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 إلابتدائيالتعليم من  الثالثة السنة 
 
 

   8102سبتمبر 

 



ابتدائي  -املخططات السنوية   

 2                                                                                                                                                                                                                                   وزارة التربية الوطنية

 مقدمــــة
شلي  ، وسعيا لضمان جودة الّتعليم وحتسني األداء الرتبوي والبيداغوجي ملواصلل  اصصلاتاا اللا باالوزا و ارة الرتبيل  الوطتيل ، فضل  امل ت7102-7102يف إطار حتضري املوسم الدراسي 

كلددواا مملم مسلّةل  ( المخطـط السـنوي للمراةبـة المسـتمرةالمخطط السنوي لبناء التعلمات، مخطـط التقـويم السـنوي، )طاا ستوي  العام  للبيداغوجيا بني أيدي املمارسني الرتبويني خمطّ 
 .حلسن فت يذ الستداا املوجعي  املعتمدة واملعمول هبا يف موتل  التعليم االبتدائي يف إطار سريورة املقط  التعّلمي

 .الستوي الوارد يف املتةاج وحتقيق التوافق واالنسجام بيتةا طاا برتمج  ممكت  للربنامجمن التاتي  املتةجي  فسمح هذه املخطّ 
  مذكرة منهجية

قلاريو ، خلوورة إملادة الت لو يف إجلواءاا التقلول املعملول هبلا تاليلا، كملا أفلو ا ف72/10/7102بّيتت نتلائج االستشلارة الوطتيل  تلول التقلوليت واللا فوجلت بتلدوة تلول املوخلو  بتلاري  
ممم فسمح بتحسلني األداء الرتبلوي واالرفقلاء بلم، مملا بدتلد  لاور  املتابع  امليداني  للسادة امل تشني، اختاالا يف فت يذ املتاهج، مما دف  امل تشي  العام  للبيداغوجيا إىل فزويد املمارسني بددواا

 . اصصاح أال وهو فكوين املكونني واترتافي  ال املني
 : العمم يف فتمثم أدواا

 املخطط الّستوي لبتاء التعلماا  .0
 املخطط الستوي للتقول البيداغوجي  .7
 املخطط الستوي للمواقب  املستموة  .3

 :المخطط الّسنوي لبناء التعلمات-1
ن الك لاءاا اتتاميل  للميلادين، وي بلى مللع  مومل  ملن املقلاط  انطاقلا مل التعّلميل خمّطط اامم لربنلامج دراسلي خلمن مشلوو  فوبلوي، ي ضلي إىل حتقيلق الك لاءة الشلامل  ملسلتوي ملن املسلتوياا  

تةائم، وهتلاك ملن املقلاط  ملن يتماالع بشلكم فةو القامدة األساسي  لتو ي  املوارد املعوفي  ملع املقاط ، ويشار هتا إىل أن هتاك من املقاط  ما هو موفبط بامليدان وهو يتتةي بان. التعلمي  املتكامل 
 .    غري أن املشرتك بيتةا هو سريورة التتاول ومواتم التقول والتعديم والعاج" اللغ  العوبي  ملع سبيم املثال" مليادين املشكل  للمادةخطي م  مجي  ا
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  .ءاا موخي  املوصودة يف املتةاجاوخ  املخطط الستوي للتعلماا أساسا ليكون أداة رئيس  للتحّكم يف جنام  خمتلف التعّلماا، املعوفي  ومتةجي  وحلسن إدماج قيم أو ك    
 ،املتةاج بيسو من قواءة متكن املدرسني يعوض هتدس  ك يل  بتقدل التوخيحاا فدنّم هلذا .اختيارافم رس املد فيم جيوي الذي واصطار ،فعليمم يتبغي ما وفوخح ،فشوح خاص  وثيق  إنّم    

 :جواء مملي يوامي متد إمدادهوملع هذا األساس فإن املخطط الستوي لبتاء التعلماا كإ
 .بشكم متسجم ومتت م( فعليم ، إدماجي )هيكل  فسامد ملع حتقيق الك اءاا املسطوة يف املتةاج بواسط  وخعياا  .0
 احملتوياا كمورد من املوارد الا ختدم الك اءة .7
 اترتام وفرية التعلم وقدراا املتعلم واستقاليتم .3
 فؤدي إىل فدسيس الك اءة بعد اصدماج والتقولالوبط بني خمتلف أمناط املوارد الا  .0

 :المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي.  2
يتطلق من الك اءة اتتامي  الا فؤطو مبعايري فسمح بتقول التعلماا املوفبط  مبوكباا الك اءة املسطوة يف املتةاج . مواكب لسريورة إرساء التعلماا والتحقق من مناء الك اءةهو خمطط 

  .من خالل المالحظات والتوجيهات التربويةكما يسمح هذا املخطط بتعديم وحتسني التعلماا . املعويف، املتةجي والقيمي: ا فستةدف اجلوانب الثاث وال

 :المخطط السنوي للمراةبة المستمرة. 3
فتوج بتثمني متتج . دف التعلماا املد   الا فقيس املوكباا الثاث للك اءةهو خمطط يتضمن مددا  ددا من الوق اا للمواقب  تسب احلجم السامي املمتوح لكم مادة، فستة

 .تدّل على تحكمه في الموارد وتجنيدها ف ةو ملع كشف التلميذ،بمنح عالمة عدديّة املتعلم، وذلك 
 .قيتم حبسب وفرية فقدم فاميذه يف فعّلمازمولألستاذ واس  الت و يف خبط فو . إّن حتديد فاري  إجنا  الوق اا جاء يف املخّطط ملع سبيم االستئتاس

 .فعالي  التعلماا والتقول البيداغوجي نؤكد يف األخري ملع أّن القواءة الوامي  هلذه املخططاا ودراستةا م  األسافذة واحلوص ملع فطبيق ما جاء فيةا سيساهم با اك يف فوقي 
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 الكفاءة

 للمرحلة  الشاملة

وينتج . ويقـرأ قراءة سليمة ومسترسلة نصوصا أصلية، أغلبها مشكولة، ويفهمها. يتواصل مشافهة في وضعيات متنوعة بلسان عربي: لثالثةفي نهاية السنة ا

 .ومشاريع لها دالالت اجتماعية. نصوصا متوسطة الطول في وضعيات تواصلية دالـة

 لكفاءات الختامية  ا امليادين 
 التمط السودي بالرتكيز مليويت امم معةا،  دود مستواه الدراسي، ومموه الزمين والعقلي،يف تي ةم خطاباا  فهم املنطوق 

 أتداثا بلسان مويّب يف موخوماا خمتل   امتمادا ملع مكتسبافم املدرسي  ووسائم االمام واالفصال يف وخعياا فواصلي  دال    قصصا أوحياور ويتاقش ويقدم فوجيةاا ويسود  التعبير الشفوي 
 .فسعني كلم  أغلبةا مشكول  ستني كلم  إىليقوأ نصوصا أصلي ، قواءة سليم  ومسرتسل  من خمتلف األمناط وي ةمةا، بالرتكيز ملع التمط السودي، فتكّون من  فهم املكتوب 

 التعبير الكتابي 
يف وخعياا فواصلي  دالل ، ومشاري  هلا  التمط السوديلف األمناط بالرتكيز ملع كلم  أغلبةا مشكول ، من خمت  01إىل  01يتتج كتاب  نصوصا متوسط  الطول متسجم  فتكون من 

 دالالا اجتمامي 
 

 

 

 

 لغة عربية
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   جدول يبين تطور الكفاءات الختامية عبر السنوات
امليا

 دين 

10الّسنة  10الّسنة  10الّسنة   18الّسنة   10الّسنة    

طوق 
فهم املن

 

 الخطاب املنطوق يفهم *

 يتفاعل معه*

 والعقلي عمر الزمنيمتالئم مع المستواه الدراس ي،  من*

 من مختلف ألانماط*

 ينالنمط مرتكز على*

 .  التفسيري والحجاجي

 النمط مرتكز على*

 .الوصفي

 النمط مرتكز على*

 السردي 

النمط  مرتكز على*

 .التوجيهي

النمط  مرتكز على*

 . الحواري 

شفوي 
التعبير ال

 

 يحاور ويناقش*

 تيقدم توجيها*

 يسرد قصصا*

 يصف أشياء أو أحداثا*

 يعّبر عن رأيه*

ويوّضح وجهة نظره،  *

لها
ّ
 ويعل

 يحاور ويناقش*

 ويقدم توجيهات*

ويسرد قصصا أو *

 احداثا

 ويصف أشياء*

 يحاور ويناقش*

 ويقدم توجيهات*

 يسرد قصصا أو أحداثا**

 يحاور ويناقش *

 يقّدم توجيهات*
 يحاور ويناقش*

  بلسان عربّي *

 في موضوعات مختلفة *

 اعتمادا على مكتسباته املدرسية، وسائل الاعالم*

 القول  مستعمال بعض أفعال*
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ب
فهم املكتو

 

 لة،ينصوص أص *
 يفك الرموز، * يفك الرموز،*

 يقرأ نصوصا بسيطة * يقرأ نصوصا قصيرة*

 سليمة مسترسلةقراءة *

 معبرة وواعية 

 سليمة ومسترسلةقراءة *

 رة ومعبّ 

 بيسر، قراءة * قراءة سليمة * قراءة سليمة ومسترسلة *

 

 الفهــم *

 من مختلف ألانماط 

التركيز على النمطين *

 التفسيري والحجاجي،

النمط التركيز على *

 ، الوصفي

التركيز على النمط *

 السردي، 

التركيز على النمط *

 التوجيهي، 

التركيز على النمط *

 الحواري 

مائة وعشرين  تتكّون من*

 كلمة إلى مائة وثمانين كلمة 

 

تتكّون من تسعين    *

 مائة وعشرين كلمة كلمة إلى

 

كلمة تتكّون من ستين *

 تسعين كلمة  إلى

 

كلمة تتكّون من ثالثين *

 ستين كلمة  إلى

 

تتكّون من عشرة كلمات *

 إلى ثالثين كلمة 

 

 .امشكولة شكال تاّمـ* .أغلبها مشكولة* مشكولة جزئيا*
 

التعبير 

الكتابي
 

يكتب  و يرسم حروفا * 

 كلمات

طويلة  ينتج نصوصا*

  منسجمة

ينتج نصوصا طويلة *

 نسبيا منسجمة

ينتج نصوصا متوسطة *

 منسجمة الطول 

ينتج نصوصا قصيرة *

 منسجمة

ينتج وجمال ونصوصا *

 بسيطة
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 إلى كلمة  21تتكون من *

081  

 21إلى  01تتكون من *

 كلمة

 01لى إ 01تتكون من 

 كلمة

 01إلى  81تتكون من *

 كلمة

 كلمة 81ال تزيد عن *

 مشكولة شكال تاما،* أغلبها مشكولة، * مشكـولة جزئيـا، *

 مختلف ألانماط،من *

التركيز على النمطين  *

 التفسيري والحجاجي

التركيز على النمط *

 الوصفي  

النمط التركيز على *

  السردي

التركيز على النمط *

 ي  التوجيه

بالتركيز على النمط *

 الحواري، 

 .وينجز مشاريع بسيطة * مشاريع لها دالالت اجتماعية*، 

 أنموذج مخطط لتناول ميادين اللغة خالل ألاسبوع في السنة الثالثة ابتدائي

 منهجية التناول  الزمن الحصة امليدان

طوق والتعبير 
فهم املن

شفوي 
ال

 فهم املنطوق   8 -0 

 "فوي شالتعبير ال+  

د 00  .مسرحة ألاحداث* اكتشاف الجوانب القيمية / ألاجرأة / مرحلة العرض *  

د 00    .استعمال الصيغ وألاساليب في وضعيات تواصلية دالةانطالقا من الواقع املعيش و " املنطوق "مشافهة عن موضوع التعبير  

  . التدريب على إلانتاج الشفوي *  د 00 شفوي النتاج إلا  -0

فهم
 

ب والتعبير الكتابي 
املكتو

 

  و إنجاز  تطبيقات  حول املعنى  النّص، قراءة*  د00 (أداء وفهم)القراءة  -0

القراءة و الظاهرة  0-0

 التركيبية

 تمارين كتابية+  

 .والتدريب على الظاهرة التركيبية ضمنيا  و إنجاز تطبيقات شفوية وكتابية النّص، قراءة* د01

ظاهرة القراءة و ال 7-2

 إلامالئيةأو الصرفية 

 تمارين كتابية+  

 .إلامالئية ضمنيا  و إنجاز تطبيقات شفوية وكتابيةأو والتدريب على الظاهرة الصرفية  النّص، قراءة* د01
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 (و مسرحةتقديم ) مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى * د 00 حفوااتامل -0

 القراءة  01-00

 تمارين كتابية+ 
 واملطالعة . و إنجاز تطبيقات شفوية وكتابية ،النّص  قراءة* د01

 التدريب على إلانتاج الكتابي* د 00 الكتابي نتاجإلا  -08

 مالحظات 

تخصص حصة  لإلنتاج الشفوي و حصتين ) حصص لإلدماج و التقويم نهاية كل مقطع تعلمي بدال من تخصيص أسبوع كامل  0تخّصص 

ستغل الحصتان املتبقيتان حسب مقتضيات املقطع، وحالكتابي الفردي وتصحيحهلإلنتاج  
ُ
، ليشرع في تنفيذ ( صة للمعالجة  على أن ت

 .املقطع  املوالي مباشرة 
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ألاسابيع
طع 

املقا
حاور  

امل
 التعبير الكتابي فهم املكتوب فهم املنطوق والتعبير الشفهي 

 الرصيد اللغوي  ألاساليب
القراءة 

 واملطالعة
 ملحفوااتا

التراكيب 

 النحوية

الصيغ 

 الصرفية

الظواهر 

 إلامالئية
 املشروعو  الكتابة

 التقويم التشخيص ي  10

18 

طع 
املق

10
 

سانية
الان

القيم 
 

ألفاظ التقدير جزء، كل 

، ، جميع ،نصف ،ربع

 بعض 

 الاستدراك لكن

حروف الربط و، ف، 

 ، أم ثم، أو

الرصيد الخاص 

 بآداب ألاكل

 والقيم 

لخاص الرصيد ا

 الحشرات ب

 ألاخوان 

 الوعد 

النملة 

 والفراشة 

نشيد ألابوة 

 والطفولة 

 آلاداب 

 الاسم 

 الفعل 

 الحرف 

 

املذكر 

 واملؤنث 

 

من عالمات 

 الوقف 

التاء املربوطة 

في الاسم 

 املفرد

ترتيب أحداث 

 فقرة 

كتابة 

 قصة
10 

10 

 مقطعلل( ومعالجة إدماج، تقويم،) 1/2

10 

طع 
املق

18
 

الاجتماعية
الحياة 

 

بعدما، : مؤشرات زمنية

ملا، عندما الظروف 

 :الدالة على املكان

بجانب، وراء، أمام، على 

 ، بجواريمين ،على يسار

 هنا ،هناك، قرب، تحت 

تي : ألاسماء املوصولة 
ّ
ال

الرصيد الخاص 

فراد باألعياد وبأ

العائلة عند 

التصاهر وحلي 

الرصيد الخاص 

 األعراس وبالصفات ب

 العيد 

 ختان زهير 

التاجر والشهر 

 الفضيل 

 رمضان 

الفتاة 

 الجزائرية  

املفرد وجمع 

 املذكر السالم 

 السين وسوف + 

--------------- 

املفرد وجمع 

 املؤنث السالم 

 -----------------

 

اسم 

 لفاعل ا

التاء 

املفتوحة في 

 ألاسماء

التصّرف في 

أحداث نص 

من حيث 

 ترتيبها، 

إنجاز 

بطاقة 

 دعوة

10 

17 

 املخطط الّسنوي لبناء التعلمات لغة عربية
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ذين
ّ
ذي ،  ال

ّ
 ، ال

سين : حروف الاستقبال 

 ، سوف

املفرد وجمع 

 التكسير

 للمقطع( ومعالجة إدماج، تقويم،) 1/2

10 

طع 
املق

10
 

الهوية الوطنية 
 

سوى،  ،إال: الاستثناء بــ

 غير، 

 ألن ، لـــــ: التعليل 

،  غدا: اروف الزمان 

 ....صباحا ، مساء

 في يوم من ألايام

  ، في يوم، في أحد ألايام

شرقا، غربا، :الاتجاهات 

 شماال، جنوبا

الرصيد الخاص 

باملهن الرصيد 

 الخاص بالبطولة

الرصيد بالرموز 

 الوطنية

 خدمة ألارض

 ياسفعمر 

من أجلك يا 

 جزائر  

نشيد 

 الوطن 

   العلم 

 الفعل املاض ي 

 الفعل املضارع 

 ل ألامرالفع

 

اسم 

 املفعول  

 

التنوين 

 بالفتح 

التنوين 

بالضم 

 والكسر 

إغناء نص 

بعالمات 

والّربط  الترقيم

 املناسبة

إنجاز 

بطاقة 

السيرة 

اتية
ّ
 الذ

01 

00 

 للمقطع( ومعالجة إدماج، تقويم،) 0/8

 (تقويم تشخيص ي ومعالجة( + )تقويم فصلي) 08

00 

طع 
املق

10
 

طبيعة والبيئة 
ال

 

اليوم ، الساعة ،

 ألاسبوع  الشهر ، 

 السنةالفصل ، 

التاء، : الضمائر املتصلة 

الواو ، الياء ، الكاف 

 الهاء ، كما ، هما 

تان
ّ
لذان ،الل

ّ
 ال

 ما إن، حتى

الرصيد الخاص  

باألصوات في 

 الطبيعة 

الرصيد الخاص 

 أسماء الطيور ب

يد الخاص الرص

أسماء الحيوانات ب

 البحرية  

طاحونة س ي 

 لونيس 

 الفصول ألاربعة 

 سرطان البحر 

  

 الطبيعة 

نشيد 

 الشجرة  

الجملة 

 الفعلية 

الجملة 

 الاسمية 

جمل اسمية 

 أخرى  

ضمائر 

 املتكلم

ضمائر 

 املخاطب 

 

التاء 

املفتوحة في 

 ألافعال 

انتاج نص  

مغنى سردي 

 بحوار، 

 كتابة 

 الفتات 

لحماية 

 البيئة

00 

00 
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 ...يا، أيها ، ايتها : النداء 

 للمقطع( ومعالجة إدماج، تقويم،) 0/8

07 

طع 
املق

10
 

صحة 
ضة وال

الريا
 

قد يفعل  )إلاحتمال 

 ( ربما يفعل

فعل + حتى + فعل ماض

 ماض صيغة التمني ليت

ضمائر الغائب املتحكمة 

هو ، : في انسجام النص 

 . هن.هي ، هما ، هم 

اص الرصيد الخ

باأللعاب الرياضية 

الرصيد الخاص 

 بالطب وبالتغذية

 كرة القدم

 مرض نزيم 

 الغذاء املفيد

 الفاكهاني 

 كرة القدم  

 املفرد واملثنى 

 كان وأخواتها 

دالالت كان 

كان )وأخواتها 

، صار ، أصبح 

 (، ال 

ضمائر 

 الغائب  

ألاسماء 

املوصولة بالم 

ذي ـ )واحدة 
ّ
ال

ذين 
ّ
تي ـ ال

ّ
 (ال

اء ألاسم

املوصولة 

) بالمين 

تان 
ّ
ذان ـ الل

ّ
الل

واتي 
ّ
 (ـ الل

انتاج نهاية 

 لنص سردي 

قصير مستعينا 

بما ورد في 

 املقّدمة

إعطاء 

 تعليمات

02 

00 

 للمقطع( ومعالجة إدماج، تقويم،) 0/8

81 

طع 
املق

10
 

الحياة الثقافية
 

الاستمرار في املاض ي 

 ( كان يفعل)

 الشروع  أفعال

( أخذ، بدأ، شرع )

ألفاظ التدرج شيئا 

 فشيئا

 الواحد تلو آلاخر

الرصيد الخاص 

 باآلالت املوسيقية 

 املسرح والسيرك 

الرصيد الخاص 

 بالتراث

كم أحب  

 !املوسيقى 

 املسرح 

 منطقة ألاوراس  

 املسرح 

 النحت  

الجملة 

الفعلية 

 حروف الجر+

الجملة 

الفعلية 

 الحال+

 الاستثناء 

 

 ملوصولة ا

املفرد املثنى 

 الجمع

أسماء 

 إلاشارة 

مفرد ،مثنى 

 و جمع

ألالف اللينة 

 في ألاسماء 

انتاج صلب 

موضوع لنص 

مستعينا سردي 

بما ورد في 

املقّدمة، 

 والخاتمة

إنجاز 

ملصقة 

 اشهارية

80 

88 

 للمقطع( ومعالجة إدماج، تقويم،) 0/8

 (تقويم تشخيص ي ومعالجة)( + تقويم فصلي) 80

املقطع  80

17 

عالم 

الابتكار 

/ يوميا + فعل مضارع 

 أسبوعيا

الرصيد الخاص 

 باالتصال والسفر 

 محمول جدتي

 بساط الريح 

 الحاسب 

 القاطرة 

الجملة 

+ الفعلية 

التحويل 

من املاض ي 

الهمزة في أول 

 الكلمة 

انتاج بداية  

 لنص سردي 

كتابة 

قصة  80 
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87 

+ حتى + فعل ماض ي  وإلابداع

 فعل ماض ي

التعبير عن الرفض ، 

عدم املوافقة عن 

 موقف، عدم الاقتناع،  

الرصيد الخاص 

 االختراعات ب

 الظرف ة  البوصل

 الجملة املنفية 

الجملة 

 الاستفهامية  

إلى املضارع 

مع ضمائر 

 الغائب

الهمزة 

املتطرفة بعد 

 حرف ممدود 

مستعينا 

 باملعطى املقّدم

 اختراع

 للمقطع( ومعالجة إدماج، تقويم،) 0/8

82 

طع 
املق

12
 

ت 
ال

ألاسفار والرح
عالم 

 

 ، من لو ـ لوال 

صيغة : التعجب 

 .ماأفعله 

 

الرصيد الخاص 

عوب  
ّ

 بالّدول والش

مع سائق أجرة 

 أيرلندي

   "أوكوث"

 جدي بحار

 سندباد

الجملة 

 التعجبية 

مراجعة  

التراكيب 

 النحوية 

التحويل 

من املاض ي 

إلى املضارع 

مع ضمائر 

املتكلم 

وضمائر 

 املخاطب 

الهمزة 

املتوسطة 

 على الالف 

 

انتاج نص 

سردي متكامال 

عالمات موافا 

الترقيم 

وألادوات 

 املناسبة 

كتابة 

 أسطورة

80 

01 

 للمقطع( ومعالجة إدماج، تقويم،) 0/8

 التقويم إلاشهادي 32

  سيرورة المقطع  -11
   فتتةي بعوض أرب  مةماا فتحول كم متةا ( املوارد املعوفي  املتةجي ، القيم واملواقف، والك اءاا العوخي )وهي وخعي  هلا القدرة ملع استدماء كم املوارد السال   الذكو (: الوخعي  األم)الوخعي  املشكل  االنطاقي

 .إىل وخعي  جزئي  يف كم أسبو 
 املعربة من املةماا املواد حتقيقةا خال كم األسبو : ........زئي الوخعياا اجل. 

 منهجية تناول المقطع في أسابيع التعلم  -12
 : ميدانا فهم المنطوق والتعبير الشفوي - أ
 التمط املوفبط بالّست  من امداد االستاذمليم متتو  األمناط يغلب : نص موفبط بالوخعي  اجلزئي  األوىل: ميدان فهم المنطوق.  
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 ي ةو التعبري الش وي يف املقط  بثاث  أوجم: ميدان التعبير الشفوي: 
 لم ماق  وطيدة ب ةم املتطوق حبيث يتجز املتعلم  موم  من املةماا احملددة بدق : الوجم األول. 
  من انتاج املتعلم                                      لم ماق  بدراس  الرتاكيب واألساليب املوفبط  باملقط                               : الوجم الثاين 
 لم ماق  بالتدريب ملع اصنتاج الش وي وهي من أهم احملطاا الا جيب أن فوىل أمهي  بالغ : الوجم الثالث. 
 ( مع تحديد أزمنة االنجاز: )ميدانا فهم المكتوب والتعبير الكتابي - ب
  دفرت األنشط  حبيث جيد املتص ح حتديد لعدد احلصص ولكي ياا التت يذ، وأل مت  التقدلاا الكتاب املدرسي و تغال  توييف هذه احملط  نتتقم إىل اس   . 
 موتل  التدريب ملع اصنتاج الكتايب. 

 .حتديد مستوي اكتساب الك اءة املوصودة االسبو  الواب  لإلدماج والتقول  من طويق وخعياا موكب ، فكون قادرة ملعنصف صص خي: منهجية تناول المقطع في االسبوع الرابع -13
 :توجيهات من المنهاج و الوثيقة المرافقة 

يتم  ... مبارك ، :التةتئ . ...م وا،: االمتذار/.اكوا، أتستت : الشكو واالستحسان....موتبا، : الرتتيب. أها وسةا، هتيئا، معذرة: أل اظ اجملامل /السام، صباح اتري، مساء ، اتري : التحي : أفعال القول .1
 .فتاوهلا يف مجي  املقاط  

 يتم فتاول التضاد والرتادف يف كم التصوص خمن التطبيقاا اتاص  بال ةم والتوظيف  .2
 حتليم التصوص من خال فطبيقاا متعّلق  بال ةم وأخوي بالتوظيف وثالث  بالقيميت  .3
 جم، ليصم يف ال صم الثالث إىل تّده األقصعيتوجوب اترتام تجم التّص م  مواماة التدرّج خال الست  يف هذا احل .4
 اترتام طبيع  التصوص املقورة م  فقدل نّص واتد يف األسبو يت .5
 جتّتب ال صم بني التصوص يف املقط  الواتد، وبني املقاط  وذلك بتجسيد ماق  التكامم فيما بيتةمايت .6
 ، م  خبط املوارد املعوفي  واملتةجي  والقيم والك اءاا العوخي  املستةدف  تسب كم ميدانيت(ص القواءةن)بتاء التصوص املتطوق  من طوف األستاذ امتمادا ملع التص القامدي  .7
 يت(يتّم فدريب التلميذ ملع استعماهلا كتابيا دون التطوق للقامدة)ال واهو التحوي  والصوفي  واصمائي  يف الّست  الثالث  املدرج  يف الكتاب، وهي موارد للتعبري الكتايب  .8
 املتتاول  خال املقط يت( املعوفي ، املتةجي ، والقيم والك اءاا)إدراج نّص خال األسبو  الواب  للمطالع  يف الّست  الثالث  و، يتضمن املوارد املكتسب   .9

   .جيب الت اوض م  التاميذ للتحقيق املشاري  املرب   وفتجز خارج التوقيت الومسي وهي قيم  مضاف  .11
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 ة مليادين اللغة العربيةاملوارد املنهجي
يدان فهم املنطوق ملاملوارد املنهجية 

 والتعبير الشفوي 
 يدان التعبير الكتابيملاملوارد املنهجية  يدان فهم املكتوبملاملوارد املنهجية 

 الوجاه 
 االستةال 

 الوجاه 
 االستةال

 الوجاه 
 االستةال

 جم املتتجاترتام ت سام  وخعي  اجلسم سام  وخعي  اجلسم
 وسيل  العوض املتاسب  .الصوا املتاسب للموقف مستوي الصوا مستوي

 البتاء

 موض ال كوة

 أداء املعى ومتثيلم

 خمارجةا من للحووف الصحيح التطق

 البتاء

 استخدام مجم فام  املعى
 فوظيف الرتاكيب والصيغ قواءة وتداا لغوي  كامل  استخدام مجم فام  املعى

 فوظيف األساليب املتاسب  واملدودالتمييز بني احلوكاا  ف الرتاكيب والصيغفوظي
 الّتمثم الصحيح للمعى واصابا مواماة الشد والتتوين  الّتمثم الصحيح للمعى

 وأللللللل القموي الشمسي   للللالتميز بني أل املتةجي اترتام اجلانب

 انسجام

 املتةجي اترتام اجلانب

 انسجام
 مدم التتاقض

 دراس  املبى
 فوظيف ماماا الرتقيم التعوف ملع اخصياا التص

 استغال الستداا التوخيحي  حتديد الووابط بني التص والستد استغال الستداا التوخيحي 
 فاؤم األفكار م  املوخو  اصجاب  من أسئل  تول املعى فاؤم األفكار م  املوخو 

 التميز
 القواءة اصيقامي  التميز اقرتاح تم

 التميز
 اقرتاح تم

 إبداء رأي   إبداء رأي
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 ــ  
 مؤشرات لمعايير التحكم  توجيهات  مركبات التحكم  الميادين  المرحلة 

ال صم 
10 

ال صم 
17 

ال صم 
13 

فةم 
 املتطوق

 يود استجاب  ملا يسم 

ول
 األ

بعد
ال

 :
خا

من 
س  

درو
د امل

ملوار
ول ا

م فق
يت

 و 
ئي  

جلز
ا ا

خعيا
والو

ط  
بسي

ا 
خعيا

ل و
ست 

ل ال
خا

مي  
لتعل

  ا
قاط

يف امل
ف  

تةد
ملس

رد ا
املوا

ي  
جلم

مي  
 يو

اا
ت 

وما
ئل  

وأس
ط  

أنش
 و 

رين
متا

 

 .للحسن االستما  ، فةم املعى العام للمتطوق ، احلصول ملع معلوماا  ددة من املتطوق ،فةم فسلسم األتداث يف التص املتطوق 

   التص املتطوقيت امم م
 فةم كلماا غري مدلوف  باالمتماد ملع نربة الصوا والسياق ،متييز احلقيق  من اتيال يف التص املتطوق ،فةم العتاصو التعبريي  يف التص

 يوبط بني التص املتطوق ومكتسبافم القبلي  -.املتطوق 
 .دم الووابط اللغوي  املتاسب  للسود ،مييز  من اتطاب حيدد موخو  السود ومتاصوه ،يستخ حيلم موخو  الوخعي  التواصلي 

 يثمن القيم الواردة يف التص-يصدر أتكاما ملع  التص املتطوق ، يستخدم الترباا الصوفي  املستخدم  يف التص املتطوق ،  يقيم مضمون التص

التعبري 
 الش وي 

 ي ةم تديثم
يعرب بلسان .رباا الصوفي  املتاسب  لاست ةام والتعجب ،يستخدم رصيده اللغوي املكتسب يوظف الووابط اللغوي  املتاسب  ، يستعمم الت

 مويب 

 يتواصم م  الغري
م يستخدم األ مت  املتاسب  والقوائن املتاسب  للسود ،حيدد الزمان واملكان،يتقيد باملوخو ، يطلب الكلم  بددب واترتام  ،يستخدم التعلي

 رأيم الشخصي وأساليب االقتا  ، يقدم
 يطلب الكلم  بددب واترتام  ،يستخدم التعليم وأساليب االقتا   يقدم ذافم وخيرب متةا

فةم 
 املكتوب

 يلتزم بقوامد القواءة الصامت  ،حيرتم اووط القواءة اجلةوي ،يؤدي أداء متغما متاسبا للمقام ،حيرتم ماماا الوقف  ي ةم ما يقوأ

 الواردة يف التصيعيد بتاء املعلوماا 
يؤدي   -،يت امم م  معاين التص السودي من غريه ،مييز الشخصياا البشوي  ، املادي  ،الواقعي  ، اتيالي  ،مييز التص السودي

 .احمل وظاا أداء معربا 
 ويستتبط احلكم والقيم  -وكباا التص اللغوي  ،حيدد فكوة التص العام حيدد القوائن اللغوي  املتاسب  للتص،جييب من األسئل  الا فتعلق مب يستعمم املعلوماا الواردة يف التص

التع
بري 

 الكتايب

 املساف  ، الت اف  ، حيرتم قوامد الكتاب  يف اتط واالماء ،يوظف املعجم اللغوي املتاسب للموخو : حيرتم اووط العوض  يتعوف ملع خمتلف أاكال احلووف
 حيرتم قوامد اللغ  .يت م انتاجم وفق التمط السودي .ليستعمم ماماا الوقف املتاسب   بي يتحكم يف مستوياا اللغ  العو 

 انتاج متصوص متوافق م  وخعي  التقول يتتج متصوصاا تسب  وخعي  التواصم
 جدول املوارد املتةجي ) ؤاوازا  املوخح  يف اجلدول املوايل يف هناي   املقاط  من خال املعايري وم إدماجي يتم فقول جتتيد املوارد من خال وخعياا  :الثاينالبعد 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي
ّ
 املخط
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 مات اا التعلماا املستةدف  بالتقول املقط  امليدان األسبو  ال صم املواد

 الست  الثالث 

 األول

 :0لوق   ا 17املقط   كم امليادين  األسبو  األّول من اةو أكتوبو
 ور القيم اصنساني  لرتفيب  أتداث فقوة فتعّلق مبحوخعياا 

مت فوتيد فرتاا التقول للغ  * 
العوبي  بني مجي  املستوياا، 
صمطاء صورة متكامل  لتقول 

 الك اءة الشامل  للموتل 

 13املقط   كم امليادين  األسبو  الثاين من اةو نوفمرب
 :7لوق   ا

فوفيب أتداث نص سود ي فتعّلق مبحور احلياة  وخعياا صمادة
 مي  االجتما

 10املقط   كم امليادين  األسبو  األّول من اةو في وي الثاين
 :3لوق   ا

صنتاج هناي  نص سودي  قصري فتعّلق مبحورالبيئ  والطّبيع  أو وخعياا 
 الوّياخ  والّصح 

 12املقط   كم امليادين  األسبو  الوّاب  من اةو أفويم الثالث
 :0لوق   ا

كلم  فتعّلق مبحور مامل   01يتجاو   وخعياا صنتاج نّص سودي ال
 االبتكار واصبدا  

 

 

 

ط الّسنوي للمراقبة املستمّرة
ّ
 املخط
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 الكفاءة

 للمرحلة  الشاملة
 .يستظهر المتعلم ما حفظ من القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف استظهارا سليما ، و يسلك سلوكات اجتماعية مهذبة متفاعال مع محيطه 

 الكفاءات الختامية   الميدان
والحديث النبوي  ريمالقرآن الك

 الشريف
 .حيسن املتعّلم است ةار ما ت لظ من القلوآن الكول واحلديث التبوي الشويف يف وخعياا التعّلم واألداء

في العقيدة اإلسالمية  األولية  مبادئ
 والعبادات

، ويذكو بعض أمساء اهلل احلسى يف وخعياا فعّلمي ، ويبدي أثوها يف (اهلل، املائك )يعّدد املتعّلم أركان اصميان وقوامد اصسام، ويْعِوف بعض أركان اصميان 
 .التواصم م   يطم، وحيسلن فتاول املعلارف املتعلق  بالوخوء والّصاة وكي ي  أدائةما، ويوظ ةلا يف وخعياا املمارس 

 تسب ، وميارسةا يف  يطم م بسلوكم اليومي مجل  املعارف والقيم املكد املتعلّ جيسّ  األخالق واآلداب اإلسالمية

 السيرة النبوية
ا آدم ونوح مليةما يعوف املتعّلم  طّاا من سرية التيّب صّلع اهلل مليم وسلم وأخاقم، ويسرتاد باملوامظ األخاقي  من سلوكم ومتاقبميت ويتعّوف ملع قصّ 

 .السام

 

 

 مادة التربية اإلسالمية
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الحجم 

 الساعي 
فوجيةاا من الوثيق  املوفق         المقترحة في الكتاب    الموارد 

رقم 
 األسبو 

ساعة 21  

 .خيصص من الوقت اصمجايل ما يتاسب لتح يظ السور، واست ةارها
يللتم فتاوهلللا يف الوخللعياا التعلميلل  ملل  املتعلمللني باسللرتافيجي  قائملل  ملللع نشللاط  -

احل لللظ والتلقلللني والت سلللري والشلللوح، وهلللو األداء املوكلللز مللللع دور األسلللتاذ أكثلللو ملللن دور 
ملللتعلم، ألن التصللوص الشللومي  الللا هللي سللور وآيللاا وأتاديللث نبويلل  نصللوص فوقي يلل  ا

مقدس ، تيث يعتمد فيةا استخدام آلياا القواءة واحل ظ اتاص  بلالقوآن أو احللديث، 
من مصحف و ارة الشؤون الديتي  واألوقلاف، أو كتلاب امللتعلم، أو املسلجم، مل  إالواك 

 ماة مستواه اصدراكياملتعلم يف الت سري والشوح، وموا

  .0 تقويم تشخيصي
 أركان اصسام وأركان اصميان

ول
 األ

طع
لمق

ا
 

7.  
  .3 اصميان باهلل

  .0 فضم فعلم القوآن وفعليمم
  .0 سورة التكاثو

  .0 التداء للصاة واصقام 
  .2 اصتسان للوالدين

  .2 (صلع اهلل مليم وسلم)ط ول  التيب 
  .2 الوخوء
  .01  التبذيو

  .00 سورة اهلمزة  
  .07 تقويم إشهادي أول

  .03 الصحب  احلست 
  .00 الصلواا اتمس أدمج فعلمايت

ابتدائي تربية إسالمية   لثةاملخطط الّسنوي لبناء التعلمات السنة الثا  
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ساعة 18  

 العرض المالئم ألركان العقيدة؛ *        
 مطابقة العرض لحديث جبريل عليه السالم؛ *
 صّحة ذكر أسماء اهلل الحسنى المستهدفة؛ *
 .الممارسة الّصحيحة* 

 
 حّكم يف املعارف املتعلق  بالعباداايتالتإبراز 

 التحّكم يف ممارس  الشعائويت *
 ماءم  املمارس  للوخعياايت *
 .موخومي  التقول لألداء* 

 العوض املائم للتصوص الشومي  ذاا الصل يت
 تسن موض الّسلوكاا وحتديد آثارهايت *
 سلوكاا فدّل ملع فةم مضامني الّتصوص الشومي  ذاا الصل * 

  لسليم لألحداث؛العرض ا
  ترتيب األحداث؛ *
 .استنباط العبر والدروس* 

 سورة العادياا 

اني
 الث

طع
لمق

ا
 

15.  
  .16 اباب التيبّ 

  .17 األخّوة يف اصسام
  .18 اصميان باملائك 

  .19 مكان  املسجد وآدابم
  .20 صاة اجلمع 
  .21 سورة القارم  

  .22 تقويم إشهادي ثان
السام لأبونا آدم ل مليم   23.  

  .24 سورة الزلزل 
  .25 أتافظ ملع بيئا

  .26 أدمج فعلمايت البيّت سورة 

ساعات 9  
 

 سورة القدر

لث
الثا

طع 
لمق

ا
 

27.  
  .28 من أمساء اهلل احلسى

  .29 من أدمي  املؤمن
  .30 صاة العيد

  .31 نوح مليم السام
  .32 تقويم إشهادي ثالث -  أدمج تعلماتي

 

 

 



ابتدائي  -املخططات السنوية   

 

 

 

 

 

 
 يـــــــم التشخيصيالتقو 

  التقويم مستويات  التحكم لمعايير  نماذج من مؤشرات 
 التاوة السليم يت -
 مطابق  االستدالل للوخعياايت -
 .الّسلوك املطابق لآلياا واألتاديث املتتاول  -

 لتوظيف موارد املقط  تاسب  موخعياا فواصم 
ال صم 
 األول

 العوض املائم ألركان العقيدةيت* 
 طابق  العوض حلديث جربيم مليم الساميتم* 
 صّح  ذكو أمساء اهلل احلسى املستةدف يت* 
 لتوظيف موارد املقط  تاسب  موخعياا فواصم  .املمارس  الّصحيح * 

ال صم 
 إبوا  التحّكم يف املعارف املتعلق  بالعباداايت*  الثاين

 التحّكم يف ممارس  الشعائويت* 
 ارس  للوخعياايتماءم  املم* 

جـــياملخطــط الّسنــوي للتقويــم البيداغو   
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 العوض املائم للتصوص الشومي  ذاا الصل يت* 
 تسن موض الّسلوكاا وحتديد آثارهايت* 
 .سلوكاا فدّل ملع فةم مضامني الّتصوص الشومي  ذاا الصل * 

 لتوظيف موارد املقط  تاسب  موخعياا فواصم 
ال صم 
 العوض السليم لألتداثيت * الثالث

 فوفيب األتداثيت * 
 .ساستتباط العرب والدرو * 

 

 
 

 

 

 مات اا التعلماا املستةدف  بالتقول املقط  امليدان األسبو  ال صم املستوي

 الست  الثالث 

 10باملقط  وخعياا فواصم لتوظيف موارد املقط   10املقط   كم امليادين  10هناي  األسبو   األول

 17باملقط  وظيف موارد املقط  وخعياا فواصم لت 17املقط   كم امليادين  18هناي  األسبو   الثاين /

 13باملقط  وخعياا فواصم لتوظيف موارد املقط   13املقط   كم امليادين  72هناي  األسبو   الثالث

 

 

 

 نوي للمراقبة املستمرةاملخطط الّس 
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 الكفاءة
 الشاملة للمرحلة 

بي ، ووتداا قياس الطول ، واجلم  والطوح والضوب والتتاس(000 100الطبيعي  األصغو من )حيّم مشكاا بتجتيد معارفم تول األمداد 
هتدسي  ومصطلحاا متاسب ، وفعبري سليم لوصف فتّقم أو حتديد موق  ايء، ومقارن  األطوال، واالستقامي ، والتعامد  اوالكتل ، ويستعمم خواصّ 

 والتتاظو
 الكفاءات الختامية   الميدان

 األمداد واحلساب
 يعي  األصغلو منحيّم مشكاا بتجتيد معارفم املتعّلق  باألمداد الطب

اآليل )، وممليللاا اجلملل  والطللوح والضللوب واحلسللاب بتوميللم (قلللواءة وكتابللل ، مقارنلل  وفوفيبللا والعاقلللاا بيتةللا، واستعملللال املعلوملللاا املوجلللودة يف كتابتةلللا) 011 111 
 (.واملتمّعلن فيم

 .جلداول أو خمططاا أو صور ويت م معطياا يف جدولحيّم مشكاا باستعمال معلوماا مددي  متّ م  يف قلوائم أو  فت يم معطياا

 ال ضاء واهلتدس 
لتتاظو احملوري حيم مشكاا متعلق  بوصف فتقم أو حتديد موق  ايء يف ال ضاء أو ملع خمطط أو نقم اكم أو مقارن  أطوال أو االستقامي ، أو التعامد أو ا

 .باستعمال مصطلحاا متاسب  وفعبري سليم
أجزاء ومضام اا املرت، الغوام ومضام افم، اللرت )باستعمال األدواا والوتداا املتاسب  ( أطوال، كتم، سعاا، مدد)حيّم مشكاا متعلق  مبقارن  وقياس مقاديو  ساملقاديو والقيا

 مادة الرياضيات
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 (.sوminو hوأجزائم، يوم، اةو، ست ، 
 

 

 

 

 

 

 

الحجم 
 الساعي

توجيهات من المنهاج والوثيقة 
 رةم األسبوع الموارد المقترحة في الكتاب    سيرورة المقطع  المرافقة

12 
 ساماا 

  .1 تقويم تشخيصي
   ختتار وخعياا فعلمي  فرب

االستعماالا املختل   لألمداد األصغو 
: وفوخح خمتلف وظائ ةا 0111من 

األمداد للعّد والرتقيم وللتعبري من 
أسعار أو أطوال أو كتم أو السعاا أو 

 .درجاا احلوارة
 جل الوخعياا التعلمي  ميكن أن فعا

اتاص  بالتمثياا بياناا 
واملخّططاا، درجاا احلوارة أو  

 و 0111مشكاا باستعمال األمداد األصغو من  حيم: الكفاءةمستوى 
لتتقم ملع ممليا اجلم  والطوح وقواءة متثياا بياني  وخمططاا وااستعمال 

 موصوف  وكذا مقارن  أطوال وكتم وسعاا
يتطلب تلةا جتتيد ممليا اجلم  والطوح ملع أمداد طبيعي   انطاقي طوح وخعي  
 مطووت  يف اكم جداول أو متثياا بياني  0111أصغو من 

 فتعلق باملوارد( بسيط )فتاول وخعياا فعلمي  أولي   .1
ف ممليا اجلم  والطوح ملع األمداد فتاول وخعياا فعلم اصدماج فتعلق بتوظي .2

 .يف سياقاا موفبط  بتمثياا بياني  أو خمططاا أو جداول 0111األصغو من 

 22إىل  1األمداد من 

ألو 
ع ا

مقط
ال

 ل

 (0)اجلم  والطوح   .2
 مقارن  أطوال

 التتقم ملع موصوف 
 (0) 222إىل  1األمداد من   .3

 (7)اجلم  والطوح 
 (0)التجمي  بالعشواا واملئاا 

4.  
 (3)اجلم  والطوح 

 نقم اكم ملع موصوف 
 المعالجة* الحصيلة * أجّنُد معارفي  

 املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة الرياضيات
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كمياا األمطار املتساقط  أو جداول 
 .إتصائي 

  يف فوفيب األمداد ختتار وخعياا
التتقم ملع اويط مددي بالتقدم أو 

 701مثم الوقوف ملع اتان  : التدخو
خاناا مث التقدم بل  01والتدخو بل 

ويطلب فعيني خان  خاناا  011
 .الوقوف التةائي 

يف نقم أاكال ملع موصوف ، فقرتح 
وخعياا فعلمي  يف سياقاا خمتل   

فوبي  )وبالتتسيق م  مواد أخوي 
 ...(بدني 

 .تم الوخعي  االنطاقي  .3
فتاول وخعياا فقوميي  فتعلق حبم مشكاا مجعي  وطوتي  فتعلق بالتجمي   .4

 .بالعشواا واملئاا واستعمال موصوف  يف سياقاا متتوم 

 قوميي  فتعلق حبم مشكاا فوفيب األمداد واجلم  باالتت اظ فتاول وخعياا ف
 .واستعمال متثياا بياني  أو خمططاا

معاجل  بيداغوجي  فستةدف التقائص والصعوباا املسجل  أثتاء فتاول املقط  
 خصوصا ما فعلق باجلم  باالتت اظ أو بقواءة متثياا بياني  أو خمططاا

 (7) 222إىل  1داد من األم
 متثياا بياني  وخمططاا  .5

 مقارن  سعاا
 اجلم  باالتت اظ

 (3) 222إىل  1األمداد من   .6
 0111العدد 

 االستقامّي 
 (7)التجمي  بالعشواا واملئاا   .7

 الطوح دون اتت اظ

  .8 المعالجة* الحصيلة  * أجّنُد معارفي 

12 
 ساماا 

   ختتار وخعياا فعلمي  فرب
االستعماالا املختل   لألمداد 

وفوخح خمتلف  01111األصغو من 
األمداد للعّد والرتقيم : وظائ ةا

وللتعبري من أسعار أو أطوال أو 
 .درجاا احلوارة أو كتم

  يف فوفيب األمداد ختتار وخعياا
التتقم ملع اويط مددي بالتقدم أو 

 .التدخو
 من أّن لقطعا مستقيم  للتحّقق

مشكاا باستعمال األمداد األصغو من  حيم: الكفاءةمستوى 
وممليا اجلم  والطوح وبتوظيف مكتسبافم يف اهلتدس  للتعوف 01111

فتاظو اكم وإنشاؤه وكذا  ملع التوا ي والتعامد والتحقق من وجود  ور
.استعمال وتداا القياس الطول والكتل   

           ------------------------------- 
طوح وخعي  انطاقي  يتطلب تلةا جتتيد ممليا اجلم  والطوح ملع أمداد  .1

مطووت  يف اكم جداول أو متثياا بياني  أو  01111طبيعي  أصغو من 
 .موفبط باحلياة اليومي  للتلميذخمططاا أو جداول ويف سياق 

 فتعلق باملوارد( بسيط )فتاول وخعياا فعلمي  أولي   .2
فتاول وخعياا فعلم اصدماج فتعلق بتوظيف ممليا اجلم  والطوح ملع األمداد  .3

 منهجية حّل مشكالت

اني
ـــــــــــ

 الثّـ
طع

لمق
ا

 

 قياس أطوال  .9
 (0)ماقاا تسابّي  بني األمداد 

 متتصف قطع  مستقيم
 مشكاا مجعي  وطوتي   .10

 مقارن  كتم
 الزوايا القائم 

 قياس كتم  .11
 (0) 999 9إىل  1األمداد من 

 مستقيماا متوا ي  ومستقيماا متعامدة
 (7) 999 9إىل  1األمداد من   .12

 لتقويم الفصلي األّولا



ابتدائي  -املخططات السنوية   

 

ن س الطول، ميكن استعمال املدور أو 
الورق الش اف، )وسيل  أخوي 
، لكن يعترب املدور (القياس، املدور
ملقارن  ( ألهنا أكثو دّق )األداة امل ضل  
 .أو نقم أطوال

  يتم التعّوف ملع الزاوي  القائم  يف
أاكال من  يط التلميذ كوكن تجوة 

بالطّي أو  مثا وميكن جتسيدها
 .بقالب

الغوض من رسم الزاوي  القائم  هو 
رمسةا متد نقم أاكال فتضمن  وايا 

 قائم  وليس مبعزهلا

يف سياقاا موفبط  بقياس أطوال وكتم معووخ  يف خمططاا أو  01111األصغو من 
 .جداول

 .تم الوخعي  االنطاقي  .4
وخعياا فقوميي  فتعلق حبم مشكاا مجعي  وطوتي  فتعلق بقواءة وكتاب   فتاول .5

واستعمال العاقاا احلسابي  بيتةا يف سياقاا متتوم   01111األمداد باألصغو من 
 .متةا قياس الكتم

  فتاول وخعياا فقوميي  فتعلق بتعيني وإنشاء  ور فتاظو اكم هتدسي وأخوي فتعلق
لطوح باصخاف  يف سياقاا متتوم  متةا استعمال وتداا برتفيب األمداد وبعملي  ا

 . الطول
معاجل  بيداغوجي  فستةدف التقائص والصعوباا املسجل  أثتاء فتاول املقط  خصوصا 

 .ما فعلق باجلم  باالتت اظ أو الطوح باصمارة أو بقواءة متثياا بياني  أو خمططاا

  .13 المعالجة* الحصيلة   *معارفي أجّنُد 
 (3) 999 9إىل  1األمداد من 

 999 9متتالي  األمداد إىل   .14
  ور فتاظو اكم

 وتداا قياس الطول
 (7)ماقاا تسابي  بني األمداد   .15

 اجلم  والطوح
 اصخاف الطوح ب

16.  

 اصنشاء بالتتاظو
 (1)الضرب 

 المعالجة  * الحصيلة  * أجّنُد معارفي  

12 
 ساماا 

   ختتار وخعياا فعلمي  فرب
االستعماالا املختل   لألمداد 

وفوخح  011111األصغو من 
األمداد للعّد والرتقيم : خمتلف وظائ ةا

وللتعبري من أسعار أو كتم أو سعاا 
 .درجاا احلوارةأو 
    يف تم مشكاا مجعي  أو خوبي

من الواق  ومن  يط  وخعياافقرتح 
التلميذ يتطلب تلةا استعمال 

إجواءاا اخصي  أو تّم مشكاا 
 :من الشكم
a+b= ?     و   a+ ?=b   

ومملياا  011111حيم مشكاا باستعمال األمداد األصغو من : مستوى الكفاءة 
اجلم  والطوح والضوب وانتقاء معطياا م يدة وبتوظيف مكتسبافم يف اهلتدس  لوصف 

  سم أو إجنا  مثيم لم، واستعمال وتداا الكتم والسع 
     ------------------------------------  
  طوح وخعي  انطاقي  يتطلب تلةا جتتيد مملياا اجلم  والطوح والضوب ملع

مطووت  يف اكم جداول أو متثياا بياني  أو  011111أمداد طبيعي  أصغو من 
 خمططاا أو جداول ويف سياق موفبط باحلياة اليومي  للتلميذ

   لم اصدماج فتعلق باملوارد فتاول وخعياا فع( بسيط )فتاول وخعياا فعلمي  أولي
يف  01111فتعلق بتوظيف مملياا اجلم  والطوح والضوب ملع األمداد األصغو من 

 .سياقاا موفبط  بقياس سعاا معووخ  يف خمططاا أو جداول

 احلساب يتمّعن

 
لث

ــــــــا
الثّــــ

طع 
لمق

ا
 

 

 (0)تّم مشكاا   .17
 (0)جداول الضوب 

 وتداا قياس الكتم
 (7)جداول الضوب   .18

 (7)الضوب 
 0111، 011، 01الضوب يف 

 اجملّسماا  .19
 لتو ي الضوب وخاصي  ا

 المعالجة* الحصيلة * أجّنُد معارفي 
 مشكاا مجعّي  وخوبّي 

20.  
 قياس سعاا
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   ?+a=b   وa x b = ?  
  متد وصف اجملسماا نعتمد ملع

وخعياا فعلمي  فدرج ملب، كواا، 
دم  يف مناذج من أسطواناا مق

 .اتشب أو من الباستيك
  يف فتاول إنشاء فصميم جملسم

نعتمد أنشط  فرب  متشور  سم بعد 
نشو كم من املكعب ومتوا ي 

 .املستطياا
إّن استعمال التصميم خيّص املكعب  -

ومتوا ي املستطياا فقط أما بالتسب  
للمجسماا األخوي فتتجز مثيازا 

مجني، )أخوي مبواد وأدواا وفقتياا 
 ...(.طني

 .تم الوخعي  االنطاقي  .1
فتاول وخعياا فقوميي  فتعلق حبم مشكاا مجعي  وطوتي  واستعمال جداول  .2

 .ال وتداا الكتل الضوب يف سياقاا خمتل   متةا استعم

   فتاول وخعياا فقوميي  فتعلق بوصف اجملسماا وإنشاء دائوة وحبم مشكاا مجعي
 .وخوبي  واستعمال جداول الضوب يف سياقاا متتوم  متةا استعمال وتداا السع 

معاجل  بيداغوجي  فستةدف التقائص والصعوباا املسجل  أثتاء فتاول املقط  خصوصا 
.وح أو الضوب أو انتقاء معطياا أو إنشاء فصميمما فعلق باجلم  أو الط  

 000 10العدد 
 (0)املكعب ومتوا ي املستطياا 

 (7)املكعب ومتوا ي املستطياا   .21
 (0) 999 99األمداد إىل 
 (7) 999 99األمداد إىل 

22.  
 الّدائلوة

 (7)تّم مشكاا 
 التقويم الفصلي الثان

+ املعاجل  * احلصيل   * أجّتد  معاريف 
 متةجي  تّم مشكاا 

 
 
 
 

23.  

12 
 ساماا 

   ختتار وخعياا فعلمي  فرب
االستعماالا املختل   لألمداد األصغو 

وفوخح خمتلف  011111من 
األمداد للعّد والرتقيم وللتعبري : وظائ ةا

أسعار أو أطوال أو درجاا احلوارة من 
 .أو كتم أو فواري  أو مدد

  يف مقارب  م ةوم القسم  نقرتح
وخعياا التو ي  املتساوي والتقسيم 
وفعيني تصص أو فعيني مدد أاياء 

 .موخوم  ملع اكم مستطيم

 حيم مشكاا باستعمال األمداد األصغو من      : مستوى الكفاءة
م  والطوح والضوب والقسم  ويبلغ تلم ويوظف ومملياا اجل 011111

مكتسبافم يف اهلتدس  لوصف اكم هتدسي مدلوف ورمسم باليد احلوة أو بددواا 
 وكدا استعمال وتداا قياس املدد. هتدسي 

طوح وخعي  انطاقي  يتطلب تلةا جتتيد مملياا اجلم  والطوح والضوب والقسم   .1
  يف اكم جداول أو متثياا بياني  أو مطووت 011111ملع أمداد طبيعي  أصغو من 

 .خمططاا أو جداول وموفبط بقياس مدد من احلياة اليومي  للتلميذ
 فتعلق باملوارد ( بسيط )فتاول وخعياا فعلمي  أولي   .2
فتاول وخعياا فعلم اصدماج فتعلق بتوظيف مملياا اجلم  والطوح والضوب ملع  .3

 (3) 999 99األمداد إىل 

بع 
الرا

طع 
لمق

ا
 

 999 99متتالي  األمداد إىل   .24
 (0)قياس م دد 

 (3)متةجّي  تّم مشكاا 
 (3)ماقاا تسابّي  بني األمداد   .25

 األاكال املستوي  واملضلعاا
 011، 01الضوب يف مضام اا 

 (0)احلاسب    .26
 (3)تّم مشكاا 

 (0)األاكال املدلوف  
27.  

 (7)األاكال املدلوف  
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 :أي مشكاا من الشكم
a x b = ?   , a x ? = b   , ? 

x a = b 
 علمي  ميكن أن فعاجل الوخعياا الت

اتاص  بالتمثياا بياناا 
واملخّططاا، درجاا احلوارة أو  

كمياا األمطار املتساقط  أو جداول 
 .إتصائي 

  يف تم املشكاا فقرتح وخعياا
نصوصةا فتضمن معلوماا  ائدة وغري 
خووري  وملع التلميذ اختيار املعلوماا 

وقد فكون هذه . الا م  حلم املشكل 
واردة صوات  املعلوماا الضووري  غري 

 .يف الوخعي  املقرتت 
كما فقرتح وخعياا فسامد التلميذ 
ملع طوح أسئل  من مثم ماذا طلب 
مين؟ ما هي املعلوماا الا استعملةا 
يف احلم؟  ما هي العملي  املتاسب ؟ ماذا 
أكتب يف احلم؟ إّن مثم هذه األسئل  
خووري  لدي التلميذ لتطويو فةمم 

لعتاصو املكون  للعاقاا املوجودة بني ا
(. املعطياا -املطلوب )لتص مشكل  

كما أهنا خووري  الكتساب ك اءاا 
تم املشكاا ومي وخ  فوخياا 

 .بقياس مدد يف سياقاا موفبط  01111األمداد األصغو من 
 .تم الوخعي  االنطاقي  .4
فتاول وخعياا فقوميي  فتعلق بتسمي  ومتييز األاكال اهلتدسي  املدلوف  وحبم  .5

مشكاا مجعي  وطوتي  يف سياقاا متتوم  موفبط  مبوارد املقط  متةا استعمال السام  
 .والدقيق 

 قا من بونامج فتاول وخعياا فقوميي  فتعلق بإنشاء أاكال هتدسي  املدلوف  انطا
إنشاء وأخوي فتعلق حبم مشكاا جتتد فيةا العملياا األرب  يف سياقاا متتوم  

 .موفبط  مبوارد املقط  متةا فبليغ احلم كتابيا وا اهيا وفربيوه
معاجل  بيداغوجي  فستةدف التقائص والصعوباا املسجل  أثتاء فتاول املقط  خصوصا 

 .معطياا أو إنشاء اكم هتدسي مدلوف ما فعلق بالعملياا األربع  أو انتقاء

 (3)الضوب 
 فت يم وإجنا  تساب

28.  
 (0)األاكال املوّكب  

 (7)قياس م دد 
 المعالجة* الحصيلة  * أجّنُد معارفي  
 التجميل : القسم 

 التو يلل : القسم   .29
 (0)تّم مشكاا 
 (7)األاكال املوّكب  

 (7)احلاسب    .30
 (3)األاكال املوّكب  

 مشكاا تسابّي 
 مسائم متتّوم   .31

 التجميل : القسم 

* الحصيلة  * أجّنُد معارفي  
 الفصلي الثالث  التقويم   المعالجة  

 32.  
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وجتويبةا، إمداد تم وموخم وفبليغم، 
التدكد من صح  تم وفقبم تلول 

 أخوي مقرتت 
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  لتقويـــــــم التشخيصيا

 مستوى الكفاءة  مؤشرات لمعايير التحكم 
  0111مقارن  وفوفيب وف كيك ومج  وطوح دون إمارة لألمداد األصغو من  -.مشافة  وكتاب  0111فعيني األمداد األصغو من  -
 .التتّقم ملع موصوف  وفكبري اكم مليةا -.رةوخ  مملي  الطوح دون إما -.التّعوف مبادئ التعداد العشوي ومييز بني الوقم والعدد -
التمييز بني املعطياا واملطلوب يف  -.قواءة متثياا بياني  وخمططاا -.املقارن  بني سعاا واملقارن  بني كتم باستعمال امليزان ذي الك تني -

التحّقق من صح   -.ي  سليم  كتابيا وا ةياالتعبري بلغ  موب -.استعمال الومو  واملصطلحاا والرتميز العاملي بشكم سليم -. نص مشكم
 .  فقدل متتوجا بشكم متّ م ومتسجم -. نتائج واملصادق  مليةا

حيم مشكاا باستعمال األمداد  .1
وممليا اجلم   0111األصغو من 

والطوح وقواءة متثياا بياني  وخمططاا 
والتتقم ملع موصوف  وكذا مقارن  أطوال 

 الفصل األول .وكتم وسعاا

وخ  مملي   -01111مقارن  وفوفيب وف كيك ومج  وطوح األمداد األصغو من  -مشافة  وكتاب ، 01111األصغو من  فعيني األمداد -
،  g) اختيار الوتدة املتاسب  لقياس كتم  -(mm ،cm  ،m  ،dm  ،km) اختيار الوتدة املتاسب  لقياس طول  -الطوح باصمارة

kg) 
إمتام رسم اكم  -التعيني  ور فتاظو اكم -.تقيمني وللتعوف ملع  اوي  قائم لتحقق من فوا ي أو فعامد مساستعمال املسطوة والكوس ل -

الومو  واملصطلحاا والرتميز  استعمال - .التمييز بني املعطياا واملطلوب يف نص مشكم -.متتاظو ويوسم ن ري اكم بالتسب  إىل  ور
فقدل متتوجا بشكم مت ّم  -. التحّقق من صح  نتائج واملصادق  مليةا -.سليم  كتابيا وا ةياالتعبري بلغ  موبي   -العاملي بشكم سليميت

 .ومتسجم

حيم مشكاا باستعمال األمداد  .2
وممليا اجلم   01111األصغو من 

والطوح وبتوظيف مكتسبافم يف اهلتدس  
للتعوف ملع التوا ي والتعامد والتحقق 
من وجود  ور فتاظو اكم وإنشاؤه 

ذا استعمال وتداا القياس الطول وك
 .والكتل 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي
ّ
 املخط
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استعمال  -011111مقارن  وفوفيب وف كيك ومج  وطوح األمداد األصغو من  -مشافة  وكتاب ، 011111األصغو من فعيني األمداد  -
 .مشكل  استخواج معلوماا خووري ، من ستداا خمتل  ، حلم -.وخ  مملي  الضوب يف مدد مكّون من رقم واتد -.جداول الضوب

فعليم أتداث باستعمال  -( cl ،l) استعمال وتداا قياس السعاا  -.فصميما ملكعب وملتوا ي مستطيااوصف  سماا وإنشاء  -
الومو  واملصطلحاا والرتميز العاملي بشكم  استعمال - .التمييز بني املعطياا واملطلوب يف نص مشكم -(mn  ،h) الوتداا املتاسب  

 .فقدل متتوجا بشكم متّ م ومتسجم - .التحّقق من صح  نتائج واملصادق  مليم -.لغ  موبي  سليم  كتابيا وا ةياالتعبري ب  -.سليم

حيم مشكاا باستعمال األمداد .3
ومملياا اجلم   011111األصغو من 

والطوح والضوب وانتقاء معطياا م يدة 
وبتوظيف مكتسبافم يف اهلتدس  لوصف 

استعمال  سم أو إجنا  مثيم لم، و 
 .وتداا الكتم والسع 

 الفصل الثاني

إجنا  القسم   -.وخ  مملي  الضوب لعدد مكّون من رقمني -011111مقارن  ويوفب وي كك وجيم  ويطوح األمداد األصغو من  -
  للتمييز بيتةا استعمال خواص أاكال هتدسي  مدلوف -استعمال احلاسب  صجنا  تساب يتعلق بالعملياا األرب  -.بتجمي  تصص متساوي 

استعمال أدواا هتدسي  صنشاء اكم موسوم باليد احلوّة أو  -.التعّوف ملع أاكال مدلوف  خمن اكم موكب -.ولوص ةا أو لتقلةا
التعبري   -الومو  واملصطلحاا والرتميز العاملي بشكم سليميت استعمال - التمييز بني املعطياا واملطلوب يف نص مشكميت -.لتصديق فوخي 

 .فقدل متتوجا بشكم مت ّم ومتسجم -التحّقق من صح  نتائج واملصادق  مليةا -.  موبي  سليم  كتابيا وا ةيابلغ

حيم مشكاا باستعمال األمداد .4
ومملياا اجلم   011111األصغو من 

والطوح والضوب والقسم  ويبلغ تلم 
ويوظف مكتسبافم يف اهلتدس  لوصف 
ة اكم هتدسي مدلوف ورمسم باليد احلو 

وكدا استعمال . أو بددواا هتدسي 
 .وتداا قياس املدد

 الفصل الثالث
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 المقطع أمثلة للوضعيات المستهدفة بالتقويم األسبوع الفصل المستوى

 السنة الثالثة

 األول

األسبوع الرابع من 
 شهر أكتوبر

  يا اجلم  والطوح وقواءة وممل 0111مشكاا باستعمال األمداد األصغو من  حبموخعياا موكب  فتعلق
 متثياا بياني  وخمططاا 

 وخعياا التتقم ملع موصوف  ومقارن  أطوال وكتم وسعاا. 
1 

األسبوع الثالث من 
 شهر نوفمبر

  وممليا اجلم  والطوح 01111مشكاا باستعمال األمداد األصغو من حبم وخعياا موكب  فتعلق. 
 تحقق من وجود  ور فتاظو اكم وإنشاؤهوخعياا للتعوف ملع التوا ي والتعامد وال. 
  وخعياا فتعلق باستعمال وتداا القياس الطول والكتل. 

2 

منتصف شهر  الثاني
 فيفري

  ومملياا اجلم  والطوح  011111مشكاا باستعمال األمداد األصغو من حبم وخعياا موكب  فتعلق
 .م مشكموالضوب واستعمال وتداا الكتم والسع  وانتقاء معطياا م يدة حل

 وخعياا فتعلق بتوظيف مكتسباا يف اهلتدس  لوصف  سم أو إجنا  مثيم لم. 
3 

األسبوع الرابع من  الثالث
 شهر أفريل

  ومملياا اجلم  والطوح  011111مشكاا باستعمال األمداد األصغو من  حبموخعياا موكب  فتعلق
 .والضوب والقسم 

  باليد احلوة أو بددواا هتدسي وخعياا فتعلق بوصف اكم هتدسي مدلوف ورمسم . 
 وخعياا فتعلق باستعمال وتداا قياس املدد. 

4 

 

 

ط السنوي 
ّ
للمراقبة املستمرةاملخط  
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 الكفاءة

 .يحسن التصرف أمام مشكالت شخصية و جماعية تتعلق بالصحة و التغذية الشاملة للمرحلة 

 الكفاءات الختامية   الميدان

 امد التغذي  الصحي  بتجتيد موارده تول بعض م اهو الوظائف احليوي  متد االنسان حيافظ ملع صحتم ويةتم بصح  غريه باترتام قو  اإلنسان و الصحة
 حيافظ ملع  يطم بتجتيد موارده تول امل اهو الكربي للحياة متد الكائتاا احلي  وخماطو التلوث  اإلنسان والمحيط

 املعلم  ملع  ور الزمن ، واستخدام الو نام   يتموق  يف الزمن بتجتيد موارده املتعلق  مب ةوم المعَلَمة في الفضاء والزمن

صائص املادة حيم مشكاا من احلياة اليومي  فتطلب التعامم م  املادة وحتوالزا ، واستخدام أدواا فكتواوجي  ، وأدواا القياس بتجتيد موارده تول خ لماّدة وعالم األشياءا
 ومبادئ القياس 

 
 

 

 

 لوجيةو ادة التربية العلمية و التكنم
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 وثيق  املوافق فوجيةاا من ال احلجم السامي 
 الموارد المقترحة في الكتاب    سريورة املقط  

رقم  
 األسبو 

 د31سا 2

 بالتسب  ألخطار سوء التغذي  فكون األمثل   ددة  
فتتج من اصفواط يف فتاول األغذي  املصتوم  : البدان  -

 .من السكو
من اجم التحقق من فا م مدد دقاا القلب ومدد 

ىل دقاا القلب يف مدة معيت  التبضاا جيب االستما  إ
 .ثاني  71ومن األفضم أن فكون 

جس التبض وحيسب ملدد اللتبضلاا يف ن س املدة الزمتي  
 .ثاني  71أي 
 ولدراس  فغري نشاط القلب بتغري اجملةود العضلي   -

 :املبذول خنتار وخعيتني 
املشي واجلوي ويكون ذلك يف ن س املدة  -

عد انتةاء التشاط الزمتي  السال   الذكو، وب
 .مبااوة

التومي   طوح وخعي  انطاقي  فتدرج يف إطار- 0
 .بالتغذي  الصحي  والعواقب التامج  من سوء التغذي 

فتاول وخعياا فعلمي  جزئي  فتعلق باملوارد  - 7
 .      دوران الدم. * التغذي  والصح  الغذائي :   * اآلفي 

خمن قوامد وخعي  لتعلم إدماج موارد الك اءة  - 3
.                                       التغذي  وماقتةا بالدوران

تم الوخعي  االنطاقي  يستوجب جتتيد وإدماج  - 0
حتديد  –فصتيف األغذي  : املوارد الا مت إرساؤها
فبين السلوكاا الصحي  يف  –مواقب سوء التغذي  

 .التغذي 
مواض الصحي  فتاول وخعياا فقوميي  فتعّلق باأل - 0

 .املوفبط  بسوء التغذي 
.معاجل  بيداغوجي  احملتمل  - 0  

  .0 فقول فشخيصي

 أغذيا متتوم : التغذي  و الصح  الغذائي  

ألول
  ا

ملقط
ا

  :
ح 

لص
  وا

سان
اصن

 

7.  

  .3 سوء التغذي : التغذي  و الصح  الغذائي  

  .0 التبض و دقاا القلب: نشاط القلب و دوران الدم 

فكيف نشاط القلب م  : نشاط القلب و دوران الدم 

 اجلةد العضلي

0.  

0إدماج   0.  

 
من أجم مقارن  منطني من التتقم ميكن اختيار الق ز،  -

 .واجلوي
نوكّز يف مقارن  ن ام األستان ملع منو األنياب  -

فتدرج يف إطار التحسيس  طوح وخعي  انطاقي  0.
 .هبشاا  احمليط وخوورة احملاف   مليم

 أمناط التتقم:  التتقم متد احليوان 

ثاين
  ال

ملقط
ا

 : ان 
صنس

ا
يط

واحمل
 

2.  

  .2 سطح ارفكا  احليوان ملع األرض: التتقم متد احليوان 

لمية التكنولوجيةاملخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة التربية الع  



ابتدائي  -املخططات السنوية   

 

وخمور القواط  متد آكاا اللحوم، والعكس بالتسب  
 .آلكاا العشب
ب  يل ت انتباه التاميذ إىل أنم متدما متد اجنا  التجو 

يعوض التباا األخضو للضوء ذلك ال يعين فعويضم 
 .ألاع  الشمس

مسبق  لتجوب  إنباا  درن   للمعلم حتضريميكن  -
يف املاء  ن وا لسوم  احلصول ملع   بطاطا تلوة بوخعةا

 . التتائج
مسبق  لتجوب  إنباا  درن   للمعلم حتضريميكن  -

عةا  يف املاء  ن وا لسوم  احلصول ملع بطاطا تلوة بوخ
 . التتائج

التدكيد ملع أن التكاثو يسمح بزيادة مدد الكائتاا 
 احلي  واستمواري  التو 

فتاول وخعياا فعلمي  جزئي  فتعلق بلللللاملوارد  -7
 التتقم، التغذي  والتت س متد احليواناا :* اآلفي 

 .التغذي  متد التبافاا اتضواء* 
 .التكاثو متد التبافاا ذاا األ هار* 
 .املاء يف احلياة اليومي  وخماطو الت اياا* 
وخعي  لتعلم إدماج موارد الك اءة خمن م اهو  - 3

                      .                  احلياة متد الكائتاا احلي  وخماطو الت اياا
تم الوخعي  االنطاقي  يستوجب جتتيد وإدماج - 0

 : املوارد الا بتجتيد وإدماج املوارد الا مّت إرساؤها
كي ي     -خصائص احلياة متد الكائتاا احلي   -

فبين سلوكاا إجيابي   –استةاك املاء للمحاف   مليم 
 .للتعامم م  الت اياا 

ي  فتعّلق مبخاطو فلوث البيئ  فتاول وخعياا فقومي-0
 .وفدثريها ملع الكائتاا احلي 

 .                                        املعاجل  البيداغوجي  احملتمل -0

  .2 األن م  الغذائي : التغذي  متد احليوان

  .01 ن ام األستان متد احليوان: التغذي  متد احليوان 

  .00 أمناط التت س متد احليوان:  التت س متد احليوان 

  .07 تقويم إشهادي أول

احلاجياا الغذائي  للتباا : التغذي  متد التباا األخضو 

 األخضو

03.  

التكاثو بواسط  : بافاا ذاا األ هارالتكاثو متد الت

 البذور

00.  

 
 

 سام  70

الرتكيز ملع فقديو االتتياجاا اليومي  للماء لكم  -
فود من العائل ، وملع أمهي  هذه الثووة وخوورة احملاف   

 .مليةا
ألنم ( صاحل للشوب)اصاارة إىل أن ماء احلت ي   -

طةو مطةو، ولكن ماء البئو أو السد أو البحو، جيب أن ي
 .قبم االستةاك املتزيل

فتم معايت  الت اياا الا خيل ةا التاميذ يف القسم 
بعد مدة من العمم، ليتعوفوا ملع كميتةا، فوكيبتةا 

يتعاملون م  )ومصدرها وماقتةا بتشاطةم داخم القسم 
(.الت اياا حبذر والغسم بعد مامستم  

 لتكاثوأمناط أخوي ل: التكاثو متد التبافاا ذاا األ هار

ب  
فا

- 
ين 

 الثا
ط 

املق
: 

يط
واحمل

ان 
صنس

ا
 

00.  

  .00 ماء احلت ي : املاء يف احلياة اليومي 

  .02 املاء هو احلياة: املاء يف احلياة اليومي 

  .02 مصادر الت اياا: ن اياا يف كم مكان 

  .02 اكوا أتباب الت اف : ن اياا يف كم مكان 

7إدماج   71.  

 د31سا 2

شاط تول إاكالي  من الذي يتحوك ويدور؟ بتاء الت .
أهي األرض فدور تول ن سةا أم الشمس فدور تول 

استعمال  سم الكوة األرخي  ومصباح يدوي   -األرض؟
 . حملاكاة م ةو فتاوب الليم والتةار

ميد : البحث  من فاري  تادث  معيت  واتدة يف الو نامتني

طوح وخعي  انطاقي  فتدرج يف إطار ال واهو   - 0
 .املوافق  حلوك  األرض

فتاول وخعياا فعلمي  جزئي  فتعلق باملوارد  - 7
 . الو نام .*توك  األرض تول ن سةا: *  اآلفي 

 .فت يم الزمن* 

 :دوران األرض تول ن سةا 

ث 
الثال

ط  
املق

: 
 

ضاء
 ال 

 يف
لم 

املع
 

70.  

 2تقويم إشهادي 
77.  



ابتدائي  -املخططات السنوية   

 

وخعي  لتعلم إدماج موارد الك اءة خمن م ةوم  - 3 ...مياد، الدخول املدرسي، ميد ديين، وطين،
                          .          املعلم  واستخدام الو نام 

تم الوخعي  االنطاقي  يستوجب بتجتيد  - 0
 :  وإدماج املوارد الا مت إرساؤها

قواءة   -اكم األرض وتوكتةا تول ن سةا  -
 .    وحتليم الو نامتني الشمسي  والقموي 

فتاول وخعياا فقوميي  فتعلق بتجسيد م اهيم  -0
 .  تول املعامل املكاني  والزماني 

 .                                     املعاجل  البيداغوجي  احملتمل  -0

 :دوران األرض تول ن سةا 
73.  

  الو ناماا: الو ناماا
70.  

 3إدماج  الو ناماا امليادي  و اهلجوي : الو ناماا
70.  

سا 01
 د31

إمطاء أمهي  الكتشاف أداة قياس درج  احلوارة 
 (.احملوار)
فدريب التاميذ ملع كي ي  استعمال احملوار والتعوف  -

 .ملع خمتلف مكونافم
التتبيم إىل استخدام البطاري  فقط دون املصادر األخوي ملا 

 .فيةا من خطورة
 
خدم يف يوجم اهتمام التاميذ إىل موا ين أخوي فست -

 االا أخوي ومتةا امليزان الوقمي وااللكرتوين لقياس  
 يف نشاط مكمم( فعيني أو اهنم)كتلةم 

ل طوح وخعي  انطاقي  فتدرج يف إطار التعامم - 
 . اليومي م  املادة واستعمال األدواا التكتولوجي 

 : ل فتاول وخعياا فعلمي  جزئي  فتعلق باملوارد اآلفي  7
ااتعال مصباح   -خواص اهلواء  -لل جتّمد املاء 

 .امليزان واستعماالفم -كةوبائي 
وخعي  لتعلم إدماج موارد الك اءة خمن  - 3 

 .     حتوالا املادة واستخدام األدواا التكتولوجي 
ل تم الوخعي  االنطاقي  يستوجب بتجتيد وإدماج  0

 : املوارد الا مّت إرساؤها
املادة وحتوالزا التعامم م   –فوظيف أدواا فقتي   -
 .ممارساا جتويبي  ملع خواص اهلواء –
ل فتاول وخعياا فقوميي  فتعلق بالبعد الت عي  0

 استخدام احملوار: استخدام احملوار و إص اق اهلواء

ب  
 الوا

ط 
املق

: 
 

 و 
ادة

امل
اياء

 األ
مامل

 

70.  

  .72 درج  توارة جتمد املاء: استخدام احملوار و إص اق اهلواء

  .72 نقم اهلواء من إناء: استخدام احملوار و إص اق اهلواء

  .72 مصباح اجليب: مصباح اجليب و الدارة الكةوبائي  

  .31 دارة كةوبائي  بسيط : مصباح اجليب و الدارة الكةوبائي  

  .30 مملي  الو ن و قياس الكتل : استعماالفم  امليزان و



ابتدائي  -املخططات السنوية   

 

 .لألدواا التكتولوجي  ملختلف  االا احلياة اليومي 
 ل املعاجل  البيداغوجي  احملتمل  0
 

  تقويم إشهادي ثالث + 0إدماج 
37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ابتدائي  -املخططات السنوية   

 

 

 

 
 

 التقويـــــــم التشخيصي

 الكفاءة الختامية :معايير التحكم في الكفاءة 
 التعّوف ملع األغذي    وفتومةا 
   التعوف ملع مواقب سوء التغذي 
 التغذي  الصّحي  قوامد باترتام غريه حيافظ ملع صّحتم، ويةتّم بصح  قلب واجلةد العضليالوبط  بني نشاط ال 

 تول بعض م اهو الوظائف احليوي  متد اصنسان موارده بتجتيد

 ال صم األول

 التعّوف ملع خمتلف أمناط التتقم متد احليواناا 
 التعّوف ملع األن م  الغذائي  املختل   للحيواناا 
  األمناط املختل   للتتّ لس متد احليوانااالتعّوف ملع 
  ّالتعّوف ملع بعض تاجلاا التبافاا اتضواء للتمو. 
 التعّوف ملع التكاثو متد التبافاا ذاا األ هار 
 وصيلمف   ووسائم الشووب املاء التعوف ملع مصادر 
 درهاالستعمال العقاين للملاء الشلووب واملسامه  يف احل اظ ملع ابك  فو يعم ومصا. 
 التعّوف ملع خماطو الت اياا الا ختّل ةا نشاطاا اصنسان. 
 املسامه  يف احلّد من مواقب الت اياا 

تول امل اهو الكربي للحياة متد الكائتاا  حيافظ  يطم بتجتيد موارده
 احلّي  وخماطو التلوث

 ن سةا  والتةار و ربط م ةوم اليوم حبوك  األرض تول  التعّوف ملع ظاهوة فعاقب اللي 
  التعّوف ملع كي ي  بتاء الو نام. 
  استعمال ر ناماا خمتل   لتحديد فاري  تادث 

املتعّلق  مب ةوم املعلم  ملع  ور الزمن،  مواردهيتموقل  يف الزملن بتجتيد 
 واستخدام الو نام 

ال صم 
 الثاين

 التعّوف ملع احملوار وكي ي  فعيني درج  احلوارة. 
 لاق اهلللواء باملمارس  التجويبي التعّوف ملع خاّصي  إص  . 
 التعلّوف ملع املصباح اليدوي ووظي تم. 
  فوكيب دارة كةوبائي  بسيطلل. 
 التعّوف ملع امليزان واستعماالفم قياس كتم باستخدام امليلزان. 

 

التعامم م  امللاّدة وحتوالزا   حلياة اليومي   فتطّلب مشكاا من حيلمّ 
 موارده تول خصائص  ، وأدواا القياس بتجتيدواستخدام أدواا فكتلولوجي

 .القياس  ومبادئ املاّدة

 ال صم الثالث

 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي
ّ
 املخط
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 مات اا التعلماا املستةدف  بالتقول امليدان األسبو  ال صم املستوي

 الست  الثالث 

 األسبو  الثاين األول
 من نوفمرب

  .وفدثريها ملع الكائتاا احلي   ل فتاول وخعياا  فتعّلق مبخاطو فلوث البيئ  اصنسان واحمليط

 الثاين
األسبو  الثالث    

 من في وي
املعلم  يف ال ضاء 

 و  الزمن
 .وخعي  انطاقي  فتدرج يف إطار ال واهو املوافق  حلوك  األرض 

 الثالث
 األسبو  األول

 ملاي
ي  ملختلف  االا احلياة فتاول وخعياا  فتعلق بالبعد الت عي لألدواا التكتولوج املادة ومامل األاياء

 اليومي 

ط السنوي 
ّ
للمراقبة املستمرةاملخط  
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ط السنوي 
ّ
 للمراقبة املستمرةاملخط

 
 الكفاءة

 الشاملة للمرحلة 
 خال من واآلخوين، الذاا جتاه إجيايب سلوك من التعبري ملع قادرا املتعّلم يف هناي  الست  الثالث  من التعليم االبتدائي يكون

  يطٌم يف العاّم  قوامدال واترتام وفقبم اآلخو، التعايش
 الكفاءات الختامية   الميادين

 يعرب من سلوك إجايب اجتاه الذاا واآلخوين من خال اترتامم للقوامد الصحي  والقوامد العام  يف  يطم  احلياة اجلمامي   
 عايش م  اآلخوين باترتامم للتتو  اجلتسي والثقايفيكون املتعلم قادرا ملع االنطاق من أمثل  واقعي  للتعبري من فقبلم للت احلياة املدني   

 يتصوف يف تيافم اليومي  فصوفاا فتم من اترتام الغري والقدرة ملع حتمم مسؤولي  أفعالم  احلياة الدميقواطي  واملؤسساا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ادة التربية املدنيةم
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 الحجم الساعي 
توجيهات من       

 الوثيقة المرفقة
رةم األسبوع  الكتاب    الموارد المقترحة في سيرورة المقطع  

تص 07   .1 فقول فشخيصي 

01.31 

يتم فتاول 
الوخعياا املشكل  
التعلمي   من طوف 
املتعلمني من خال 

استثمار فصورازم تول 
 موارد   احلياة اجلمامي 

 

فتمحور تول اترتام القوامد الصحي  والقوامد : وضعية االنطالق
.                                                                                                    جيابي  جتاه الذاا و اآلخوالعام  يف  يطم تىت فرتجم إىل سلوكاا إ

:                                                                                               وضعيات جزئية لتعلم الموارد 
:                                                                                                                   أو أداءاتنشاطات 

.                                                وخعي  فسمح للمتعلم باستتتاج القوامد الصحي  من التصوفاا اليومي  -
.                                                                   علم ملع فت يف القسم أو املدرس وخعي   حت ز املت -
وخعي   فدف  املتعلم إىل استتتاج خماطو االستعمال اتاطئ لآلالا  -

                                                            .                                              الكةوبائي  املتزلي  انطاقا من التصوفاا اليومي 
وخعي  ختص استخاص بعض القوامد الصحي  : وضعية إدماج الموارد

يف التغذي  و يطبقةا م  ربطةا بالت اف  ليحافظ ملع صحتم و صح  
                                                                                    .                  اآلخوين وصوال بم إىل إمداد قائم  إجواءاا للوقاي  من األخطار

جتتيد املوارد املكتسب  و املد   تول  :تقويم الكفاءة( وضعيات)وضعية 

 القوامد الصحي  يف التغذي 

ألول
  ا

ملقط
ا

 : 
مي  

جلما
اة ا

احلي
 

2.  

  .3 الصحي  يف التغذي  القوامد

  .4 آداب األكم

  .5 آداب األكم

  .6 صحا يف غذائي

  .7 صحا يف غذائي

  .8 صحا يف ن افا

  .9 صحا يف ن افا

 لمادة التربية المدنية  المخّطط الّسنوي لبناء الّتعّلمات
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سلوكافم االجيابي  يف التغذي  م  ربط العتاصو ربطا صحيحا مقدما بذلك 
                                    .           اقرتاتاا للوقاي  من األخطار

ختص الصعوباا و التقائص املات   لدي املتعلم : المعالجة المحتملة
بعد اصدماج  و التقول أو خال سريورة املقط ، مثم الصعوب  يف اختيار و 

 .خبط أوقاا األكم

  .10 خطو األغذي  السكوي  و الدمس 

  .11 خطو األغذي  السكوي  و الدمس 

  .12 1تقويم إشهادي  

  .13 أتافظ ملع ساما

  .14 0إدماج  أتافظ ملع ساما

يتم فتاول  
الوخعياا املشكل  
التعلمي   من طوف 
املتعلمني من خال 
استثمار فصورازم تول 
 موارد   احلياة املدني 

فتمحور تول اترتام التتو  اجلتسي و الثقايف : وضعية االنطالق
وضعيات جزئية لتعلم .              قصد فقبم اآلخو و التعايش معم

:                                                                                             لموارد ا
:                                                                                                           نشاطات أو أداءات

اللغ  و العاداا يف متاطق خمتل   من وخعي  فدف  املتعلم للتمييز بني 
    .                                                                                                                            اجلزائو انطاقا من صور وستداا

                                                         .    وخعي  متكن املتعلم من فربيو موق م من الت وق  بني اجلتسني -
وخعي   حت ز املتعلم لتقبم اآلخو من خال امداد مووض فرب  الوتدة  -

وخعي  ختص : وضعية إدماج الموارد.                          يف اجملتم 
استخاص م ةوم التتو  الثقايف انطاقا من ستداا و يتقبم التتو  

.                                                                              ي  و يربر فعاملم م  اآلخو بشكم أقوياجلتس
جتتيد املوارد املكتسب  و املد   تول : تقويم الكفاءة( وضعيات)وضعية 

                                                                                    .                                    الوبط بني العاداا و التقاليد و أمكتتةا
ختص الصعوباا و التقائص املات   لدي املتعلم : المعالجة المحتملة

  يف وطينالتتو  الثقايف

ين 
 الثا

ط 
املق

 : 
دني 

ة امل
حليا

ا
 

15.  

  .16 التتو  الثقايف يف وطين

  .17 العاداا و التقاليد يف وطين

  .18 العاداا و التقاليد يف وطين

  .19 لغا العوبي  و لغا األما يغي 

  .20 لغا العوبي  و لغا األما يغي 

  .21 ال أميز بني الذكور و اصناث

  .22 2إشهادي تقويم 

  .23 ال أميز بني الذكور و اصناث

  .24 أفعايش م  اآلخو و أفقبلم
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بعد اصدماج  و التقول أو خال سريورة املقط ، مثم الصعوب  يف فصتيف 
 .املوروث الثقايف تسب املتاطق

  .25 7إدماج  أفعايش م  اآلخو و أفقبلم

يتم فتاول  
الوخعياا املشكل  
التعلمي   من طوف 
املتعلمني من خال 
استثمار فصورازم تول 
موارد    احلياة الدميقواطي  
 واملؤسساا

محور تول القدرة ملع حتمم مسؤولي  أفعالم فت: وضعية االنطالق
.                                                                                                             من خال فصوفافم اليومي  الا فتم من اترتام الغري

                                                       :                              وضعيات جزئية لتعلم الموارد 
:                                                                                                           نشاطات أو أداءات

                                  .                       وخعي  فدف  املتعلم إىل املشارك  يف احلوار م   مائم -
.                                                                                         وخعي   انتخاب متدوب القسم  -
              .                                                          وخعي   متكتم من إمداد الت ام الداخلي للقسم  -

وخعي  ختص التعوف ملع آداب التعايش م  الغري : وضعية إدماج الموارد
.                                                                                             مثا يف القسم و البيت متبعا يف ذلك سلوكا دميقواطيا

د املوارد املكتسب  و املد   تول جتتي :تقويم الكفاءة( وضعيات)وضعية 
.                                                                            التمكن من الوبط بني احلياة املدرسي  و احلياة خارجةا مثم آداب الكام

ختص الصعوباا و التقائص املات   لدي املتعلم : المعالجة المحتملة
لتقول أو خال سريورة املقط ، مثم مدم انضباطم يف بعد اصدماج  و ا

 القسم
 

املقط   احلياة يف القسم
احلياة :  الثالث 

الدميقواطي  
 واملؤسساا

26.  

  .27 آداب الكام

  .28 أف اوض م   مائي

  .29 انتخاب متدوب القسم

  .30 انتخاب متدوب القسم

  .31 3إدماج  مسؤوليا يف القسم

  .32 3دي تقويم إشها
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 لمادة التربية المدنية  المخّطط الّسنوي لبناء الّتعّلمات
 

 الكفاءة الختامية :معايير التحكم في الكفاءةمؤشرات ل

 تقويم تشخيـصي 
 .(..فت يم أوقاا التغذي ، آداب األكم)التعّوف ملع بعض القوامد الصّحي  يف التغذي  وفطبّيقةا من خال التصوّفاا اليومي  *
 واحل اظ ملع الصّح  والت اف   ربط العاق  بني التغذي *

 ...(املاء، اتبز)اقرتاح قائم  إجواءاا حملارب  التبذيو *
 استتتاج االستعماالا اتطرية لآلالا الكةوبائي  املتزلي  من التصوّفاا اليومي  * 
 ...(.. تاول األغذي  السّكوي  والدمس استعمال اآلالا الكةوبائي ، ف)فقدل اقرتاتاا للوقاي  من األخطار *

يعّبر عن سلوك إيجابي تجاه الذات 
واآلخريـن من خالل احترامه للقواعد 

 .الصّحية والقواعد العاّمـة في محيطه
 

ول
 األ

صل
الف

 

 استخاص م ةوم التتوّ  الثقايف من ستداا معطلاة*
 فقبم التتو  بني الذكور واصناث*
 .واالنسجام والوتدة يف اجملتم ربط العاق  بني التتو  *
 .  اوح املسعع وفربيو فعاملم م  اآلخوين بشكم أخوي*
 التمييز بني اللغ  والعاداا والتقاليد يف متاطق خمتل   من اجلزائو *
 ربطةا بدمكتتةاو 
 ...م  من هو خمتلف معم يف اجلتس، لون البشوة، معوق(متثم)التصوف إجيابيا *

االنطالق من أمثلة يكون المتعلم ةادرا على 
واةعية للتعبير عن تقبله للتعايش مع اآلخرين 

اني .باحترامه للتنوع الجنسي والثقافــي
 الث

صل
الف

 

قويم البيداغوجي
ّ
 الّسنوي للت
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سلك سلوك .                                                                      *التعّوف ملع آداب التعايش م  غريه يف القسم والبيت*
 (.... املشارك  يف توار م  الزماء فتاول الكلم ، االستما ، احلوار، الت اوض)ئم يف القسم دميقواطي م   ما

(.                                                            انتخاب متدوب القسم، اترتام رأي األغلبي )حتّمم املسؤولي  يف القسم *
 .(إجنا  الت ام الداخلي للقسم)املسامه  يف إجنا  أممال مجامي  م   مائم*
 (.يعوف آداب الكام يف القسم وخارجم)فطبيق ما يتعّلمم والوبط بني احلياة املدرسي  واحلياة خارجةا  *

 
يتصّرف في حياته اليومية تصّرفـــات  تـنـّم عن 
احتـــرام الغيـر، والقدرة على تحّمل مسؤولية 

 .أفعاله
 

لث
الثا

صل 
الف

 

 

 

 

 

 

 
 مات اا التعلماا املستةدف  بالتقول امليدان   األسبو  ال صم املستوي

 الست  الثالث 

األسبو  ) 01 األول
ل فتاول وخعياا يستتتج من خاهلا القوامد الصّحي  من التصوّفاا اليومي يت   احلياة اجلمامي  (الثالث من نوفمرب

 ...كوخعي  فت يف القسم، املدرس  
 

 الثاين
األسبو  ) 02
 احلياة املدني  (من في وي األول

فتاول وخعياا  فتعلق باستغال  صور ونصوص للتمييز بني اللغ  والعاداا يف 
 متاطق خمتل   من اجلزائو و اختاذ مواقف إجيابي  حنوها

 

 الثالث
األسبو  ) 70

 احلياة الدميقواطي  واملؤّسساا (الثالث من أفويم
  ام الداخلي للقسماملشارك  يف توار م   مائم صمداد الت -

 
 

 
 

 

 

 

 

ط الّسنوي للمراقبة املستمّرة
ّ
 املخط
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 الكفاءة

 الشاملة للمرحلة 
يكون املتعلم قادرا ملع التموق  يف الّزمن من خال فوفيب األتداث التارخيي  ملع خط  مين فبعا لتعاقبةا قصد فةم التسلسم 

 التارخيي
 الكفاءات الختامية   الميادين 

 يم ختص الزمن، احلدث، السلم الزمين ، اآلثار ومصادر املعلوم  التارخيي  يتموس ملع بتاء م اه أدواا وم اهيم املادة
 يتعوف ملع آثار اصنسان القدل يف مشال افويقيا فعزيزا لبعدي األصال  واالنتماء الوطين  التاري  العام
 يتطلق من املصادر التارخيي  الستخاص معلوماا ختص جانبا من فارخيم احمللي التاري  الوطين

 ادة التاريخم
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توجيهات  هيكلة تعلمات المقطع الموارد المقترحة في الكتاب    رةم األسبوع
من الوثيقة 

 المرفقة
 الحجم الساعي 

 (تدث، سّلم  مين) فتمحور تول بتاء م اهيم ختّص الزمن:  وضعية االنطالق - فقول فشخيصي 10
 :       وخعياا جزئي  لتعلم املوارد -7

 .وخعي  فسمح   للمتعلم بتسمي  أتداث معيش  ومدلوف :نشاطات أو أداءات  
 .وخعي   متكن املتعلم من رسم خط الزمن كسّلم لتحديد ال رتاا املتعاقب  -
 .وخعي   جتعم  املتعلم يوفب األتداث ملع سّلم  مين تسب األولوي  بالتسب  إليم -
 . يبةا ملع سّلم  مينيتمكن من حتديد األتداث املدلوف  مث فوف: وضعية إدماج الموارد -3   -

جتتيد املوارد املكتسب  و املد   صبوا  قدرة : تقويم الكفاءة( وضعيات)وضعية  -4
 . املتعّلم ملع رسم سّلم  مين واستعمالم لرتفيب أتداثا ذافي  مدلوف 

اقرتاح أنشط  ملعاجل  االختاالا والّتقائص املات   لدي : المعالجة المحتملة -5
صدماج  و التقول أو خال السريورة التعليمي  التعلمي  للمقط  مثم صعوب  فوفيب املتعّلم بعد ا

 .أتداث ملع السّلم الزمين

يستعمم 
م وداا وم اهيم 

املادة ويستغم 
مصادر املعلوم  
التارخيي  لشوح 

جوانب من فاري  
 .متطقتم ووطتم

 د 31سا 0

17 

املقط  
0 

 :
أدواا وم اهيم املادة
 

 

 خييالتسلسم التار 

 اتط الزمين 10

 أتداث مدلوف  10

 0إدماج  12

 0فقول  01

لمادة التربية التاريخ الّسنوي لبناء الّتعّلمات المخّطط  
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07 
 

 1تقويم إشهادي رةم 
 .فتمحور تول التعوف ملع آثار اصنسان القدل يف مشال إفويقيا:  وضعية االنطالق -
 :       وضعيات جزئية لتعلم الموارد  -2
تعلم من كي ي  حتديد املواتم التارخيي  لل رتة  ّم وخعي  متكن  امل :نشاطات أو أداءات  

 . الدراس  
 وخعي   فسمح للمتعلم بالتعوف ملع فتو  اآلثار القدمي   -
 .وخعي  فدف  املتعلم لاستدالل ملع قدم اصنسان باآلثار -

 يارة ميداني  للتعّوف ملع اآلثار القدمي  واالستدالل هبا : وضعية إدماج الموارد -3 
 . وأصال  إنسان مشال إفويقيا ملع قدم
جتتيد املوارد املكتسب  و املد   لتمكن املتعّلم : تقويم الكفاءة( وضعيات)وضعية  -4

من رسم خط  مين وفسمي  أتداث وفوفيبةا، م  فصتيف اآلثار والوبط بيتةا للدالل  ملع 
 . قدم إنسان مشال إفويقيا

االختاالا والتقائص املات   لدي  اقرتاح أنشط  ملعاجل : المعالجة المحتملة -5
املتعلم بعد اصدماج  و التقول أو خال السريورة التعليمي  التعلمي  للمقط  مثم صعوب  الوبط 

 .بني اآلثار وال رتة الزمتي  املتاسب  هلا

يض  
األتداث اهلام  
يف إطارها الزمين 

ويرب  دور 
الشخصياا 

املوفبط  هبا ويعلق 
 د 00سا  3 مليةا

 القدمي  أنوا  اآلثار 00

00 

ط  
املق

عام 7
  ال

تاري
ال

 

 مواتم التاري  القدل

 قدم فعمري مشال إفويقيا 02

 7فقول  -  7إدماج  71

77 

ط  
املق

طين 3
 الو

ري 
التا

 

مصادر املعلوم  
 التارخيي 

ادر فدور الوخعي   تول استخاص معلوماا انطاقا من مص: وضعية االنطالق  -
 .التاري  احمللي

 : وضعيات جزئية لتعلم الموارد  -2
 :نشاطات وأداءات -
 .وخعي   فعلمي  جزئي  فتعلق باختيار مصدر من مصادر املعلوم  التارخيي  -
 (.موخو  احلدث،  متم ومكانم) وخعي  ختص املعلوم  التارخيي   -
 .وخعي  حت ز املتعلم ملع موض فاري  متطقتم يف اكم قص  -

يوبط الصل  
مباخي اعبم من 
خال اكتساب 
م اهيم قامدي  

متكتم من التعوف 
ملع أهم 

 املعلوم  التارخيي  70 د 31سا 0

 فاري  متطقا 70
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   3إدماج  72
وخعي  فدف  املتعلم إىل فشخيص املعلوم  التارخيي  من : إدماج المواردوضعية  -3

 .الستداا قصد التمكن من موض جانب من فاري  متطقتم بتاء ملع املصدر املختار

جتتيد املوارد املكتسب  و املد   يتمحور : تقويم الكفاءة( وضعيات)وضعية    -4
 . لوبط بني السبب والتتيج تول الوبط بني املعلوم  التارخيي  مبصدرها وا

فتعلق بكم ما ي ةو كصعوب   أو نقص  لدي املتعلم خال  :المعالجة المحتملة -5
 .سريورة املقط  أو بعد إدماج  املوارد و فقول الك اءة 

أتداث وأبطال 
 .فاري  اجلزائو

 3فقول  - 31

 3تقويم إشهادي رةم  37
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 معايير التحكممؤشرات ل
 

 الكفاءة الختامية

 تقويم تشخيـصي 
 . التعّوف ملع احلدث من خال التجوب  الذافي *
 (.ي ، ديتي ، ووطتي مائل)فسمي  أتداث مدلوف  *
 خط الزمنملع ...( فاري  أول دخول إىل املدرس  اخل-أمياد مياد )أتداثا مدلوف  اخصي  ومائلي   فوفيب*
 .رسم خط الزمن كسّلم لتحديد ال رتاا املتعاقب *
 .ربط األحداث بزمن وةوعها وتسلسلها الزمني*

يتمّرس على بناء مفاهيم تخّص الزمن، 
مني، اآلثار ومصادر الحدث، السلم الز 

ول .المعلومة التاريخية
 األ

صل
الف

 

 (.اآلثار احلجوي -رسوم التاسيلي .  )اآلثار القدمي التعّوف ملع *.        لتحديد مواتم التاري  القدل( السّلم الزمين)فوظيف *
 .اآلثار والشخصياا) االستدالل باآلثار ملع ِقدم إنسان مشال إفويقيا*
 .ثار القدمي  يف املتطق اكتشاف فتو  اآل*
 .دالل  اآلثار القدمي  كتعبري ملع بعدي األصال  واالنتماء الوطيناوح ل*

يتعّرف على أثار اإلنسان القديم في شمال 
إفريقيا تعزيزا لبعدي األصالة واالنتماء 

اني الوطني
 الث

صل
الف

 

 ...(.ليد، بطوالاآثار، خمطوطاا، ماداا وفقا)مصادر املعلوم  التارخيي  التعّوف ملع *
يف اكم قّص ، انطاقا من صور أو ، بدسلوبم اتاص بتاء ملع و ...(  موخو  احلدث ، متم ومكانم)موض ا ويا جانبا من فاري  متطقتم *

 .بعد  يارة معامل  من املعامل التارخيي  أو بعد  يارة متحفمصدر خيتاره أو أي 

الستخالص  ينطلق من المصادر التاريخية
صل  .ت تخص جانبا من تاريخه المحليمعلوما

الف
لث

الثا
 

 

قويم البيداغوجي
ّ
ط الّسنوي للت

ّ
 املخط
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 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان األسبوع الفصل المستوى

الست  
 الثالث 

ع موكب  فتمحور تول فسمي  أتداث معيش  ومدلوف  و فوفيبةا مل(وخعياا)وخعي   أدواا وم اهيم املادة (األول من نوفمرب األسبو )2 األول
 خط الزمن كسّلم لتحديد األتداث املتعاقب 

التاري  كتشاط إيقاظي 
حتسيسي لرتسي  م ةوم 

 الزمن 

 موكب  فتعلق بكي ي  حتديد املواتم التارخيي  لل رتة  ّم الدراس  ( وخعياا)وخعي   التاري  العام (األسبو  الواب  من جان ي) 02 الثاين
,, 

 :موكب  فتعلق ختص(وخعياا)وخعي   التاري  الوطين (ويماألسبو  الثالث من أف)70 الثالث
 .( متم ومكانم اختيار مصدر من مصادر املعلوم  التارخيي  لتحديد موخو  احلدث،

,, 

 

 

ط الّسنوي للمراقبة املستمّرة -
ّ
 املخط
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 الكفاءة

 الشاملة للمرحلة 
القريب بشكل مناسب، ةصد التموةـع وفق  التصّرف في مجاله الجغرافيفي نهاية السنة الثالثة من التعليم االبتدائي، يكون المتعّلم ةادرا على 

 .معالم مكانية، وربط العالةة بين نشاط اإلنسان وبيئته
 الكفاءات الختامية   الميادين 

 خيتار املسار املتاسب للتوجم والتتقم بعد الكشف من معامل مكاني  يف  يطم القويب  أدواا و م اهيم املادة
 بعد أن مييز بني ما هو طبيعي وبشوي يف املشةد الوي ي واحلضوي  يقدر العمم املتتج السكان والتتمي 
 يقرتح تا ملشكم بيئي  لي ملع اتيار بعد الكشف من العاق  بني نشاط اصنسان و يطم القويب السكان  والبيئ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مادة الجغرافيا 
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 سيرورة المقطع  الموارد المقترحة في الكتاب    رةم األسبوع
ة توجيهات من الوثيق

 المرفقة 
 الحجم الساعي

فتمحور تول التوجم و التتقم من خال إدراك معامل  :وضعية االنطالق فقول فشخيصي 10
 مكاني  وفق مساراا، مسافاا ، متوق  ، رسم و ختطيط

 :       وضعيات جزئية لتعلم الموارد
 :نشاطات أو أداءات  

-تي ) مكاني  قويب  وخعي  فسمح للمتعلم بتحديد موق  ما بتاء ملع معامل  -
 (مدرس   -اار  

 .وخعي  متكن من اجنا  رسم ختطيطي للتموق  واالنتقال -
 .وخعي  فثري التساؤل تول فربيو اختيار مسار التتقم من نقط  إىل أخوي -

 .استخاص دور املسار يف حتديد املعامل املكاني  :وضعية إدماج الموارد
ل جتتيد املوارد املكتسب  يتمحور تو : تقويم الكفاءة( وضعيات)وضعية 

و املد   تول اختيار املسار املتاسب متد االقدام ملع التتقم أو التوجم من 
 .مكان إىل آخو معتمدا ملع أدواا املادة

فتعلق بكم ما يشكم مائقا أو نقصا بعد اصدماج و : المعالجة المحتملة
عوب  اجنا  رسم صعوب  التموق  ، وص:  التقول أو أثتاء سريورة املقط  مثم 

......ختطيطي ملسار ما  

خيتار املسار املتاسب 
يف التوجم والتتقم 

 .باستخدام معامل جغوافي 

 د 31سا 0

13 

املقط  
0 :

 

أدواا و م اهيم املادة
 

 املعامل املكاني 

 الوسم التخطيطي 10

 اختيار املسار 12

 0إدماج  12

 0فقول  00

 1هادي رةم تقويم إش 12

 لمادة الجغرافيا  المخّطط الّسنوي لبناء الّتعّلمات
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03 

 7املقط  
السكان 
 والتتمي 

 م اهو السطح و املتاخ
فتمحور تول مملي  اصنتاج املتعلق  بتشاط  :وضعية االنطالق .

 .اصنسان يف الويف واملديت  وماقتةما  مب اهو السطح
 :وضعيات جزئية لتعلم الموارد 

 .وخعي  ختص م اهو السطح و املتاخ  :نشاطات أو أداءات
ي   فثري التساؤل تول نشاط اصنسان يف البيئ  احلضوي  و املدني  خال وخع -

 فصول الست 
 .للعمموخعي  متكن من التعوف ملع قيم  العمم بذكو فوائد متعددة  -

 .ربط العاق  بني نشاط اصنسان و اصنتاج م   يطم :وضعية إدماج الموارد
املوارد املكتسب  و يتمحور تول جتتيد  :تقويم الكفاءة( وضعيات)وضعية 

 (املتاخ -م اهو السطح )املد   تول نشاط اصنسان و ماقتم باحمليط 
فتعلق بكم ما يشكم مائقا أو نقصا بعد اصدماج و : المعالجة المحتملة

الصعوب  يف التسمي  احلقيقي  للتضاريس:التقول أو أثتاء سريورة املقط  مثم   

يتخذ اجواءاا وقائي  
يئ  بعد ربط وحيافظ ملع الب

العاق  بني اصنسان وبيئتم  
 فدثريا و فدثوا

 د 31سا 0

 العاق  بني نشاط اصنسان و البيئ  15
 العمم اصنتاج و فوائده 02
 7إدماج  02
 7فقول  70

 2تقويم إشهادي رةم  22

73 

املقط  
3 

السكان  والبيئ 
 

 متاصو البيئ  احمللي 
 عاق  بني نشاط اصنسان و البيئ ال 70
 اقرتاح تلول ملشكم بيئي  لي 72
  -  3إدماج  72
 3فقول  30
 3تقويم إشهادي رةم  37
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 الكفاءة الختامية معايير التحكم مؤشرات ل

 تقويم تشخيـصي 
 ...(هبا مكان فواجده، مكان مدرستم، بيتم، األماكن يف  يطم القويب مكاني  حيّددامل مع) التموق  يف  يطم القويب ملع أساس معامل مكاني *
 فسامد ملع التموق  والتتقم (القسم، املدرس ، اجلةاا األربع ) اجنا  رسم ختطيطي يوق  مليم معامل مكاني *
 (بني البيت واملدرس )اختيار مسار التتقم *
 .ني  يف  يطم القويبحتديد املسافللللاا بني معامل مكا -
 (تي، اار ، مدرس )حتديد موق  ما بتاء ملع معامل مكاني  قويب  -
 صحيح األرب  بشكمحتديد اجلةاا  -

خيتار املسار املتاسب للتوجم والتتقم بعد 
 الكشف من معامل مكاني  يف  يطم القويب

صل
الف

 
ول

األ
 

 .املتاخومتاصو ( التضاريس)التعوف ملع م اهو السطح *
 نشاط اصنسان يف البيئ  احلضوي  والوي ي  خال   فصول الست املقارن  بني *
 .ربط العاق  بني العمم اصنتاجي وفوائده*

 .العممقيم  إبوا  * 

 
 هو ما بني ميّيز أن بعد املتتج العمم يقّدر

اني .واحلضوي الوي ي املشةد يف وبشوي طبيعي
 الث

صل
الف

 

 ،استكشاف متاصو البيئ  احمللي *
 القويب مو يط (الصتام الومي، احلوف، ال ات ، التجارة، ) اصنسانربط العاق  بني نشاط *
 معايت  األخوار الا فلحق بالبيئ  احمللي  بسبب بعض أنشط  االنسان*
 (.والتلوث الت اياا) ّلي اقرتاح تلول ملشكم بيئي *

 
ملع اتيار بعد  يقرتح تا ملشكم بيئي  لي

عاق  بني نشاط اصنسان الكشف من ال
 .و يطم القويب

لث
الثا

صل 
الف

 

قويم البيداغوجي
ّ
ط الّسنوي للت

ّ
  املخط
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 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان األسبوع الفصل المستوى

 الست  الثالث 

 األول
الثاين من  األسبو )2

 ( نوفمرب
 أدواا وم اهيم املاّدة

حتديد موق  ما بتاء ملع معامل  موكب  فتمحور تول(وخعياا)وخعي  
 (اار ، مدرس  ،تي)قويب   اني مك

اجلغوافيا يف هذه املوتل  من 
الدراس  مبارة من نشاط إيقاظي 
حتسيسي متةيدا لدراس  مادة 
 الثاين اجلغوافيا يف املواتم الا فليةا

الثاين من  األسبو )02
 (في وي

 والتتمي  السّكان
ونشاط . التضاريس واملتاخ)السطح  فتعلق مب اهوموكب  (وخعياا)وخعي  

 اصنسان يف البيئ  احلضوي  والوي ي  خال   فصول الست 

 الثالث
الواب  من  األسبو )72

 (في وي
 والتتمي السكان 

معايت  األخوار الا شكم التلوث و موكب  فتعلق مب(وخعياا)وخعي  
 .فلحق بالبيئ 

 

 

 

 

ط الّسنوي للمراق
ّ
بة املستمّرةاملخط  


