي بدورها تهيكل وتنظم مجموعات من النشاطات 

  .التعلّمية
  

إن القدرات والمعارف التي توظف قي النشاطات المقترحة في الوضعية التعلّمية 
يمكن ترجمتها عند المتعلم بسلوكات مؤشرة قابلة للمالحظة والتقويم بفضل معايير 

  .التقويم
  

  .المؤشرات تدل على بناء الكفاءة المستهدفةهذه 
  

إن اإلدماج التدريجي للكفاءات القاعدية للوحدات يسمح بتحقيق الكفاءة المستهدفة 
  .للسنة

  

يكوّّن ملمح تخرج المتعلم من التعليم  إن البناء التدريجي لنظام شامل للكفاءات
  .االبتدائي
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  مضامین المنھاج -5

  
  

 اھیميالمجال المف
1  

  

  

  ادةالم

  
  

  الكفاءة المرحلية
  

  
  .)غاز -صلب  -سائل (التمييز بين الحاالت الثالث للمادة 

  .التعرف على خواص أخرى لمادية الهواء

  
  

  الحجم الساعي
  

    
13h30  

  

  الوحدات المفاھیمیة

    

  )03h00( دتجمد الماء وانصهار الجلي - 1
  

  )03h00(خواص أخرى للهواء : الهواء غاز - 2
  

  :مشروع تكنولوجي - 3
" صناعة صاروخ مدفوع بالهواء المضغوط"
)04h30(  
  

 )03h00)  (بخار/سائل(تبخر الماء  - 4
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  المحتوى المعرفي  النشاطات المقترحة  الكفاءة القاعدية  الوحدة

  تجمد الماء
وانصهار 

  .الجليد

يعرف أن كتلة 
المادة محفوظة 

خالل المرور من 
  .حالة إلى أخرى

  
يعاين وثائق تظهر قطعا من  *

  :الجليد تطفو فوق ماء سائل
يبحث عن شرح لهذه  -

تغيرات الكتلة (الظاهرة 
  ...) أو الحجم،/و

يتصور ويحقق تجارب للتأكد * 
  :من فرضياته

يالحظ (يستعمل الميزان  -
انصهار كتلة  الميزان أثناء

  ).من الجليد
يتبع مراحل تجمد حجم من  -

 .الماء
 

هرة انكسار زجاجة يشرح ظا ***
موضوعة في ) مملوءة تماما(ماء 

  .مبرد الثالجة

عند انصهار * 
الجليد أو تجمد الماء 

تبقى (ال تتغير الكتلة 
  ).محفوظة
  
  

يزداد حجم الماء * 
  .عند التجمد

  

  :الهواء غاز
خواص 
أخرى 
  .للهواء

يعرف مادية 
الهواء من خالل 
: بعض الخواص 

المرونة 
واالنضغاط 

  والوزن

طه عن األشياء بحث في محيي* 
 على تحتويالمستعملة والتي 

الكرات، عجالت السيارات : الهواء
  ...والدراجات

ينفخ بالونات بالستيكية ويالحظ * 
ما يحدث عندما ينفلت منها الهواء 

  ).االنضغاط والمرونة(
يظهر خاصية وزن الهواء * 

انطالقا من وزن شيء يحتوي 
  .كرة لعبة كرة القدم: هواء مثل

  
يزور محال لتصليح عجالت  ***

السيارات أو محطة غسل السيارات 
الكتشاف استعماالت الهواء 

  .المضغوط وجهاز ضغط الهواء

يشغل الهواء  *
الحيز الذي يعطى 

فهو مرن وقابل  له،
  .لالنضغاط

  
  

الهواء مثله مثل * 
  .كل المواد، له وزن
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 .لمضغوطصناعة صاروخ مدفوع بالهواء ا :مشروع تكنولوجي
    

  .دفع األشياءأن ي يعرف أن الهواء المضغوط يمكن :الكفاءة القاعدية
  

  :األدوات المستعملة
  .قارورة من البالستيك خاصة بالمشروبات الغازية -
 .سدادة من الفلين -
 .صمام عجلة دراجة -
 .مضخة دراجة -

 
  مراحل اإلنجاز  مؤشرات الكفاءة
يستعمل خاصية 

انضغاط الهواء في 
  .وجيمشروع تكنول

يجري عدة . يطابق تجاربه على البالون مع قارورة* 
  .محاوالت

يدون مراحل 
المشروع           

  )لالبروتوكو(

  .يكتب قائمة األدوات* 
  ).رسومات، نص(يفترض المراحل * 
  

ينجز مشروعا 
  .معتمدا خطواته

  .يصنع الصاروخ ويجربه* 
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  المحتوى المعرفي  طات المقترحةالنشا  الكفاءة القاعدية  الوحدة

  تبخر الماء
سائل ـ (

  )بخار

يميز بين الحالة 
السائلة والحالة 

  .الغازية للماء

ينجز نشاطا يمثل وضعية من * 
نشر : الحياة اليومية، مثل

الغسيل، تجفيف الشعر بمجفف 
  ..:الشعر، غلي كمية من الماء،

يالحظ االختفاء الظاهري  -
عادية ال(للماء بفعل الحرارة 

  ).أو بالتسخين
يالحظ بعد التبريد ظهور  -

الماء من جديد بعد تكثيفه 
صحن بارد فوق ماء (

  )يغلي
 يكتشف خالل هذه -

  :التحوالت 
أن الماء ) قطرات   من سائل  (

قد مر بمرحلة اختفاء حيث 
  .بخار الماء: أصبح غازا يسمى

يكتشف أن سرعة التبخر  -
تتعلق بعدة عوامل منها 

درجة الحرارة،  السطح،(
  ...)الرياح

  
الحظ قارورة أخرجت من ي*** 
أو /انطالقا من وثائق و( الثالجة

ويشرح ما يشاهده، ) من الواقع
ثم يعطي أمثلة أخرى لهذه 

  .الظاهرة

  
التبخر هو * 

المرور من 
الحالة السائلة 

إلى الحالة 
  .الغازية

التمييع هو * 
المرور من 

الحالة 
الغازية إلى 

الحالة 
  .ئلةالسا

 

101



 
  

  المجال المفاھیمي
 2  

  
 .نشاط جسم اإلنسان

  
  الكفاءة المرحلية

  

  
تحلیل بعض المظاھر األساسیة للوظائف الحیویة عند 

 اإلنسان
  

  12h    الحجم الساعي
  

  الوحدات المفاھیمیة

    
 

  )04h30( مسلكه في الجهاز التنفسيالتنفس و - 1
  القواعد الصحيةو

  
  
 )03h00( األغذيةهضم  –2
  
 
 )04h30( الدوران –3
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  المحتوى المعرفي  النشاطات المقترحة  الكفاءة القاعدية  الوحدة

 التنفس
  ومسلك
  الهواء
 

 الجهاز
 التنفسي

القواعد و
  الصحية

وضع عالقة ي
بين المظاهر 

الخارجية للتنفس 
ومسلك الهواء 
في الجهاز 

 التنفسي

فرق تركيبي بين الهواء ظهر الي *
الهواء الشهيق انطالقا والزفير 

شمعة داخل (من تجربة بسيطة 
، الزفير تنطفئ كيس به هواء

وجود  يظهرالنفخ على الزجاج 
   .)في الزفير بخار الماء

 -قلب ورئتين-ةالحظ مجموعي* 
 .لخروف أو طائر

الشهيق (د مسلك الهواء دحي *
  .في الجهاز) الزفيرو
حدد مسلك الهواء الداخل إلى ي* 

فسي عند اإلنسان الجهاز التن
والهواء الخارج منه بوضع 
أسهم ملونة على رسم 

 .تخطيطي عليه البيانات
القواعد  أهميةستخلص ي *

 اإلنسانالصحية للتنفس عند 
 سنداتانطالقا من وثائق و

  .من تجارب شخصية يوميةو
بحوث حول الموضوع  نجزي *

 .قشتهاامنو
 

الت التي تتحقق اعين الحي***
حية للتنفس في فيها القواعد الص

 .مدخلين ذيجدول 

يختلف الهواء *
الشهيق عن الهواء 
الزفير من حيث 

  .التركيب
  

يرتفع القفص *
الصدري فيتسع 

و هذه  الهواء،ليدخل 
  تسمى عملية الشهيق

  

قفص ينخفض ال* 
الصدري فيضيق 

هذه ليخرج الهواء و
 .تسمى عملية الزفير

  

الهواء يدخل * 
 المستنشق بالمنخرين

امي ثم إلى إلى الرغ
 نالقصبتين الهوائيتي

ليصل إلى الرئتين 
را الحويصالت يخأو

الرئوية الغنية 
باألوعية الدموية 
حيث يتم تغير 

  .تركيبه
  

أما الهواء الزفير * 
فيسلك االتجاه 

  .المعاكس
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الكفاءة   الوحدة

  المحتوى المعرفي  النشاطات المقترحة  القاعدية

هضم 
 األغذية

يتعرف على 
 هضمعملية ال

القواعد  ويطبق
 الصحية

وضح تحلل األغذية في ي * 
األنبوب الهضمي انطالقا من 

   .تشريح دجاجة أو أرنب
قارن حالة اللقمة يصف وي -

الغذائية في عدة مستويات 
الفم، ( من األنبوب الهضمي

المعدة، المعي الدقيق، 
  )المعي الغليظو

شرح أولي للتحوالت اقتراح و -
  .المالحظة

ة أسهم على رسم مثل بواسطي*
تخطيطي لألنبوب الهضمي مسار 

  .الغذاء فيه
ث حول الطرق وحبينجز *

  .الصحية لعملية الهضم
  
 

 يتضمن نصائح اكتب نصي***
 لتطبيق القواعد الصحية لعملية

 .الهضم
 

يتم على مستوى *
األنبوب الهضمي 
انحالل تدريجي 

  .لألغذية
  

يمتص القسم *
منها في األمعاء 

، ينتقل إلى الدمو
قي فيطرح اأما الب

على شكل 
فضالت عن 
طريق فتحة 

الشرج مرورا 
  .بالمعي الغليض

  

لكي يتم الهضم *
بصورة جيدة 

  :يجب
المضغ الجيد  -

  .للقمة
االنتظام في  -

  .تناول الوجبات
العناية  -

  .بالنظافة
تفادي اإلجهاد  -

العضلي مباشرة 
  .بعد األكل
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الكفاءة   الوحدة

المحتوى   قترحةالنشاطات الم  القاعدية
  المعرفي

  الدوران
  

يتعرف على 
  عملية الدوران

ص ضرورة الدم للحياة انطالقا يستخل*
  :من
لوحات تحسيسية للتبرع بالدم -

  وبطاقات المتبرعين 
استغالل نصوص علمية خاصة -

  .بالموضوع وتناسب المستوى
راص ـوأق ةـالل أشرطـاستغ-

  للدورة الدموية
  

  .الدمويةيبني نموذج بسيط للدورة *
  
يمثل دورة دموية بسيطة على  *** 

  .رسم مبسط

 إن القلب يدفع*
الدم الذي يصل 

إلى كل 
األعضاء 

يزودها بالغداء و
ويخلصها من 

  .الفضالت
  

يدور الدم في *
في اتجاه وحيد و
  دورة مغلقة
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  اھیميفالمجال الم
3  

  

  المعلمة في الفضاء والزمن

  
  يةالكفاءة المرحل

  
  .معرفة التوجه في الفضاء -

  

  04h30    الحجم الساعي
  

  الوحدات المفاھیمیة

    
  
  
  
  
  
  
  

  )04h30(البوصلة : ـ التوجهات األربعة 1
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  المحتوى المعرفي  النشاطات المقترحة  الكفاءة القاعدية  الوحدة

التوجهات 
  األربعة

يعرف التوجه 
في الفضاء 
  .بواسطة بوصلة

شف ضرورة وجود معالم أو يكت* 
إشارات التوجه للذهاب من نقطة 

  :إلى أخرى في
محيط توجد به معالم أو  -

لوحات (إشارات مادية 
  ...)اإلشارة، سكنات، بنايات،

محيط بدون معالم مادية مثال  -
استعمال : البحر أو الصحراء

الشمس، البوصلة، النجم 
  .القطبي

  

يعرف التوجه بواسطة بوصلة * 
  :على استعمالها ويتدرب

درسة كل في ساحة الم -
شمال  - جنوب (التوجهات 

تجسد (متوازية ) مثال
  .)بخيوط

: يحدد التوجهات األربعة  -
  .غرب –شرق–جنوب–شمال

  

يعرف التوجه بواسطة الشمس * 
  ).الظل(
  
  

التمرن على التوجه في *** 
محيط ما بواسطة بوصلة وخريطة 

  .موجهة أو مخطط

  
نتوجه في * 
ء باستعمال الفضا

التوجهات 
  :األربعة

  .الشمال -
  .الجنوب -
  .الشرق -
  .الغرب -

  
نتعرف على * 

  التوجهات األربعة
باستعمال بوصلة 

ظل (أو الشمس 
عمود في وقت 

  )الزوال

107



  
  ال المفاھیميالمج

4  
 

  حياة النباتات
 

 ـ تحليل المميزات األساسية لحياة النباتات ةالكفاءة المرحلي
 

 06h00 الساعي الحجم
 

  
  
  
  
  
  

  الوحدات المفاھیمیة
  
  
  
  
  
 

  
  
  

  (03h00)األخضر التغذية عند النبات  -1
  
  
  (03h00)ور ذنتاش البا -2
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 المحتوى المعرفي النشاطات المقترحـة الكفاءة القاعدية  الوحدة المفاهيمية

التغذية عند  - 1
 األخضرالنبات 

األمالح أهمية  يحدد
لحياة دنية المع

  النباتات الخضراء

  
يستخلص ضرورة األمالح *

المعدنية لنمو النبات في 
وسطه انطالقا من تحليل 
مقارن لنتائج تجارب بسيطة 

  :مع  نبتة مزروعة في التربة
  

وضع نبتة في أنبوب به  -
  ماء مقطر

وضع نبتة من نفس النوع  -
في أنبوب به ماء مقطر 

  إضافة أسمدة عم
  
  

يتعلق  تخطيطيا اينجز رسم* 
  .باحتياجات النبات األخضر

  
  
  

  
يحتاج النبات *

األخضر في غذائه 
أمالح معدنية إلى 

  .توفرها له التربة
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الوحدة 
 المحتوى المعرفي النشاطات المقترحـة الكفاءة القاعدية  المفاهيمية

  االنتـاش - 2
يحدد شروط 

 االنتاش

حقق دراسة تحليلية لمكونات ي*
بعد ء الفاصوليا: البذرة مثل

المالحظة تمثيل مكوناتها برسم 
  .تخطيطي

 تابعيزرع مختلف بذور وي *
بانتظام مع تسجيل  انتاشها

رسم مختلف مراحل المالحظات و
  .النمو

: البذور مع تغيير الشروطزرع ي*
الضوء،  الرطوبة،الحرارة، 

مثل التجارب في رسومات ي*
 . تخطيطية

سجل مالحظات النتائج في ي*
  .هاناقشيجدول و

يحدد في جدول شروط االنتاش *
  .انطالقا من وثائق

تحتوي البذرة على  
نبيتة صغيرة تحمل 

جذور ساق بدائي و
أوراق بدائية و

 .صغيرة ومدخرات
  

تبدأ  عند االنتاش
الجذور بالظهور 

بعدها ثم الساق و
األوراق األول 

تستهلك النبتة في 
ها المدخرات  ونم

تحتويها  يتلا
  .البذرة

  

اش تحتاج لإلنت
النبتة للماء 

والحرارة المناسبة، 
تسمح التربة بتثبيت 

  .الجذور األولى
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  الم األشياءعــ
  

  المجال المفاھیمي
5  
 

التعرف على دور النواقل والعوازل في تشغيل  -
  .جهاز كهربائي

  .معرفة تحديد األفق والشاقول بالوسيلة المناسبة -

 
  الكفاءة المرحلية

 
 

02h00   الحجم الساعي  
 

  
  
  
  
 )سا1. (النواقل والعوازل الكهربائية - 1
  
  
  )سا1( فق والشاقولاأل -  2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  الوحدات المفاھیمیة
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  هيميةاالمف الوحدة الكفاءة القاعدية النشاطات المقترحة المحتوى المعرفي

النواقل مواد * 
تنقل الكهرباء 

  ).المعادن(
  

المواد التي * 
الكهرباء التنقل 

تسمى عوازل       
الخشب، (

البالستيك، 
  ....)الورق
  

نستعمل النواقل * 
في التركيبات 

الكهربائية، بينما 
نستعمل العوازل 
لحماية اإلنسان 
واألجهزة من 
  .مخاطر الكهرباء

  

الماء من * 
العوازل الرديئة 
ويمكن أن يتسبب 

في مخاطر 
في (كهربائية 

المنازل أو 
  ....)المعامل

جز دارة كهربائية بسيطة ين* 
  :ليكتشف أن

في حالة (المعادن مواد ناقلة  -
  )دارة مغلقة

حالة (أن الهواء مادة عازلة  -
  ).دارة مفتوحة

  

يبحث عن المواد التي تجعل * 
في (المصباح يشتعل أو ال يشتعل 

، ثم يصنفها إلى )التجربة السابقة
عوازل مثل الهواء، الخشب، 

: مثل لقواون ...البالستيك، الورق
  ...ماأللومونيوالنحاس، الحديد، 

  .يدرس الماء كعازل رديء -
  

يعاين تركيبات كهربائية مختلفة * 
مفك (وأدوات الصيانة الكهربائية 

ويستنتج ...) البراغي، الكماشة
دور وأهمية العوازل في األمن  

 .الكهربائي

يتعرف على 
دور كل من 

 النواقل
والعوازل في 

تركيب 
  .كهربائي

  نواقل والعوازلال
.الكهربائية  
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  الوحدة المفاهيمية  الكفاءة القاعدية  النشاطات المقترحة  المحتوى المعرفي

يحدد خيطُ * 
  .المطمار الشاقول

 
السطح الحر * 

لسائل في حالة 
سكون هو مستوي 

  .أفقي
  

في نفس المكان * 
األفق والشاقول 

  .متعامدان
  

يكتشف الشاقولية بقياس ظالل * 
  .أعمدة

 

يستعمل خيط مطمار للتحقق من * 
شاقولية حائط أو سارية العلم 

  .الوطني
  

يكتشف األفقية بمالحظة السطح * 
الحر لسوائل في حالة سكون في 

عدة قارورات مائلة بزوايا  
  .مختلفة

  

يستعمل كوسا وخيط مطمار  *
ليكتشف ) فوق سطح سائل أفقي(

أن المستوى األفقي والمستوى 
  .زاوية قائمة الشاقولي يشكالن

  

يرسم السطح الحر لماء في * 
  .أوان مائلة بزوايا مختلفة

يميز بين 
مستويين في 

 :الفضاء
 األفق والشاقول

 
  األفق والشاقول
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  المجال المفاھیمي

6  
  

    
  اإلنسان والبيئة

 للماء فيالتعرف على شروط تواجد الحاالت الثالث   الكفاءة المرحلية
 .الطبيعة

  
  

  04h30    :الحجم الساعي
  

  الوحدات المفاھیمیة

   
 
 
 
 
 
  

  )01h30(دورة الماء في الطبيعة  - 1
  
  
  

  )03h00(المستطرقة   ياألوان: توزيع الماء – 2
  
  
  
  
  
  
  
  

114



 
  المحتوى المعرفي  النشاطات المقترحة  الكفاءة القاعدية  الوحدة

دورة  - 1
الماء في 
  الطبيعة
  

يعرف أن الماء 
لة إلى يمر من حا

أخرى حسب 
األحوال 
  .المناخية

يبني دورة الماء اعتمادا على * 
مظهر تواجد الماء في الطبيعة 

مياه : انطالقا من معاينة وثائق
األمطار، المياه الجارية، مياه 

  ...البحار والمحيطات، السحب،
يجسد هذا البناء بمخطط * 

مستعمال معارفه السابقة حول 
 التبخر، التجمد، االنصهار،

  .والتمييع
  

يكمل كتابة البيانات *** 
الناقصة في رسم يمثل المراحل 
المختلفة لدورة الماء في 

  .الطبيعة

يتواجد الماء * 
في الطبيعة في 

: ثالث حاالت
سائلة، صلبة، 

  .غازية
دورة ينجز * 

الماء مغلقة في 
  .الطبيعة
  

سائل     سحاب    
  سائل

توزيع - 2
  :الماء
 ياألوان

  المستطرقة

ربط بين مبدأ ي
 ياألوان

المستطرقة 
وشبكة توزيع 

  .المياه

  
يبحث في كيفية وصول الماء * 

  .إلى الحنفية
 ييجرب على مبدأ األوان

  .المستطرقة
يستعمل نموذجا مصغرا * 

لشبكة توزيع الماء لمعرفة 
أسباب عدم وصول الماء إلى 
بعض المساكن ويقترح الحلول 

  .المناسبة
  

يصنع ويستعمل كاشف *** 
مستوي مائي للتأكد من أفقية 
موقعين على جدار القسم أو في 

  .مساحات كبيرة

  
عندما تكون * 

متصلة  ياألوان
ببعضها البعض 
تكون األسطح 

الحرة للماء فيها 
دائما في نفس 
  .المستوى األفقي

  
يصل الماء * 

نفية إذا إلى الح
كانت موجودة 
 تحت مستوى

الخزان 
  .الرئيسي
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  2011 جـوان

  

  ادة ـــاج مــمنھـ
  ةــة الموسیقیــالتربی



 الفهرس

  تقديم المـادة ♣
  التربية الموسيقية والطفل ♣
  وظيفة التربية الموسيقية في المرحلة االبتدائية ♣
  في تكوين شخصية الطفل التربية الموسيقية اثر  ♣
  حصة التربية الموسيقية وأنشطتها ♣
  وى المنهاجالكفاءة الختامية والكفاءات المرحلية ومحت ♣

118



  تقدیم المادة
  

الهدف الذي تسعى إليه مادة التربية الموسيقية بدءا من مرحلة رياض  إن
وذلك عن طريق تزويده  هو تنشئة جيل يتذوق الموسيقى الوطنية والعالمية، األطفال،

ذلك تربية  مستهدفين في واستماعابقدر معلوم من الثقافة الموسيقية قراءة وكتابة 
التربية الموسيقية تشترك وتساهم في  وقد ال نبالغ إذا قلنا أن الذوق والسمو بالعواطف،

كل وجميع النواحي العملية التعليمية التعلمية، والتي من شأنها تسهل في ربط الملكات 
   .الفعاليات الجمالية اإلبداعية

  

واالنسجامطار التنسيق طبيعة مادة التربية الموسيقية تجعلها مؤثرة في إ إن 
العمودي داخل المادة نفسها وتحقيق التكاملية األفقية مع المواد األخرى كما تساهم في 

بفضل ما يؤديه من أغاني تربوية، وما يصاحبها  انتباههتدريب المتعلم على تركيز 
 من تمارين إيقاعية ولحنية، يؤديها المتعلم في جو من السرور والفرح إلى جانب ما

مكونات  اكتشافمسجلة تناسب مداركه وتستهدف  تمع إليه من ألحان حية أويس
  .الموسيقى حتى يكتسب اإلصغاء الواعي

  

باآلخرين، والموسيقى  لالتصالبطبعه في حاجة ماسة  اجتماعيالمتعلم، كائن 
ه ليشارك اآلخرين في شعورهم والتعبير عما يجول في نفسه من هيئهي الوسيلة التي ت

  . ا هي من أهم العوامل التي تنمي شخصيته وتروي حاجته للجمالعواطف، كم
  

ها اللغة التعبيرية األقرب إلى للتربية الموسيقية مميزات وخصوصيات حيث أنّ
المعرفي والوجداني والحس حركي، والتي من  عالم المتعلم في مجاالتها الثالث،

وإعداد الفرد للحياة خاللها نسعى إلى تغيير سلوك المتعلم وفق غايات المجتمع، 
يرعى ويساعد المواهب على  اجتماعيوتهيئة الظروف لإلبداع في وسط مناخ 

وتثقيفهم مع إيقاظ الحس الجمالي ليتمكنوا من المساهمة في الحياة  مميوالته اكتشاف
  .الثقافية

  

ينبغي على ة من أهم األنشطة التي االبتدائية لوتعتبر التربية الموسيقية في المرح
  ... وتواصل وتعبير اتصال أداةلكونها  ،بين التركيز عليهاالمر
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  التربیة الموسیقیة والطفل

  
تمثل الموسيقى جزءا من التربية الفنية التي تهدف إلى السمو بالمستوى اإلنساني 

العالقة وثيقة بين التربية والموسيقى، بحيث تلعب دورا هاما في  للفرد، والشك أن
مفاهيمها تعتمد كثيرا على األساليب التربوية لتحقيق  وهذا ألن بناء شخصية الطفل،

  .هذا الهدف
  

  وظیفة التربیة الموسیقیة في المرحلة االبتدائیة
  
 :وظيفة تربوية .1

  

  .تكوين المواطن الصالح *
  .وعاطفيا ونفسيا، وعقليا، االهتمام بتكامل الطفل جسميا، *
 .ي نفسية الطفلتنمية الوعي االجتماعي والديني والخلقي ف *
 .بث روح الجماعة مع الشعور بأهمية الفرد، ومعرفة الحقوق والواجبات *
 .تعويد الطفل على التفكير المنطقي المنظم *
 .خدمة المواد الدراسية، وتحبيب الطفل لها *
 .تعريف الطفل بالعالم الخارجي المحيط به *
 .ن نفسهالزائدة لدى الطفل بواسطة التعبير ع تتصريف الطاقا *
 .استغالل الموسيقى كهواية مثمرة في وقت الفراغ *
  .غرس الحس الجمالي لدى الطفل *
  .التغلب على صعوبات النطق والتلفظ *

  

 :وظيفة فنـية .2
  

 .تنمية اإلدراك الحسي لدى الطفل *
 .تنمية الحاسة السمعية *
 .تنمية الذوق الموسيقي السليم المبني على الفهم واإلدراك *
 ).قراءة وكتابة وأداء(الطفل بعناصر اللغة الموسيقية بطريقة مبسطة  تعريف *
 .تعويد الطفل على آداب االستماع وتقاليده *
االرتفاع بمستوى الوعي الموسيقي للمساهمة في تطوير الموسيقى والمحافظة  *

  .على أصالتها
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   أثـر التربیة الموسیقیة في تكوین شخصیة الطفل

  
 :)الحس حركية(جسمية تنمية النواحي ال .1

  

 .تدريب األذن على التمييز بين األصوات* 
مما يحدث  ،)االنسجام في األداء الحركي(تنمية التآزر الحركي والعضلي * 

 .التوافق في النشاط الجسمي
 :إكساب الطفل مجموعة من المهارات الحركية نذكر منها* 

  ).األلفاظالتحكم في عملية التنفس وفي الصوت ومخارج (الغناء  -
  .التحكم في اإليقاع الحركي -
  .مهارات تقنية في العزف على آالت بسيطة -

  

 :تنمية القدرات العقلية .2
  

توسيع دائرة  - تنمية القدرة على المالحظة -  تنمية اإلدراك الحسي -
  .المعلومات

  

  : تنمية القدرات المزاجية واالنفعالية. 3
  

  . م في االنفعاالت وتخفيف حدة التوترالتحك - تكوين ميول فنية لدى الطفل  -
  

    :تنمية العالقات االجتماعية .4
  

غرس الروح الوطنية وحب الوطن وربط  - توحيد ميول وأهداف الجماعات  -
الترفيه عن الطفل بطريقة  - تنمية التفاهم بين شعوب العالم - الطفل بالبيئة

  . هادفة لقضاء وقت الفراغ لتجنب االنحراف

121



  حصة التربیة الموسیقیة وأنشطتھا
         

تحتوي حصة التربية الموسيقية على ثالثة أنشطة ثرية ومتنوعة علميا، ثقافيا، 
  :وأنشطة الحصة هذه ذات عالقة تكاملية يمكننا تحديدها فيما يلي .ترفيهيا

  

التذوق الموسيقي يسهم في رفع مستوى الثقافة  :التذوق الموسيقي واالستماع: أوال
الموسيقية للشعوب وهذه الثقافة إحدى المناهل األساسية التي تتغذى بها الذاتية 

موسيقانا تنبع من واقعنا االجتماعي معبرة عن مشاعرنا وطموحاتنا، الوطنية، ألن 
اهم التعبير عن والتذوق الموسيقي يوقظ الفاعالت اإلبداعية لدى المتعلمين ممكنا إي

  :ذاتهم وإرواء ظمئهم الفني ويمكن لنشاط التذوق الموسيقي أن يتطرق إلى
  

أصوات  ،أصوات من الطبيعة، أصوات بشرية(التمييز بين مختلف األصوات  -
وهذا من حيث القوة، الضعف الحدة، الغلظ، الطول والقصر،  ...) آلية

  .الصعود والنزول
طابع صوتها، شكلها، عائلتها، : لموسيقية من حيثالتمييز بين مختلف اآلالت ا -

  ...دورها ومكانتها في الجوق، كيفية العزف عليها 
الجزائرية، العربية، (التعرف على بعض القوالب الموسيقية الغنائية واآللية  -

  ).والعالمية
  .)جزائرية، عربية، عالمية(التعرف على بعض الشخصيات الموسيقية  -
  .ال الموسيقية حسب المستوى المعرفي للمتعلمتحليل بعض األعم -

  

ومن أجل إنجاح نشاط التذوق الموسيقي وبلوغ األهداف المرجوة البد من 
جهاز تسجيل : توظيف وسائل إيضاحية ضرورية جدا ويمكن حصرها فيما يلي

  .صور وسائل سمعية بصرية، آلة أو آالت موسيقية مختلفة، أسطوانات،
  

  :ية واألنشودةاألغنية التربو: انيثا
  

تعتبر األغنية التربوية من أهم أنشطة الحصة الموسيقية الرتباطها بالفرحة 
والبهجة، حيث تخلق جوا خاصا بالموضوع المقدم ضمن الكلمات ويتفق الجميع على 

هذا النشاط هو فاكهة الحصة ويقدم بطريقة التلقين أو بالتدوين الموسيقي وذلك  أن
  .تار المواضيع حسب العمر الزمني للمتعلمحسب مستوى المتعلم، وتخ

  

 صوت األستاذ، الشوكة الرنانة، :الوسائل التي يمكن استغاللها في هذا النشاط
  .السبورة أشرطة وأسطوانات، جهاز التسجيل، اآللة الموسيقية،
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  :مالحظة
  

يوزع  ،عليهو. يوم 15دقيقة كل  45الحجم الساعي المقرر للمادة هو  إن
رة من المقر الوتيرة الدراسية الجديدةخالل السنة الدراسية إلى حصص وفقا البرنامج 

  . طرف وزارة التربية الوطنية
  

  الكفاءة الختامیة في نھایة السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي
  

   ،يعبر شفهيا أو كتابيا عن موضوع القصة الموسيقية برسومات حرة
.ويؤدي مجموعة من األغاني التربوية  
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  من التعلیم االبتدائي الرابعةالكفاءات المرحلیة للسنة 

  

الموسيقي التـذوق   األغاني التربوية والنشيد  

- أداء البيت األول من المقطع الرابع من النشيد  - .ف على تشكيلة الفرقة الموسيقيةالتعر
   .الوطني

- أداء البيت الثاني من المقطع الرابع من النشيد  - .)تابع(ف على تشكيلة الفرقة الموسيقية التعر
  .الوطني

- أداء البيت الثالث من المقطع الرابع من النشيد  - .ف على تشكيلة الفرقة الموسيقية العربيةالتعر
  .الوطني

- ف على تشكيلة الفرقة الموسيقية العربيةالتعر 
 .ني كامالأداء المقطع األول من النشيد الوط - .)تابع(

- أداء سليماصباح الخير مدرستي أداء أنشودة  - .ف على تشكيلة الفرقة الموسيقية العالميةالتعر. 
- ف على تشكيلة الفرقة الموسيقية العالميةالتعر 
 .)تابع(

أداء سليما  صباح الخير مدرستيأداء أنشودة  -
 )تابع(

- أداء سليمااألم الحنون شودة أداء أن - .ف على مكونات القصة الموسيقيةيتعر. 
ربط العالقة بين اآلالت الموسيقية الموجودة  -

 )تابع(أداء سليما األم الحنون أداء أنشودة  - .بالقطعة الموسيقية والشخصية التي تمثلها

رسم لوحة بسيطة  يعبر بها عن موضوع القصة  -
 .أداء سليما الشجرةدة أداء أنشو - .والقيام بحركات إيمائية تعبر عن أحداث القصة

ربط العالقة بين اآلالت الموسيقية الموجودة  -
 )تابع(أداء سليما  الشجرةأداء أنشودة  - .بالقطعة الموسيقية والشخصية التي تمثلها

رسم لوحة بسيطة يعبر بها عن موضوع القصة  -
 .أداء سليما ياحأعصفي يا رأداء أنشودة  - .والقيام بحركات إيمائية تعبر عن أحداث القصة

رسم لوحة بسيطة يعبر بها عن موضوع القصة  -
 )تابع(أداء سليما  أعصفي يا رياحأداء أنشودة  - .والقيام بحركات إيمائية تعبر عن أحداث القصة

إيقاعية، (تصنيف اآلالت الموسيقية إلى عائالت  -
 .أداء سليماالديك أداء أنشودة  - .)نفخية، وترية

 )تابع( أداء سليماالديك أداء أنشودة  - .صوت آلة الدف الصغيرالتعرف على  -
 .أداء سليما عمي منصور النجارأداء أنشودة  -  .التعرف على صوت آلة الناي -

أداء سليما  عمي منصور النجارأداء أنشودة  - .البيانوآلة التعرف على  -
 )تابع(

  

التذوق الموسيقي واالستماع كل النشاطات الخاصة بالميدانين  إن: مالحظة هامة
  .الحديثة من أقراص مضغوطة وأشرطة واألناشيد يعتمد في تدريسهم الوسائل
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 2011جـوان 



  تقديــم المــادة
ظهرت في هذه السنين األخيرة الكثير من الوظائف و األدوار و المهن في مجاالت الفنـون     

الظهور ليس وليد الصدفة،  التشكيلية، خاصة المتعلقة بتدريس الفنون و الممارسة الفنية، و هذا
بل هو نتيجة تطور الصناعة و وسائل االتصال و التوسع العمراني في ظل العولمة و اقتصـاد  

مما جعل الكثير من المنظومات التربوية العالمية و الجزائرية على الخصوص تعطـي  . السوق
  ي تربية المتعلمين، المكانة الحقيقية لمادة التربية الفنية التشكيلية لتلعب الدور األساس ف

و فهم و قراءة و إنتـاج الرسـائل المرئيـة    ، تعبيرية و اتصالية و تمكينهم من كفاءات أساسية
و فنون التصميم، قصد الوصول بهم إلى تحقيق  ،الرسم و التلوينفن بواسطة اللغات الخاصة ب

وريا لما هو فن ليس ضرأهداف أخرى خارج مجال الفن، خاصة إذا علمنا أن تعليم و تعلم الفن 
بل هو ضرورة لفوائد أخرى يتحصل عليها المتعلمـون لمسـاعدتهم علـى النمـو      للفن فقط،

  .المتوازن و المتكامل في جوانب عدة
فالتربية الفنية التشكيلية تطور االنتباه على مستوى التعبير و اإلدراك، و تساهم في بناء اللغة،   

ير الوقت، و حل المشكالت، مما يساعد المتعلمين على و تطوير المواقف المراد تبليغها، و تسي
اكتساب كفاءات، في إطار القيم الجمالية التي تمكنهم من شق طريقهم في ميادين الحياة العمليـة  

  .كمواطنين عاملين و منتجين في المستقبل، فخورين بانتمائهم لوطنهم و أمتهم
، و بالعوامـل  باللغة التشكيلية المرتبطة بيريةالتقنيات التعو من هنا تبرز أهمية تعليم و تعلم   

، خاصة إذا أتيحت الفرصـة  و الصحية والبيئية العالمية و المحليةإضافة إلى العوامل  التاريخية
للمتعلمين؛ لتطوير كفاءاتهم و التحكم فيها، من خالل تعلمات وفق ما يتطلبه العصر من تحديات 

. ي شتى الميادين الفنية و الفكرية و العلمية و التكنولوجيةفي المجاالت اإلبداعية و اإلبتكارية، ف
و ذلك بتمكينهم من الحصول على المعرفة الفنية، و مواكبة المسـتجدات العالميـة، و اإللمـام    
بموروثهم الحضاري المتهم العربية و اإلسالمية و األمازيغية والتوسع شيئا فشيئا نحو التـراث  

  . في المستقبلالعالمي؛ لبلورة ثقافة جديدة 
بناء مناهج التربية الفنية التشكيلية للتعليم القاعدي، من حيث تحديد كفاءاته و عناصرها  فجاء  

  المتعلقة بالمهارات الفكرية و التطبيقية و المواقف، 
  : و مجاالته المعرفية و التعلمية التالية

  :ـ كفاءات متعلقة بالمجاالت المعرفية 1
  ).الفهم و التصور : ( في مستوى التعبير المرتبط بالمهارات العقلية ميةالمفاهأ ـ المعرفة     
  اإلبداع :( في مستوى التعبير التشكيلي المرتبط بالمهارات التطبيقية الفعليةب ـ المعرفة    

  ).و اإلنتاج 
   ).النقد و التذوق : ( في مستوى االتصال و الحكم المرتبط بالمواقف الوجدانيةج ـ المعرفة    
  :ـ مجاالت األنشطة التعلمية 2

  .أ ـ الرسم و التلوين    
  .ب ـ فنون التصميم  
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   أهــداف المــــادة
 

تهدف التربية الفنية التشكيلية إلى إعطاء تكوينا متوازنا لألجيال المتمدرسة قصـد تطـوير       
اإلبداع والتخيل وكذلك حب : قدراتهم التي لم يكن بإمكان نماذج التدريس التقليدية تحقيقها وهي

. اإلطالع واالستقاللية والحس النقدي والمالحظة وكذا القابلية في تكوين أحكام والتعبير عنهـا 
فاألمر ال يتعلق بتكوين فنانين ولكن بإعطاء األطفال وسائل المالحظة لفهم العالم المحيط بهـم  

   :ذلكاستعمال لغات مرئية و يعني  والتفكير بأنفسهم والتأقلم مع الوضعيات الجديدة من خالل
  .ـ اكتساب خبرات العالم و التعبير عن الخبرات الذاتية

  ...ـ تطوير أنماط فكرية عامة، كالتحليل و التركيب و التنسيق المنطقي و التفكير اإلبداعي
ـ الوعي باألصالة و التراث للشخصية الوطنية ثم التوسع شيئا فشيئا نحو عالم ثقـافي أكثـر   

ساعا، في الحاضر و الماضي للثقافة الوطنية و العالمية و التوجه نحو بلورة ثقافة جديدة فـي  أت
  .أفاق المستقبل
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  ) االبتدائيالنهائية لمرحلة التعليم  ةالكفاء( التخرجملمح 

  
  

  :النهائية الكفاءة
  
  

 هأحاسيس و هوتجارب هتبليغ أفكار: متعلم قادرا على، يكون الاالبتدائيالتعليم بعد االنتهاء من    
متنوعة الخطوط ، تكون تشكيلية ذات بعدين و ثالثة أبعادالفنية ال هالشخصية من خالل إنجازات

 .مراحل سيرورة اإلبداع الفني يتبع فيهاو  ،التقنيات المكتسبةفيها مختلف طبق و يو األلوان 
 تصور الفهم و ال(  مستوى التعبير اللغوي(: 

  ...).ةمائلال، ةعموديال، ةفقياأل( ـ يحدد وضعية و اتجاه مختلف الخطوط 
 ...ملساء، صلبة، رخوة، يابسة، ناعمة: ـ يصف مختلف مالمس السطوح

 .البرتقالي ،األخضر، البنفسجي: من األلوان األساسية أللوان الثانويةاـ يميز 
خماسـي األضـالع، سداسـي    لمعـين،  شبه المنحـرف، ا : ـ يذكر مختلف األشكال الهندسية

 ... األضالع
 الفراشة، النافدة، :الطبيعي و االصطناعيـ يتعرف على األشكال المتناظرة في محيطه 

 ..الوجه
 ، و في مختلف الفنون التشكيليةـ يعرف على العناصر التشكيلية األساسية في األشياء المعتادة

  ...).لون الثياب، شكل الباب، ملمس الطاولة( 
    ...النحت، الطباعة الزخرفة، الرسم، التلوين،: ـ يصف بعض مجاالت الفنون التشكيلية 
 

  اإلنتاجاإلبداع و (مستوى التعبير التشكيلي:(  
   ....)ةمائلال، ةعموديال، ةفقياأل(  اتتجاهاال و اتوضعيفي مختلف الالخطوط  يرسمـ 

مختلف باستعمال ) ...ألوان ،، مالمسخطوط، أشكال(  متنوعةالتشكيلية العناصر الـ يستكشف 
ـ كرالمتنوعـة،  الخيـوط  الشـجار،  األأوراق (  مسـترجعة المواد ال خامات وال ق اورأون، ط
  ...).تغليفال
المحفظة، المقلمة،  : (أشكال هندسية وعضوية يبرز و ،مختلف االتجاهاتفي خطوط  يرسمـ  

  ...).السمكة، التفاحة
الرسم بالطباشـير الزيتـي،    ( الرسم والتلوين والطباعةتقنيات بسيطة في مجاالت  يوظفـ  

  ...). الطباعة باإلسفنج
  .ـ يحدد موضوع عمله الفني و يتبع مسعى فني في إنجازه ويعطيه عنوانا مناسبا 
خبراتـه و ميوالتـه    ثالثة أبعاد تعكس أفكاره وأحاسيسه و وأبعدين ذات ـ ينتج أعماال فنية  

  .الخاصة
يالحظ محيطه البيئي عند التحضير إلنجاز عمل فني  ى مصادر متنوعة ويطلع عل ـ يبحث و 

  . مبتكر
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 التذوقو  دالنق(االتصال والحكم : مستوى:(  

  . ـ يصف موضوع ومحتوى الرسائل في التحف الفنية المختلفة
 أعمال استغالل العناصر التشكيلية األساسية في أعماله الفنية و ـ يعلق على كيفية استعمال و 

  .زمالئه بتوظيف مفردات فنية مناسبة
  .ـ يبرز االختالفات والتشابهات بين التحف الفنية التي تنتمي إلى حقب زمنية مختلفة 
المظاهر التي تتطلب  يبرز نقاط قوتها و ـ يتحدث عن أعماله الفنية وأعمال زمالئه و 

 .التحسين
 

  بتدائيالكفاءات المستهدفة في السنة الرابعة من التعليم اال  
  

   :التلوينمجال الرسم و في أ ـ كفاءات 
 في  و المزجالخامات بتقنيات  المكتسبات الخاصةبتوظيف  أعمال فنية تشكيلية إنجاز

 .بينها ما
   :مجال فن التصميمفي ب ـ كفاءات 

  الجمع تقنيات التلصيق و بتطبيق و التراكيب متنوعة الخاماتإنجاز تصاميم فنية 

 ). الوحدة و التنوع(عد الفنية على أساس القوا

  تصميم أعمال فنية في  بيقهامختلف التقنيات الخاصة بفن التصميم و تطاستكشاف

  .تشكيلية
 المواد المسترجعةبتقنيات  المكتسبات الخاصةبتوظيف  تصميم أعمال فنية تشكيلية  

  .بينها فيما و المزج 
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 الرسم و التلوينالكفاءات المستهدفة في مجال 
  

  التقنيات و الخامات: الوحدة
   لوضعية الكفاءة 

   :الكفاءةمنصوص 
 بتوظيف  أعمال فنية تشكيلية إنجاز

 الخاماتبتقنيات  المكتسبات الخاصة
 .بينها مافي و المزج 

 
 
 
 
 

   :اإلنجازقرينة 
تنجز هذه المشاريع انطالقا من وضعيات تعلمية   

قصد  مختلفةيل أعمال فنية ترتكز على مقارنة و تحل
  . المزج بينها استكشاف تقنيات خاماتها و

  :هذاو يتطلب 
  . ـ تحديد الموضوع المناسب

  .المناسبة )األلوان(خامة الـ تحديد 
الكتاب المدرسي، صور  :الوسائلـ استغالل 

عناصر  فتوغرافية، تحف فنية، األقراص المضغوطة
  ...طبيعية و اصطناعية

هذه الكفاءة أربعة حصص تعلمية تلم ـ يتطلب تحقيق 
 .بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة

  مؤشرات الكفاءة   أهداف التعلم
 المكتسبة ،تعرف على تقنيات الخاماتالـ 

  .الرسم والتلوين في مجال

مختلف تقنيات  بتطبيقفنية إنجاز أعمال ـ 
 التنقيط، التهشير،(الخامات المكتسبة 

  .بينهاو المزج ...) اللطخ

األعمال الفنية المختلفة  ـ تذوق جمال
  أدواته المدرسية  التقنيات وصيانة

  .التلف و الضياعمن و المحافظة عليها 

الرسم  مجال يعرف تقنيات الخامات المكتسبة فيـ 
  . والتلوين

و يتقن المزج  متنوعة الخامات،ـ ينجز أعمال فنية 
  .المكتسبةبين مختلف التقنيات 

  
  

يعتني بأدواته المدرسية و يحافظ عليها من التلف و ـ 
  . الضياع
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مختلف تقنيات الخامات المكتسبة  إحصاءـ 
  .الخاصة بالرسم والتلوين

  

  ـ المزج بين مختلف التقنيات المكتسبة 

أعمال فنية مختلفة و تطبيقها في إنجاز 
  اصة بفن الرسم باستعمال الخامات الخ

  .و التلوين

مناقشة األعمال الفنية المنجزة بمختلف  ـ 
طرق صيانة الخامات واألدوات  و التقنيات،

   .الخاصة بالرسم والتلوين

 :ـ تقنيات الخامات الخاصة بالرسـم والتلـوين هـي   
  ).…التفريغ التخطيط الملءاللطخ، االتهشير، التنقيط، 

سبة بتوظيف خامات نمزج بين مختلف التقنيات المكت ـ
قلم الرصاص، حبر صيني، :( الرسم و التلوين المختلفة

  ...). أقالم خشبية، أقالم لباد، ألوان مائية، ترابية

، يكمن األعمال الفنية المنجزة بمختلف التقنياتـ جمال 
الخامـات و األدوات الخاصـة بالرسـم     في صـيانة 

   .والتلوين
   

 
  لتصميمالكفاءات المستهدفة في مجال فن ا

  
  الخامات الطبيعية و االصطناعية :  01الوحدة 

    الوضعية  الكفاءة

 
  متنوعة إنجاز تصاميم فنية

 بتطبيق و التراكيب الخامات
على  الجمع تقنيات التلصيق و

 أساس القواعد الفنية 

 ). الوحدة و التنوع(

 

  
ـ تنجز هذه المشاريع انطالقا من وضعيات تعلمية تستغل 

، تنتقى من محيط خامات الطبيعية و االصطناعيةالفيها 
المتعلم قصد استغاللها في تصاميم فنية تشكيلية بتوظيف 

  :يتطلب هذا. مختلف التقنيات الخاصة بفن التصميم
  . ـ تحديد نموذج البناء والتصميم 

  . ـ اختيار خامات ومواد اإلنجاز
الكتاب المدرسي، صور فوتوغرافية، : ـ استغالل الوسائل

  ...تحف فنية، األقراص المضغوطة
ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربعة حصص تعلمية تلم  

 .   بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة

  مؤشرات الكفاءة  أهداف التعلم
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المعارف المستهدفةأنشطة التعلم المقترحة



التعرف على مختلف التقنيات  ـ
  .الخاصة بفن التصميم

  
 ـ تصميم أعمال فنية بمختلف 

سب خصائص و ح  التقنيات
   .يزات خامات فن التصميممم
ـ مناقشة الزمالء حول مختلف  

التقنيات الخاصة بفن التصميم 
  .وطرق اكتسابها والتحكم فيها

  

   .الخاصة بفن التصميم مختلف التقنيات يعرفـ 
  
  

 .الفني و التصميم التي تتماشى المناسبةالتقنيات يختار ـ 
  .وفق رغباته الذاتية و ميوالته الشخصية

  
أيه بكل حرية ويحترم رأي اآلخرين في مختلف ـ يبدي ر

  .التقنيات الخاصة بفن التصميم 

  المعارف المستهدفة  أنشطة التعلم المقترحة
مختلف ودراسة ـ إحصاء 

  . الخاصة بفن التصميم التقنيات
استغالل الخامات الطبيعية  ـ

واالصطناعية حسب خصائصها و 
مميزاتها في تصميم أعمال فنية، 

تلف التقنيات الخاصة بتطبيق مخ
  .بفن التصميم

التصاميم  بمختلفتزيين القسم ـ 
  .الفنية

، القص، اللصق :(التقنيات الخاصة بفن التصميم هيـ 
التجويف، التلوين، العجن، الضغط،  الحفر،  ،الطي

   ...)الخدش
ـ تطبق تقنيات فن التصميم بخامات طبيعية واصطناعية 

ء، صلبة ، رخوة ، ملسا: على أساس خصائصها الملمسية
  … يابسة، ناعمة، شفافة، خشنة، كثيفة، 

 
  

  .ـ االهتمام بتزيين القسم هو تعبير عن الذوق الجمالي
 
  

  التركيب  02الوحدة 
    المعيار  الكفاءات المستهدفة

  : منصوص الكفاءة

  مختلف التقنيات الخاصة استكشاف
تصميم في  بيقهابفن التصميم و تط

  .ليةأعمال فنية تشكي
  

  

  :  قرينة اإلنجاز
تنجز هذه التصاميم في إطار وضعيات تعلمية تستغل 

الطبيعية  فيها نماذج فنية متنوعة التراكيب والخامات
يتم تحليلها قصد الوصول بالمتعلم و االصطناعية 

على أساس إلى استكشاف تقنيات التلصيق و الجمع 
  :يتطلب هذاو  )الوحدة و التنوع(القواعد الفنية 

  
  .ـ تحديد نوع الموضوع المستهدف 

  . ـ تحديد الخامة المناسبة
الكتاب المدرسي، صور : ـ استغالل الوسائل 

  ...فوتوغرافية، تحف فنية، األقراص المضغوطة
ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربعة حصص تعلمية 

تلم بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل 
  .حصة
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  فاءةمؤشرات الك  أهداف التعلم

على تقنيات الجمع التعرفـ   
قو التلصي   

ـ تصميم أعمال فنية متنوعة التراكيب 
على بتطبيق تقنيات التلصيق و الجمع، 

  ).الوحدة و التنوع(أساس القواعد الفنية 
القواعد الفنية في الوحدة و ـ تبني 
واستغاللها في تزيين البيئة و التنوع، 
  .المحيط

  . لتلصيقتقنيات الجمع و ا يعرف ـ
  

على أساس يطبق تقنيات الجمع و التلصيق ـ 
في تصميم أعمال ). الوحدة و التنوع(القواعد الفنية 

  . فنية متنوعة
الفنية المنجزة على أساس  يتذوق جمال التحفـ 

   .القواعد الفنية

  المعارف المستهدفة  المقترحة أنشطة التعلم
ذكر مختلف التقنيات الخاصة بفن ـ 

  .التصميم
  

ـ تطبق تقنيات الجمع و التلصيق في 
تصميم أعمال فنية متنوعة التراكيب 

وبمختلف الخامات الطبيعية 
واالصطناعية، على أساس القواعد الفنية 

   ). الوحدة و التنوع(
إبداء أراء و إصدار أحكام بكل حرية  ـ

واستغاللها . حول األعمال الفنية المنجزة
  .تزيين البيئة والمحيطفي 

 الجمع :يات الخاصة بفن التصميم هي التقن ـ
القص، الطي، التجويف، التلوين، العجن، ، التلصيق

  ...الضغط ،  الحفر، الخدش
ـ  تقنيات الجمع و التلصيق تبرز تصاميم فنية 

متنوعة التراكيب ،وهذا على أساس القواعد الفنية 
لوحدة الموضوع وتنوع العناصر الطبيعية و 

  .االصطناعية
  

صاميم الفنية يكمن في تنوع العناصر و ـ جمال الت
  . وحدة الموضوع

 

  

  المواد المسترجعة:  03الوحدة 
    المعيار  الكفاءات المستهدفة

   :منصوص الكفاءة

 تصميم أعمال فنية تشكيلية 
بتقنيات  المكتسبات الخاصةبتوظيف 

 .بينهافيما  و المزج المواد المسترجعة

 
  
 

  : قرينة اإلنجاز
ذه المشاريع انطالقا من وضعيات تعلمية تنجز ه   

ترتكز على دراسة و تحليل تصاميم فنية مختلفة، قصد 
استكشاف تقنيات المواد المسترجعة   من خالل المزج 

  :و يتطلب هذا. بينها
  ـ تحديد الموضوع 

  .ـ اختيار التقنيات المكتسبة والمزج بينها
الكتاب المدرسي، صور : ـ استغالل الوسائل

  ...فية، تحف فنية، األقراص المضغوطةفتوغرا
ـ يتطلب تحقيق هذه الكفاءة أربعة حصص تعلمية تلم 

  بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة
 

  مؤشرات الكفاءة  أهداف التعلم

133



المواد المسترجعة على  التعرفـ 
  .الخاصة بمجال فن التصميم

بالمزج بين  تصميم أعمال فنيةـ 
لمواد المسترجعة على ا مختلف تقنيات

أساس خصائصها الملمسية و بنيتها 
  .التشكيلية

التصاميم الفنية المختلفة  تذوق جمالـ 
التقنيات و الخامات، والمحافظة على 

  .نظافة البيئة و المحيط
 

فن  بمجال ـ يعرف المواد المسترجعة الخاصة
  .التصميم

بالمزج بين  مجسمات و أشكال متنوعة يصممـ 
  ات المواد المسترجعة، تعكس ميوالته مختلف تقني

  .و رغباته الذاتية
 

  
ـ االهتمام بالمواد المسترجعة واستغاللها في تزيين 

  .البيئة و المحيط
  

  المعارف المستهدفة  أنشطة التعلم المقترحة

تصنيف مختلف المواد المسترجعة ـ 
   .الخاصة بفن التصميم

  

ـ المزج بين مختلف تقنيات المواد 
تصاميم عة وتطبيقها في إنجاز المسترج

  . فنية مختلفة األشكال و األلوان

  
مناقشة الزمالء حول طرق جمع  ـ

المواد المسترجعة و طرح أفكار 
  .للحفاظ على نظافة البيئة و المحيط

  

ألسالك ا: المواد المسترجعة الخاصة بفن التصميمـ 
  المعدنية، العلب، أوراق الكرتون، أوراق المجالت 

  …د الزجاج، البالستيكالجرائ و

اللصق  القص،( ـ تطبق تقنيات المواد المسترجعة
الممزوجة حسب خصائصها ...) الخدش، الطي

خشنة، ملساء، قاسية، (  الملمسية و بنيتها التشكيلية
  ). …شفافة، عتمة، ناعمة، صلبة، رخوة

ـ إعادة استعمال المواد المسترجعة في منتجات فنية 
  .مالية على حد سواءها قيمة مادية و جييعط

  

  
 التقـويــــم

  :مفهوم التقويم 
  هو اختيار الوسائل الضرورية  الكفاءات؛ تقويممن أهم األسس التي يتطلب مراعاتها عند   

ال يعني اصطياد األخطاء و حصر العيوب أو انتقاد المشاريع و األعمال،  اذهو  .او الالزمة له
  .قصد الوصول بأعمالنا إلى نتائج أفضل ؛ صبو إليهابل هو قياس مدى تحقيق األهداف التي ن

وإذا كان هذا هو المفهوم السليم للتقويم، فهو أيضا عملية مصاحبة لسير األعمال و خطـوات    
إذ من الخطأ أن نعتبر خطوة التقويم خطوة نهائية نقوم بها بعد االنتهاء من األعمال، بل ، تنفيذها

مـن  مما يساعدنا على تعديل ما نقع فيـه  . إلى جنب العمل جنبا مراحل ات تصاحبهي خطو
أو نكلف بـه  ، فضل فيما نقوم بهأأو نصلح ما قد أصابنا من خطأ للوصول إلى نتائج  هفوات،

  .من أعمال
  

  :ارتباط التقويم بأهداف المنهاج 
لتحقيق الغايات المنشـودة، بهـذا    في المنهاج؛ التقويم مرتبط باألهداف التي رسمت من قبل   

فمثال إذا كـان المنهـاج    ،المعنى، فالتقويم يجب أن يكون مرتبطا باألغراض التي نرجوها منه
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كان تقويمنا منصبا علـى  ، قيم التسامح و حب فعل الخير و يرمي إلى بث قيم الجمال و النظافة
  .المدرسة فناء في مدى تعاون التالميذ فيما بينهم في المدرسة داخل الحجرات أو

على قراءة و رسـم صـور فنيـة مرئيـة     المتعلمين؛ تدريب  علىيركز  المنهاجأو إذا كان   
و لذا فـالتقويم مـرتبط   . من هذه الناحية المتعلميناستعداد  بمدىكان تقويمنا مرتبطا ؛ تعبيرية

كمـا  . مراعاتها في عملية التقويم يتطلباألسس التي  التي ينص عليها المنهاج؛ وفقهداف باأل
المتعلم يقتصر على ما قد حصله  أبعاد شخصية المتعلم ؛ فهو اليع جوانب التقويم يشمل جم أن

، بل يقيس التقـويم  المستهدفةمن معلومات، أو مدى ما تدرب عليه من مهارات و إتقان للعملية 
و خاصة ذلك الجانب الذي يتصل بسلوكه . المتعلمهذه الجوانب و غيرها  من جوانب شخصية 

ال يهدف إلى العناية بجانـب  ؛ الن المنهاج بصورته السليمة. أ عليهو مدى التعديل الذي قد طر
  : المتعلمو بعبارة أخرى يجب أن يشمل التقويم كل أبعاد شخصية . خرآدون جانب 

  .و التصوراتـ ففي البعد المعرفي يتطلب قياس المعلومات و المفاهيم  
  .ات و العاداتحركي يتطلب قياس المهارات و االداءال يـ و في البعد النفس 
  .الميول و االتجاهاتمن حيث  المواقفالوجداني يتطلب قياس  البعد ـ وفي 
  

  تقويم الكفاءة
التي ينص عليها منهاج التربية الفنية التشكيلية، ولذا ؛ تقويم الكفاءة يعني تثمين كفاءة المتعلمين  

   ،لتربية و علم النفسو ا ،يطلب من صاحبه دراية علمية معرفية أكاديمية للفنون التشكيلية
إذ يرتكز تقويم الكفاءة على جمع البيانات الوافية عن مستوى كل . و التقويم، و طرائق التدريس

أو األهداف المراد تحقيقها من و راء ، ، و هذا يتطلب من المقوم القدرة على تحديد الهدفمتعلم
كـذلك  . و الوقت المناسب لذلك ،األداء أو األسلوب الذي يمكن استخدامه كتحديدعملية التقويم، 

تحديدا دقيقا، هذا باإلضافة إلى التعرف على فعالية مـا  ؛ تحديد جوانب التعلمات المراد تقويمها
ولكي يحقـق  . من اجل مساعدة المتعلمين على تحقيق األهداف، أساليب و يستعمل من طرائق

  : ية التاليةيجب أن يكون المقوم متمكنا من الكفاءات الرئيس ،التقويم أهدافه
  

 : إعداد االختبارات
  : في جوانبها التالية ،يعني قدرة المقوم على إعداد اختبارات متنوعة األغراض   

  اختبارات اختبارات تحصيلية،ـ 

أداءات عملية، مقاييس و اتجاهات، بحيث تكون شاملة ومتنوعـة الفقـرات مسـتوفاة لكافـة      
لى جانب القدرة على تقنين هـذه االختبـارات، ومـا    هذا إ .الشروط الالزمة لنجاحها وفعاليتها

، لكل أنواع االختبارات يتطلبه ذلك من صدق و ثبات هذه االختبارات، باختيار المعايير المناسبة
  :مثل

  .تخص قياس كفاءة التعلمالتي  ـ االختبارات التحصيلية بأنواعها، 01

مرن المتعلم على اكتساب مهارات تخص قياس مدى تالتي  ـ االختبارات العملية بأنواعها،  02
  .و أداءات عملية متقنة ،جديدة

للوقوف على مدى تبني المتعلم لمواقف جمالية،  ؛ـ استخدام مقاييس المواقف و االتجاهات  03
  .أخالقية و خيرية
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  من التعلیم االبتدائي 4السنة 

 2011جـوان 



 
  :تقديم المادة -

                                                
، في لبدنية مكانة هامة في حياة الطفل، باعتبارها ترتكز على اللعبتحتل التربية ا

، وذلك لما تضمنه من تربية اء عنهايمكن تجاوزها أو االستغن ، الاالبتدائية المرحلة
  ). ة والنفسية والفكرية واالجتماعيةالبدني(لمركباته  شاملة وصقل

                       

 ز التربية البدنية بـ : دنیةخاصیة التربیة البتتمي           :  
اعتمادها على الحركات الديناميكية كشكل من أشكال التواصل الدائم  - 1

ألفراد أثناء الممارسة، وكوسيلة تعبير داخل تنظيم جماعي والمتجدد بين ا
  . هادف

  . إكساب القيم والخصال الحميدة زيادة على المهارات والقدرات البدنية - 2
لتمكين أجهزته الحيوية من  جسم كرأس مال يجب المحافظة عليه،الوعي بال - 3

 .القيام بدورها
  .اجعة في الوقت المناسبتمكين التعود على فهم المواقف واختيار الحلول الن - 4

  

 یتھاأھم :  
  :للتربية البدنية أهمية كبرى في كثير من النواحي نوجزها فيما يلي

  

  : ةالناحية التربوي -
نظام مستحدث يستثمر الغريزة الفطرية المتمثّلة في اللعب، لبلوغ أهداف تربوية 

  .في شكلها، ثقافية اجتماعية في جوهرها
                                                       

  : ةالناحية االجتماعي -
ها تساعد على إعداد الفرد لحياة متزنة وممتعة، كما تمكّنه من التكيف مع أنّ

عالقات فمن خالل أنشطتها تدعم ال. الجماعة والوسط االجتماعي الذي ينتمي إليه
  .وتخلق الصداقة بين األفرادالودية 

  

  : ماعيةالناحية النفسية االجت -
أسرته، جيرانه، جماعة (يتشكّل سلوك الفرد من خالل اتصاالته بالجماعة األولية 

 وظروف هذهالقا من طبيعة ، حيث يبني توافقه االجتماعي بدرجة كبيرة انط)اللعب
  .االت، التي ينتقي منها أفكارهاالتص
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كبير في  ولكون اللعب أبسط أشكال التواصل لدى األطفال، فإنّه يساهم بقسط
التعرف على عادات المجتمع وتقاليده، ويكسب الطفل أنماطا من الخبرات الفكرية 

  .   والحركية والخلقية
  

التي " أن المعرفة األولية للطفل تتمثّل في الحركة"إذ تشير كثير من الدراسات 
يتخذ منها وسيلة أساسية للمعرفة، فيكتشف من خاللها العالم المحيط به، ويدرك 

  .والعالقات، وما ينجر عنها من ثراء لغوي، ينمو ويتطور الحقا لرموز والمفاهيما
  

  :ةاحية الصحيالن -
التنفيذ كالسرعة والقوة باإلضافة إلى تنمية وتطوير القدرات البدنية، وعوامل 

والمداومة والرشاقة والدقة، فإنّ البحوث الفسيولوجية أفادت وأن الممارسة  والمرونة
للتربية البدنية تساعد على انخفاض نسبة الدهون في الجسم وكذا  ةالمنتظم

  .أمراض القلب واألوعية الدمويةالكوليسترول في الدم والذي يتسبب في كثير من 
  

كما تساهم في خفض التوتّرات والضغوطات االنفعالية، ومحاربة التدخين 
خفيف آالم الظهر، تيخفى دورها في  كما ال. واإلدمان على الكحول والمخدرات

وضمور العضالت، وعالج المفاصل والتأهيل ما بعد العمليات  ،وعسر الهضم
  . الجراحية واإلصابات

 
  :أھداف التربیة البدنیة في الطور الثالث من التعلیم االبتدائي -

  
إن األهداف المرسومة للتربية البدنية في هذه المرحلة من التعليم االبتدائي، ترمي 

ومسايرة الحركية القائمة بينه وبين المحيط . القيمة المعنوية للجسم إلى تحصيل
الفرصة للطفل للتعبير عن ذاته وإمكانياته حسب ما  الفيزيائي والبشري، وإعطاء

المناسبة لها والمتماشية مع قدراته العقلية  تقتضيه الوضعية والحالة، باختيار الحلول
  .والبدنية

  :ويمكن حصرها في ما يلي
  

 ي الجسم واألطراف ومدى تكاملهمايل النمو الحركي المتزايد والتحكم فتسه.  
  ومدى تأثيره على األجهزة الحيويةإدراك قيمة المجهود. 
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 إلدراك واألداء للحركات األساسيةاتنمية وتطوير التوازن و. 
 عي ومدى المساهمة في تحقيق الهدفأهمية العمل الجما. 
 ق المبتغىاالستراتيجيات العملية التي تحق قيمة التسيير والتنظيم ووضع. 
 جماعية والبحث عن الحلول الناجعةبناء الخطط الفردية وال. 
 سب للمواقف والوضعيات لمواجهتهاالفهم المنا. 
 ة وانتقاء ما يالئم لبناء معارفهأخذ الطريق نحو التفتح على عالم المعرف. 
 االت امتثاال للقواعد السيطرة على نزواته العدوانية والتحكم في االنفع

  .والقوانين
      

اإلسھام في تحقیق ملمح المتعّلم في نھاية المرحلة الثالثة من  -
  التعلیم االبتدائي

                                                                                                                           

  :الثانيةالمرحلة طفل  خصائص
  

 مابقدر  إذ ،مرحلة العصاباتفهي  ،كبيرةالحاجة إلى الحركة تحتل مكانة  تبقى
بقدر ما يسعى إلى إيجاد  العائلي،البيت ومحيطه  عنعن استقالليته  يبحث الطفل

يظهر تعلّقه  اقدراته، كم يعبر ويكشف من خاللها عن مجموعات ضمنمكانة له 
  .بها وااللتزامأللعاب المقنّنة با

                                   

  :اإلسهام* 
  

، لعلمية المحيطة بالفرد ومميزاتهاتساهم بقدر وفير في وسائل فهم الظواهر ا
  : والمادة ومكوناتها والكائنات الحية وخصائصها وذلك من حيث 

         

، وعلى توافق على مفهوم المجهود بمعناه الواسعبصفة مجسدة  اإلطالع -
خالل األلعاب  ، منوعالقتهما بالمردود كما وكيفاالحركات وتناسق 

  .والنشاطات البدنية
األجهزة ت البدنية على الجسم بصفة عامة ومدى تأثير األلعاب والنشاطا -

  .يرات التي تطرأ من جراء ممارستهاخاصة والتغ الحيوية بصفة
لوسط الذي غرس أسس التربية الصحية والتعود على نظافة الجسم والملبس وا -

  .نعيش فيه
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سم وتسييرها ألداء مهارات واستثمار حركية أطراف الج لفهم كيفية استعما -
  .وفعالة لضمان أفضل مردود يتطلبه الموقف أو الوضعيةدقيقة 

د على اإلتقان القيام بأنشطة تعلمية مرتبطة بقوانين وأنظمة يولّد التعو -
  .والصرامة في العمل

لعاب ذات الطابع الجماعي ينمي ويوطد الروح الجماعية المشاركة في األ -
  .ومحاولة المساهمة في بنائه ،االجتماعيوالعيش في الوسط 

ة، يستدعي فهمها والبحث عن الحلول مواجهة الحاالت اإلشكالية أثناء الممارس -
ة للمواقف المناسبة لها مما يدفع بامتداده إلى البحث على الحلول المناسب

  .ي حياة الفرداليومية ف
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  اءة النهائيةالكفــ
  م االبتدائيــللتعلي

  
  
  

  دية سليمة، وبناء مشاريعالقيام بتصرفات قاع
  .فرديا وجماعيا وخطط بسيطة

  
  

  ملمح المتعّلم
التعلیم االبتدائيافي نھاية الطور الثالث من   

يسيطر على جسمه ويتخلص من الحركات الزائدة في مختلف الوضعيات * 
  .والمواقف الفردية والجماعية بـ أو بدون أداة

  

من وضعيات الرمي والوثب ضيقوم بتصرفات قاعدية سليمة كالجري و* 
  .ومواقف متنوعة في إطار فردي أو جماعي

  

الموقف، ويساهم بآرائه يتحكم في بناء مشاريع وخطط بسيطة يستدعيها * 
   . ماعيةفي تسيير الحياة الجوتصرفاته 
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الكفاءة  
1القاعدية  

  
  من التعلیم االبتدائي منھاج السنة الرابعة

  
  
  
  
  
  

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  
  
  
  
  
  

 الكفاءة     
 المرحلیة

المجاالت 
 التعّلمیة

ترشيد إمكانياته للقيام بعمليات وأدوار فرديا وجماعيا 
  .رتياحبا

األھداف 
التعلمیة  
          

 .تنظيم التدخالت حسب الموقف

ربط العمليات والمحافظة على   -
  .نظاميتها

المحافظة على التوازن عند أداء  -
  .الحركات

 
 الكفاءة
2القاعدیة   

 األهداف
 التعلمية

  .تحديد إمكانياته وتسيير المجهودات

  .تسيير المجهودات بفعالية وبأمان -
تحديد مستوى إمكانياته الحركية لبناء  -

  .تدخالته

  الكفاءة
  3 القاعدیة

  األھداف
  التعلمیـة

 .فهم وتكييف التصرفات حسب الموقف

  تحديد واختيار الحلول بعد دراسة -
  .الموقف   
  القا من تغيير وتكييف تصرفاته انط -
  .إدراك وفهم الموقف  
 

 

 مجال التكّیف
 

  مجال التسيير

 مجال التنظیم
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لالمجال األو:  
  

  الوحـدة
  اءةالكف

  واألهداف التعلمية
النشاطات 
  المقترحة

  مؤشرات الهدف التعلمي

  

  التنظيم
  
  
  

  دة ربطوح* 
  العمليات  

  تسلسل العمليات -
  ترتيبها وتعديلها -
  

  
  

  
  

  دة التوازنوح* 
  التوازن الفردي -
  وازن الجماعيتال -
  
  

  الكفاءة القاعدية* 
      

  تنظيم التدخالت    
  .الموقف حسب    

  

  التعلميةاألهداف *
  

ربط العمليات  -
والمحافظة على 

  .نظاميتها
  
  

  
  
  
  

المحافظة على  -
التوازن عند أداء 

  الحركات

  
  
  
  
  
  

  ألعاب المطاردة* 
  ألعاب المواجهة* 
  
  
  
  
  
  

  

  ألعاب المطاردة* 
  اجهةألعاب المو* 

  
  
  
  
  
  
  

  .العمليات المنفذة فرديا -
ات المنفذة ـــالعملي -

  .جماعيا
  .اتـترتيب األولوي -
  التعديل حسب الموقف -
  
التوازن عند تنفيذ  -

  .حركات بسيطة فرديا
التوازن عند تنفيذ  -

حركات مركبة نوعا 
 .ما فرديا

لتوازن أثناء أداء ا -
عمليات بسيطة 

 .  جماعيا
ر في تكاملية األدوا -

  .العمل الجماعي

  برنامج السنة الرابعة من التعلیم االبتدائي
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  :المجال الثاني
  

  الكفاءة  الوحـدة
  واألهداف التعلمية

  مؤشرات الهدف التعلمي  النشاطات المقترحة

  

  التسيير
  
  
  
  
  

مختلف  دةوح*
  المجهودات

        
  مجهود قصير -
 مجهود طويل -

  نوعا ما
  توزيع المجهود -
  
  
  

دة منهجية وح* 
  التدخل

  التدخل الفردي -
 خل الجماعيالتد -

حصــر مخاطر 
  التدخل

  

    

  قاعديةالكفاءة ال*
  

  تحديد إمكانياته
  .وتسيير مجهوداته

  
  األهداف التعلمية*

  
ضبط وتسيير  -

المجهودات بفعالية 
  .وأمان
  

  
  
  
  
  

تحديد مستوى  -
إمكانياته الحركية 

  .لبناء تدخالته
     

  
  
  
  
  
  
  

  ألعاب المواجهة* 
  ألعاب المطاردة* 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ب المواجهةألعا* 
  ألعاب المطاردة* 

  
  
  
  
  
  
  
  
ود شديد لمدة ــمجه -

  .قصيرة
  دةـمجهود ضعيف لم -

 .طويلة نوعا ما   
على توزيع المجهودات  -

 .المسافة ومداومتها
الزميل تقاسم الدور مع  -

  .لمداومة المجهود
  
  

فهم الموقف للتدخل  -
  .بأمان

وضع منهجية للتدخل  -
 .فرديا

دخل وضع منهجية للت -
 .جماعيا

ل طريقة التدخل ـتعدي -
  .ستجداتحسب الم
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  :المجال الثالث
  

  الكفاءة  الوحـدة
  واألهداف التعلمية

  مؤشرات الهدف التعلمي  النشاطات المقترحة

  

  التكيف
  
  
  
  
  

دة اختيار وح* 
  الحلول

  .دراسة الموقف -
  .انتقاء الحل -
  .التعديل -
  
  

دة التكيف وح* 
  والتعديل

  ف وتغيراتهالموق -
  منهجية التدخل -
- ل المناسبالتحو  
  

  الكفاءة القاعدية*
  

فهم وتكييف  -
حسب التصرفات 
  .الموقف

  

  األهداف التعلمية* 
  
تحديد واختيار  -

الحلول بعد دراسة 
  .الموقف

      
  
  
  

تغيير وتكييف  -
تصرفاته انطالقا 
  من إدراك وفهم

  .الموقف

  
  
  
  
  
  
  

  ألعاب المواجهة* 
  لمطاردةألعاب ا* 
  
  
  
  
  

  ألعاب المواجهة* 
  ألعاب المطاردة* 

  
  
  
  
  
  
  
  
  دراسة وتحليل الموقف -
قـاء الحل المناسب انت -

  .لمواجهة الموقف
القيام بالتعديل حسب  -

  .المستجدات
  
  

تحديد منهجية التدخل  -
  .فرديا وجماعيا

ف في ـمواجهة الموق -
المكان المناسبين الوقت و

  .فرديا وجماعيا
- من موقف لالتحو 

في الوقت المناسب  آلخر
  .لمواجهة المستجدات
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تطور التصرفات (تعلّق األمر بالنّتائج البدنية عندما ي إشكالية،التقويم يطرح  يبقى
ما ثيرا وك تالميذه،يريد تقويم تصرفات  ما عنديواجه هذا اإلشكال  والمعلّم ).الحركية
  .الخصوصيةبهذه  يعترف

    

حيث يوفر  السواء، التقويم وسيلة في خدمة المعلّم والتلميذ على حدف وعموما
.المسطّرةليطّلع على مدى تحقيق األهداف  عنها، ويكشف لألول المعلومات الالزمة

المعلن بين األهداف التجانس هذا .البيداغوجيموقعه من التدرج  بتحديدويسمح للثّاني 
  الحقيقي يسمح بالتّكفّل والتّقويم،) المسطّرة(عنها 
  

خالل ) التالميذ(تركيبة الفوج التربوي  ضمنالفردية الموجودة  بالفروقات
كّل تلميذ  تجعل ،الفروقات بيداغوجية علىهنا فمقاربة مبنية  ومن. التعلّم صيرورة

إطار تقويم النشاطات البدنية واأللعاب  ففي. الحركيمسؤوال وقائما على تعلّمه 
  : موقفين إلى اعتماد تدعو بالكفاءات أن المقاربةنجد  التحضيرية،

  

التركيز على التلميذ  يستدعياإلجرائية، ألهداف لنهج قوامه التّحديد  -1 
  .التربوية العملية محور ومركز باعتباره

والحكمحظة تصرفات التالميذ تقويم ذو مصداقية يتطلّب من المعلّم مال -2 
  .النّجاح داللتها مؤشّراتعليها كقيمة موضوعية 

  

ة التقويممنھجیـ  
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  :النّهج التّالي إليهما يرمي  وهو
  

  
  .للمالحظة إخضاع مؤشراتهما          

 
 

  
  
  
  
  
  

  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  اءةالكف
  وأهدافها التعلمية

  تقويم أولي
  تشخيصي

ة تقویم في نھای
  التعلم صیرورة

 )تحصیلي( 

قويم مرافق ت
لصيرورة التعلم 

 )تكويني(

يبين ملمح التلميذ من خالل معلومات خاصة بالهيأة  -
اعية البدنية في الحالة الطبيعية، وكذا مكانته االجتم

  .ضمن الفوج
يحدد فهرسا من النقائص مقارنة مع الكفاءة  -

 .واألهداف التعلمية

يزود التلميذ بمعالم ومؤشرات انطالقا من الممارسة،  -
فمن التقويم الذاتي يحدد مكانته من الهدف، ومن 

  .زمالئه
ويسمح للمعلم بالوقوف على مدى نجاعة منهجيته  -

 . للمواصلة أو إلعادة النظر

تقويم نهائي يسمح بقياس التطور على جداول معدة  -
  .لذلك

تقويم وحصر الفارق الموجود بين األهداف المعلن  -
 .عنها وبين ما تحقق
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 مجال تعلمي،(معينة  فترةاكتساب التالميذ للكفاءات المبرمجة في  مدىبه  ونعني
  .عن طريق األهداف التعلمية المتوجة للوحدات التعلمية )سنة دراسية أو

  

 التيوالمواقف، يتفاعلون مع اإلشكاليات  وهموهذا من خالل مالحظة التالميذ 
  : خاصةقويمية الممارسة عن طريق شبكات ت تواجههم خالل

  

   )لوحدة تعلّمية تتويج( هدف تعلمينموذج شبكة تقويم  - )أ
 

    المستوى الدراسي

    الكفاءة القاعدية

    الهدف التعلمي

  
  4المؤشر   3المؤشر   2المؤشر   1المؤشر   أسماء التالميذ

النتيجة 
  الفردية

1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  
1- .............................  
2- .............................  
3- .............................  
4- .............................  
5- .............................  
6- .............................  

  
 
 
 
 

 

                  

                      النتيجة الجماعية
         

  :الشبكةملء  كيفية* 
 الخاصة المؤشّراتتوضع  الهدف التعلمي،ة وحسب نهاية كّل وحدة تعلّمي في -

في خانة :  مستواهلكّل تلميذ حسب ) (xعليها بعالمة  واإلجابة خاناتهافي  به
بعد  المؤشّرإن لم يتحقّق لديه ) 0(خانة  وفي المؤشّر إن تحقق لديه) 1(

  .مالحظة التالميذ

  تقويم الكفاءات
 واألھداف التعلمیة
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وتحسب عموديا . يذحسب طبيعتها أفقيا بالنسبة لكّل تلم العالمات تحسب -
  .التالميذ ولمجموع بالنسبة لكل مؤشّر

 
   قاعديةنموذج لشبكة تقويم كفاءة  -)ب

 

    المستوى الدراسي
    الكفاءة المرحلية

  أسماء التالميذ
  النتيجة الفردية  2الهدف التعلمي   1الهدف التعلمي 

1  0  1  0  1  0  
  

1 - .....................  
2 - .....................  
3 - .....................  
  

            

  

  النتيجة الجماعية
  

            

  
  .  السابقة التقويمية الشبكة طريقةالشبكة بنفس  تمأل :مالحظة

153



 تقییم التالمیذ

                                       
                      

ات المستهدفة من خالل األهداف يعتمد تقييم التالميذ على مدى اكتسابهم للكفاء
بحيث يتم هذا عند نهاية كل وحدة تعلمية،  ،)العناصر المفاهيمية(مؤشراتها و التعلمية

من خالل مالحظة التالميذ وهم يتفاعلون مع حاالت إشكالية تتضمن مؤشرات 
ليتم ترتيبهم .اكتساب التالميذ لهذه المؤشرات أي بتقييم ما مدى ،األهداف التعلمية

  . ب مستواهم مقارنة مع الشبكة التقويمية المعدة لذلكحس
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  ال األولالمج
  

  مالتنظی
                         

  ربط العمليات .........................  الوحدة التعلمية
  

 ةالعالم زةالخصائص الممي وىالمست

  .ينعزل وال يقوم بالمطلوب - األول ستوىالم
 03إلى  01من  .ال يشارك مع رفاقه -

  .يتردد عند القيام بعمليات فردية - يالمستوى الثان
 05إلى  03من .  ينتظر األوامر للمشاركة ضمن الجماعة -

 ثالمستوى الثال
ا ويشارك ضمن ـيات فرديـوم بعملـيق -

  .الجماعة
 .ترتيب األولويات عند التدخليحاول  -

 08إلى  05من 

  .يبادر بعمليات فرديا - علرابالمستوى ا
 10إلى  08من  . ينظم ويقود العمل الجماعي -

  
  التوازن ....................... الوحدة التعلمية 
   

 ةالعالم زةالخصائص الممي       وىالمست

  . كثيرا ما يفقد توازنه عند التنفيذ - وى األولالمست
 03إلى  01 من . يخلق أعذارا ليتمكن من عدم التنفيذ -

 يالمستوى الثان
يذ محاوال المحافظة على يتردد عند التنف -

  .التوازن
 .يعتمد كثيرا على مساعدة الغير -

 05إلى  03من 

  .يحافظ على توازنه عند التنفيذ - ثالمستوى الثال
 08إلى  05من  .يقوم بالدور المسند إليه -

  .يجيد تنفيذ المطلوب منه - عالمستوى الراب
 10إلى  08من  .ع حركات مناسبة للموقفيبد -
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  ال الثانيالمج
  

  التسییـر
  
  مختلف المجهودات...................  الوحدة التعلمية  

  

 ةالعالم زةالخصائص الممي وىالمست

  .ال يقوم بأية مجهودات - وى األولالمست
 03إلى  01من  .ال يفق بين مختلف المجهودات -

  .ردد في بذل المجهوداتيت - يالمستوى الثان
 05إلى  03من  .ينتظر األوامر للقيام بالمجهود المطلوب -

  .يقوم بالمجهود المطلوب والمناسب - ثالمستوى الثال
 08إلى  05من  .يوزع مجهوداته على العمل المطلوب -

  .داتهيبدع في توزيع مجهو - عالمستوى الراب
 10إلى  08من . هيقوم بمختلف األدوار ويتقاسمها مع زمالئ -

  
  منهجية التدخل ....................  التعلميةالوحدة 

  

 ةالعالم زةالخصائص الممي وىالمست

  .عدم فهم المواقف - وى األولالمست
 03إلى  01من  .تدخالت عشوائية -

  .يتردد في تدخالته - يالمستوى الثان
 05إلى  03من  .ينتظر األوامر للتدخل -

  .ينةيتدخل بأمان ويتبع منهجية مع - ثلالمستوى الثا
 08إلى  05من  .يعدل تدخالته حسب الموقف -

  .يبدع في تدخالته - عالمستوى الراب
 10إلى  08من  .يتوقع المواقف ويتصدى لها -
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  ثالمجال لثال
  

  فـــالتكّی
                         

  ار الحلول  اختي.......................  الوحدة التعلمية  
  

 ةالعالم زةالخصائص الممي وىالمست

  .تدخالت عشوائية - وى األولالمست
 03إلى  01من  .عدم فهم للمواقف -

  .يتردد في انتقاء الحلول - يالمستوى الثان
 05إلى  03من  .ينتظر األوامر للتدخل -

  .ينتقي الحلول المناسبة للتدخل - ثستوى الثالالم
 08إلى  05من  .خالت حسب الموقفيعدل ويكيف التد -

  .يبدع في تدخالته - عالمستوى الراب
 10إلى  08من  .يتوقع عمل الخصم ويتصدى له -

  

  التكيف والتعديل ............................  الوحدة التعلمية
  

 ةالعالم زةالخصائص الممي وىالمست

  .ال يشارك زمالءه في العمل - وى األولالمست
 03إلى  01من  .ول بتحول الموقفال يتح -

  .يتردد في تدخالته - يالمستوى الثان
 05إلى  03من  . ينتظر توجيهات الزمالء للتدخل -

  .يساهم بفعالية ضمن الفوج - ثالثال وىالمست
 08إلى  05من  .يبادر بتدخالته -

  .يتوقع ويتصدى ويساهم - عالمستوى الراب
 10إلى  08من  .يبدع في قيادة زمالئه -

  
   2ن+  1ن= ن   العالمة الفصلية  ......................... مالحظة 

  .هي العالمة المحصل عليها في الوحدة التعلمية األولى من المجال 1ن :بحيث      
     .المحصل عليها في الوحدة التعلمية الثانية من المجال هي العالمة 2ن                  
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