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 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  ( المخططط السطنوي للمراةبطة المسطتمرةالمخطط السنوي لبناء التعلمات، مخططط التقطويم السطنوي، )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 ّططاا برتمج  ممكت  للربنامجمن التاتي  املتةجي  فسمح هذه املخ

 مذكرة منهجية 

فقلاريو ، خلوورة إملادة الت لو يف إجلواءاا التقلول املعملول هبلا تاليلا، كملا أفلو ا 72/10/7102بّيتت 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
 : ا العمم يففتمثم أدوا

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

 :املخطط الّسنوي لبناء التعلمات-1
ملن الك لاءاا ااتاميل  للميلادين، ويعبل  مللة ممومل  ملن املقلاط  انطاقلا  التعّلميل خمّطط اامم لربنلامج دراسلي خلمن مشلوو  فوبلوي، ي ضلي إىل حتقيلق الك لاءة الشلامل  ملسلتوي ملن املسلتوياا  

تةائم، وهتلاك ملن املقلاط  ملن يتماالة بشلكم فةو القامدة األساسي  لتو ي  املوارد املعوفي  ملة 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  ملة سبيم املثال" امليادين املشكل  للمادةخطي م  مجي  
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  .ءاا موخي  املوصودة يف املتةاج اوخ  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    

 :إجواء مملي يوامي متد إمدادهوملة هذا األساس فإن املخطط الستوي لبتاء التعلماا ك
 .بشكم متسجم ومتت م( فعليم ، إدماجي )هيكل  فسامد ملة 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 والتقول الوبط بني خمتلف أمناط املوارد الا .0

 :املخطط السنوي للتقويم البيداغوجي.  2
يتطلق من الك اءة ااتامي  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: لا فستةدف اجلوانب الثاث وا

 :املخطط السنوي للمراقبة املستمرة. 3
فتوج بتثمني متتج . ةدف التعلماا املدم  الا فقيس املوكباا الثاث للك اءةهو خمطط يتضمن مددا  ددا من الوق اا للمواقب  تسب احلجم السامي املمتوح لكم مادة، فست

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

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

ويتتج نصوصا طويل  . ويقلوأ قواءة سليم  ومسرتسل  ومعرّبة نصوصا أصلي ، أغلبةا مشكول ، وي ةمةا. يتواصم مشافة  يف وخعياا متتوم  بلسان موبّ  :الوابع  الست يف هناي  
 .ومشاري  هلا دالالا اجتمامي . نسبيا يف وخعياا فواصلي  دالل 

 الكفاءات الختامية امليادين 

 المنط الوصفي ابلرتكزي عيلمعها،  ويتفاعل والعقيل،يف حدود مس تواه ادلرايس، ومعره الزمين ابت منطوقة يفهم خطا فهم املنطوق 

 التعبير الشفوي 
يف وضعيات تواصلية  ،واالتصالعريّب يف موضوعات خمتلفة اعامتدا عىل مكتس باته املدرس ية ووسائل الاعالم  أ ش ياء بلساناحدااث ويصف  قصصا أ وحياور ويناقش ويقدم توجهيات ويرسد 

 داةل  

ىل، تتكّون من تسعني   المنط الوصفيومعّّبة من خمتلف ال مناط ويفهمها، ابلرتكزي عىل  سلمية ومسرتسةليقرأ  نصوصا أ صلية، قراءة  فهم املكتوب   مائة وعرشين لكمة أ غلهبا مشكوةل لكمة ا 

 التعبير الكتابي 
ىل  60ون من تتك نسبيا منسجمةينتج كتابة نصوصا طويةل  وضعيات تواصلية دالـة، ومشاريع لها دالالت  الوصفي يفلكمة أ غلهبا مشكوةل، من خمتلف ال مناط ابلرتكزي عىل المنط  08ا 

 اجامتعية

 
 
 
 

 

 مادة اللغة العربية
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   جدول يبين تطور الكفاءات الختامية عبر السنوات
50الّسنة  50الّسنة  الميادين  53الّسنة   52الّسنة   51الّسنة    

فهم المنطو 
 ق

 يفهم الخطاب المنطوق*
 يتفاعل معه*

 مستواه الدراسي، متالئم مع العمر الزمني والعقلي من*
 من مختلف األنماط*

مرتكز على النمطين *
 .  التفسيري والحجاجي

مرتكز على النمط *
 .الوصفي

مرتكز على النمط * مرتكز على النمط السردي *
 .التوجيهي

مرتكز على النمط *
 . الحواري

التعبير الشفوي
 

 يحاور ويناةش*
 يقدم توجيهات*
 يسرد ةصصا*
 يصف أشياء أو أحداثا*
 يعّبر عن رأيه*

ويوّضح وجهة نظره، * 
 ويعّللها

 يحاور ويناةش*
 ويقدم توجيهات*
 ويسرد ةصصا أو احداثا*
 ويصف أشياء*

 يحاور ويناةش*
 ويقدم توجيهات*

 يسرد ةصصا أو أحداثا**

 يحاور ويناةش* 
 يحاور ويناةش* توجيهاتيقّدم *

  بلسان عربيّ *
 في موضوعات مختلفة* 

 اعتمادا على مكتسباته المدرسية، وسائل االعالم*
 مستعمال بعض أفعال القول *
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فهم المكتوب

 

 نصوص أصيلة،* 
 يفك الرموز، * يفك الرموز،*
 يقرأ نصوصا بسيطة * يقرأ نصوصا ةصيرة*

معبرة ةراءة سليمة مسترسلة *
 وواعية 

 ةراءة بيسر، * ةراءة سليمة * ةراءة سليمة ومسترسلة * ةراءة سليمة ومسترسلة ومعّبرة *
 

 الفهططم* 
 من مختلف األنماط 

التركيز على النمطين *
 التفسيري والحجاجي،

التركيز على النمط *
 الوصفي، 

التركيز على النمط *
 السردي، 

التركيز على النمط *
 التوجيهي، 

التركيز على النمط *
 الحواري 

تتكّون من مائة وعشرين  *
 كلمة إلى مائة وثمانين كلمة 

 

تتكّون من تسعين   كلمة * 
 إلى مائة وعشرين كلمة

 

تتكّون من ستين كلمة إلى *
 تسعين كلمة 

 

تتكّون من ثالثين كلمة إلى *
 ستين كلمة 

 

تتكّون من عشرة كلمات *
 إلى ثالثين كلمة 

 
 .مشكولة شكال تاّمطا* .أغلبها مشكولة* جزئيامشكولة *

 

التعبير 
الكتابي

 يرسم حروفا و يكتب كلمات*  
ينتج نصوصا طويلة نسبيا * ينتج نصوصا طويلة منسجمة *

 منسجمة
ينتج نصوصا متوسطة الطول *

 منسجمة
 ينتج وجمال ونصوصا بسيطة* ينتج نصوصا ةصيرة منسجمة*



ابتدائي -ملخططات السنوية   

 7                                                                                                                                           وزارة التربية الوطنية                                                                                        

 إلى كلمة  05تتكون من *
125  

 كلمة  25ال تزيد عن * كلمة  05إلى  25تتكون من * كلمة  05إلى  05تتكون من  كلمة  05إلى  05تتكون من *

 مشكولة شكال تاما،* أغلبها مشكولة،*  مشكطولة جزئيطا، *
 من مختلف األنماط،*

التركيز على النمطين التفسيري * 
 والحجاجي

 بالتركيز على النمط الحواري، * التركيز على النمط التوجيهي  * النمط السردي التركيز على * التركيز على النمط الوصفي  *

 .وينجز مشاريع بسيطة*  مشاريع لها دالالت اجتماعية*، 
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 أنموذج مخطط لتناول ميادين اللغة خالل األسبوع في السنة الرابعة ابتدائي
 منهجية التناول الزمن الحصة الميدان

فهم المنطوق
 

والتعبير الشفوي
 

 فهم المنطوق  1-2
 "التعبير الشفوي +  

د 00  .مسرحة األحداث* اكتشاف الجوانب القيمية / األجرأة / مرحلة العرض *  

د 00 انطالةا من الواةع المعيش واستعمال الصيغ واألساليب في وضعيات تواصلية " الوحدة"التعبير مشافهة عن موضوع  
 .  دالة

 .  التدريب على اإلنتاج الشفوي*  د 00 لشفوياإلنتاج ا -3

فهم المكتوب والتعبير الكتابي 
 

  ةراءة النّص، و إنجاز  تطبيقات  حول المعنى *  د00 (أداء وفهم)القراءة  -0
القراءة و الظاهرة  0-0

 د05 تمارين كتابية+ التركيبية 
 .بيقات شفوية وكتابيةةراءة النّص، والتدريب على الظاهرة التركيبية و إنجاز تط*

القراءة و الظاهرة  7-0
+ الصرفية أو اإلمالئية 

 تمارين كتابية
 د05

 .ةراءة النّص، والتدريب على الظاهرة الصرفية  أو اإلمالئية  و إنجاز تطبيقات شفوية وكتابية*

 (تقديم و مسرحة) مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى * د 00 المحفوظات -0
 نص للمطالعة من طبيعة المحور المقدم يساعد على إدماج الموارد المكتسبة  د 00 المطالعة-15

 التدريب على اإلنتاج الكتابي* د 00 اإلنتاج الكتابي -11

 مالحظات 
الشفوي و  حصة لإلنتاج تخصص) أسبوع كاملبدال من تخصيص  مقطع تعلميحصص لإلدماج و التقويم نهاية كل  0تخّصص 

، ( الكتابي الفردي وتصحيحه، وحصة للمعالجة  على أن ُتستغل الحصتان المتبقيتان حسب مقتضيات المقطعحصتين لإلنتاج  
 .ليشرع في تنفيذ المقطع  الموالي مباشرة 
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 ابتدائي رابعةاملخطط الّسنوي لبناء التعلمات السنة ال
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 فهم املنطوق و التعبير      الشفوي  فهم املكتوب التعبير الكتابي
 ألاسابيع املقاطع املحاور 

 ألاساليب الرصيد اللغوي  القراءة النحو الصرف ماءإلا  املحفوظات الكتابة املشاريع

 10 التقويم التشخيص ي

إنجا

ز الئحة 

 الحقوق 

و 

 الواجبات

 

 

تصرف في ي

إلاطار )ألاحداث 

من حيث ( الزماني

ترتيبها باستعمال 

و، ف، : أدوات الربط

 ثم

ياحسن 

 ألاخاق

التاء 

املفتوحة في 

 ألافعال

 

الضمائر 

 فصلةاملن

تصريف 

الفعل املاض ي 

مع ضمائر 

 املتكلم

أنواع -

 الكلمة

الفعل -

 املاض ي

الفعل -

 املضارع

مع عصاي 

 في املدرسة

ماسح 

 الزجاج

 جّدتي 

الرصيد الخاص 

 بأعمال الخير 

الرصيد الخاص 

 بألعاب ألاطفال 

الصفات 

الخاصة بالقيم 

 إلانسانية

 ألفاظ النسبة

 ظروف الزمان

 كـ:التشبيه بـ 

القي
سانية

إلان
م 

 

طع 
املق

10
 

18 

10 

10 

 0/8 للمقطع(  إدماج ، تقويم ، ،ومعالجة)

صن

ع مطوية 

لوصف 

 الحي

تصرف في ي

إلاطار )ألاحداث 

من حيث ( املكاني

ترتيبها باستعمال 

و، : أدوات الربط

 ف، ثم

 أمي

تاج 

 الوفاء

التاء 

  و املفتوحة

املربوطة 

 في ألاسماء

 

 تصريف

الفعل املاض ي مع 

ضمائر املخاطب و 

 الغائب

الجملة 

 الفعلية

 الفاعل-

 املفعول به-

 التاجماعث

املعلم 

 الجديد

 بين جارين

الترابط الداللي 

الخاص باملجموعات 

 املشتقات/

الرصيد الخاص 

 باملعرفة واملدرسة 

 التضاد/  الاشتقاق

 العطف

ظروف 

 املكان

املفعول 

 املطلق

الحياة 
الاجتماعية

 

امل
طع 

ق
18

 

10 

10 

10 

 0/8 للمقطع(  إدماج ، تقويم ، ،ومعالجة)

إنجا

ز بورتريه 

عن 

شخصية 

 وطنية

يتصرف في 

النص بإغنائه 

 :بالوصف

ـ الوصف 

 .بالجملة إلاسمية

ـ الوصف 

 وطني

 ياشهيد

 

الهمزة 

املتوسطة 

 على ألالف

تصريف 

املاض ي مع جميع 

تصريف  ضمائرال

مع ضمائر  املضارع

 املتكلم

 و املخاطب

الجملة -

 إلاسمية

 الصفة-

 الفعل الازم

 

الحنين إلى 

 الوطن

ألامير عبد 

 القادر

الزائر 

 العزيز

 عامات الترقيم

 الصفات املادية

الرصيد الخاص 

بالرموز و املعالم 

 الوطنية

 سوف/ سـ 

صفات 

 الشخصية

ما 

 ...حتى...إن

 

 الهوية الوطنية

ا
طع 

ملق
10

 

10 

01 

00 
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 بالنعت

 للمقطع(  إدماج ، تقويم ، ،ومعالجة)

 

0/8 

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

إنجا

 ز لوحات

بيئي

 ة

يتصــــــــــــــــــــرف فــــــــــــــــــــي 

الــــــــــــــــــــــــــنص بإغنائــــــــــــــــــــــــــه 

  :بالوصف

ـــــــــــــــــــــــــــ الوصــــــــــــــــــــــــــف 

 بالحال 

ـ و الوصف 

 باملفعول املطلق

 

 الضياء

تغريدة 

 العندليب

الهمزة 

طة املتوس

 على الواو

الهمزة 

املتوسطة 

 على النبرة

 

تصريف 

املضارع مع ضمائر 

 الغائب

 حروف الجر

املضاف 

 إليه

 فعل ألامر

رسالة 

 الثعلب

البيت 

 البيئي

طاقة ال 

 تنفذ

 

الرصيد -

الخاص بأسماء 

 الحيوانات

الرصيد -

الخاص بأصوات 

 الطبيعة

 الترابط الداللي-

الخاص بعناصر 

 من الطبيعة

فعال دالة أ

 على الحركة

 :التشبيه بـ

 كأن

ألفاظ 

 النسبة

 

 

طبيعة 
ال

والبيئة
 

طع 
املق

10
 

00 

00 

00 

 0/8 للمقطع(  إدماج ، تقويم ، ،ومعالجة)

تص

ميم 

 ألبوم

ملرا

حل 

 النمو

يتصرف في 

النص بإغنائه 

 :بالحوار

ـ ألافعال الدالة 

على القول في 

 الحوار 

عامات ـ إدراج 

 التنقيط

التوازن 

 الغذائي

رياضة 

 ألابدان

الهمزة  

في آخر 

 الكلمة

املتط)

 (رفة

تصريف فعل 

 ألامر

 اسم الفاعل

 

 

 كان

 وأخواتها

الاسم في 

 الافراد والتثنية

 الحال

 

 

 قصة زيتونة

مرض 

 سامية

ملن تهتف 

 الحناجر

الرصيد الخاص 

 (ألغاز)باألغذية

الرصيد /التضاد

الخاص بالصحة و 

 الطبي اصالاختص

الرصيد الخاص 

 بالرياضة

 التفضيل

 إذا...بينما 

 ....بـ

ما : التعجب

 ...!أفعل

صحة 
ال

ضة
والريا

 

طع 
املق

10
 

00 

02 

00 

 0/8 للمقطع(  ومعالجةتقويم،  إدماج،)

ينتج نصا سرديا     ألاسماء  الكتاب  الترابط الداللي   إن وأخواتها  ا ظروف املكان

لحيا

ة 

الثقا

 فية 

ا

 20 10ع طقمل
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إنجاز 

 شريط 

 مرسوم

مغنى بالوصف 

 :وبحوار

ـ العاقات بين 

 الشخصيات

 ـ وصف

 الشخصيات

علبة 

 ألالوان

 املوصولة

ألالف 

اللينة في 

 ألافعال 

 

جمع املذكر  اسم املفعول 

 السالم 

جمع املؤنث 

 السالم

جمع 

 التكسير 

 أنامل من ذهب-

لباسنا -

 الجميل

القاص -

 الطارقي

 

 الخاص بالِحَرف)

الرصيد الخاص 

 لثقافيباملوروث ا

 الترابط الداللي

 

 ...لـ.... لوال

 :بـ الاستثناء

 سوى  -إال 

21 

22 

 0/8 للمقطع( ومعالجة تقويم، إدماج،) 

 80 تقويم تشخيص ي ومعالجة( + )تقويم فصلي)

كتا

 بة 

كي

فية 

 صناعة 

 لعبة

ينتج نصا 

مغنى سرديا 

 :بالوصف وبحوار

ـ وصف ألاعمال 

 وألاقوال

ـ وصف إلاطار 

  املكاني

ـ وصف إلاطار 

 الزماني

 تلفاز 

وحاسو 

 ب

علماء 

 املستقبل

التنو 

 ين

ألال

ف اللينة 

 في ألافعال 

في  الاسم

واملثنىاملفرد   

 املصدر

 

 

 

مركبة 

 ألاعماق

 سالم 

  والحاسوب

أعظمكما   

الرصيد الخاص 

 بالغوص

 الرصيد الخاص

 بالحاسوب 

الرصيد الخاص 

  باالكتشاف

 والاختراع

 الاستدراك

لكن: بـ   

 التفضيل

ألافعال 

الدالة على 

 الحركة

إلابداع 
الابتكار

و
 

طع 
املق

10
 

80 

80 

80 

 0/8 (للمقطع (ومعالجة تقويم، إدماج،

إنجا

 ز دليل 

سيا

 حي

إنتاج نص 

سردي مركب 

ألاحداث، مغنى 

 .بالوصف

الحمام

 ة املهاجرة

 الواحة

الال

ف اللينة 

في 

 الحروف

 

الاسم في 

املفرد و جمع 

 املذكر السالم

 

الفعل 

 الصحيح 

والفعل 

 املعتل

جولة في 

 بادي

حكايات في 

 حقيبتي

الرصيد الخاص 

 بالصفات 

 والسفر بالطائرة 

الرصيد الخاص 

 بالعواصم والبلدان

 

جنو /شماال

 با

 غربا/شرقا

ظروف 

 املكان

الرحا 
ألاسفار 

ت و
 

طع 
املق

12
 

82 

80 

01 
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 0/8 (للمقطع (تقويم، ومعالجة إدماج،

 08 التقويم إلاشهادي

  سيرورة المقطع  -51
   فتتةي بعوض أرب  مةماا فتحول كم ( ي ، القيم واملواقف، والك اءاا العوخي املوارد املعوفي  املتةج)وهي وخعي  هلا القدرة ملة استدماء كم املوارد السال   الذكو (: الوخعي  األم)الوخعي  املشكل  االنطاقي

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

 منهجية تناول المقطع في أسابيع التعلم  -52
 : ميدانا فهم المنطوق والتعبير الشفوي - أ
 التمط املوفبط بالّست  من امداد االستاذ مليم متتو  األمناط يغلب: نص موفبط بالوخعي  اجلزئي  األوىل: ميدان فهم المنطوق.  
 ي ةو التعبري الش وي يف املقط  بثاث  أوجم: ميدان التعبير الشفوي: 

 ةماا احملددة بدق لم ماق  وطيدة ب ةم املتطوق حبيث يتجز املتعلم مموم  من امل: الوجم األول. 
  ج املتعلم لم ماق  بدراس  الرتاكيب واألساليب املوفبط  باملقط                                                                    من انتا : الوجم الثاين 
 أمهي  بالغ  لم ماق  بالتدريب ملة اصنتاج الش وي وهي من أهم احملطاا الا جيب أن فوىل: 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  التقدلتغال  توياا الكتاب املدرسي و يف هذه احملط  نتتقم إىل اس   . 
 موتل  التدريب ملة اصنتاج الكتاب. 

 .االسبو  الواب  لإلدماج والتقول  من طويق وخعياا موكب ، فكون قادرة ملة حتديد مستوي اكتساب الك اءة املوصودةنصف صص خي : هجية تناول المقطع في االسبوع الرابعمن
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 :توجيهات من الوثيقة المرافقة
يتم ... مبارك : التةتئ . ...م وا،: االمتذار/.اكوا، أتستت : الشكو واالستحسان....موتبا، : الرتتيب. ا وسةا، هتيئا، معذرةأه: أل اظ اجملامل /السام، صباح ااري، مساء، ااري : التحي : أفعال القول .1

 .فتاوهلا يف مجي  املقاط 
 يتم فتاول التضاد والرتادف يف كم التصوص خمن التطبيقاا اااص  بال ةم والتوظيف .2
 بال ةم وأخوي بالتوظيف وثالث  بالقيميت  حتليم التصوص من خال فطبيقاا متعّلق  .3
 وجوب اترتام تجم التّص م  مواماة التدرّج خال الست  يف هذا احلجم، ليصم يف ال صم الثالث إىل تّده األقصةيت .4
 اترتام طبيع  التصوص املقورة م  فقدل نّص واتد يف األسبو يت .5
 لك بتجسيد ماق  التكامم فيما بيتةمايتجتّتب ال صم بني التصوص يف املقط  الواتد، وبني املقاط  وذ .6
 ، م  خبط املوارد املعوفي  واملتةجي  والقيم والك اءاا العوخي  املستةدف  تسب كم ميدانيت(نص القواءة)بتاء التصوص املتطوق  من طوف األستاذ امتمادا ملة التص القامدي  .7
  يت(يتّم دراستةا والتعّوف ملة فدثريازا م  استخاص القامدة)موارد مليدان، فةم املكتوب : يف الكتاب هي ال واهو التحوي  والصوفي  واصمائي  يف الّست  الوابع  املدرج  .8
 إدراج نّص خال كم أسبو  للمطالع  يف الّست  الوابع  يدمم موارد احملوريت .9

   .مضاف جيب الت اوض م  التاميذ للتحقيق املشاري  املربم ، وفتجز خارج التوقيت الومسي وهي قيم   .01
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 املوارد املنهجية مليادين اللغة العربية
يدان فهم املنطوق ملاملوارد املنهجية 

 والتعبير الشفوي 
 يدان التعبير الكتابيملاملوارد املنهجية  يدان فهم املكتوبملاملوارد املنهجية 

 الوجاه 
 االستةال 

 الوجاه 
 االستةال

 الوجاه 
 االستةال

 اترتام تجم املتتج سام  وخعي  اجلسم اجلسمسام  وخعي  
 وسيل  العوض املتاسب  .الصوا املتاسب للموقف مستوي الصوا مستوي

 البتاء

 موض ال كوة

 أداء املع  ومتثيلم

 خمارجةا من للحووف الصحيح التطق

 البتاء

 استخدام مجم فام  املع 
 فوظيف الرتاكيب والصيغ امل قواءة وتداا لغوي  ك استخدام مجم فام  املع 
 فوظيف األساليب املتاسب  واملدودالتمييز بني احلوكاا  فوظيف الرتاكيب والصيغ
 الّتمثم الصحيح للمع  واصابا مواماة الشد والتتوين  الّتمثم الصحيح للمع 

 وأللللللل القموي الشمسي   للللالتميز بني أل املتةجي اترتام اجلانب

 جامانس

 املتةجي اترتام اجلانب

 انسجام
 مدم التتاقض

 دراس  املب 
 فوظيف ماماا الرتقيم التعوف ملة اخصياا التص

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

 التميز
 القواءة اصيقامي  التميز اقرتاح تم

 التميز
 اقرتاح تم

 إبداء رأي  إبداء رأي
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 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

 :
تم 

ي
   

جلزئي
ا ا

خعيا
والو

ط  
بسي

ا 
خعيا

ل و
خا

من 
س  

درو
د امل

ملوار
ول ا

فق
ال 

  خ
لمي

التع
ط  

ملقا
يف ا

دف  
ستة

د امل
ملوار

  ا
جلمي

مي  
 يو

اا
ت 

وما
ئل  

وأس
ط  

أنش
 و 

رين
 متا

و
ست 

ال
 

 .يف النص املنطوق حسن الاس امتع ، فهم املعىن العام للمنطوق ، احلصول عىل معلومات حمددة من املنطوق ،فهم تسلسل ال حداث ــ 

يس تخدم الروابط اللغوية املناس بة .حيرتم رشوط الاصغاء، حيدد موضوع الوصف وعنارصه ،حيدد املوصوف الرئيس وجوانب الوصف فيه  يت امم م  التص املتطوق

 النعت، الوصف ، احلال ، يتفاعل مع معاين اخلطاب املسموع: للوصف 
 .وخو  ومتاصوه يستخدم الووابط اللغوي  املتاسب  ،يميز  من ااطاب املحيدد  حيلم موخو  الوخعي  التواصلي 

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

التعبري 
 الش وي 

حيرتم خطاط  التمط الوص ي ،يوظف الووابط  يتقيد باملوخو ، حيدد الزمان واملكان، وصف،يستخدم القوائن املتاسب  لل ي ةم تديثم
 فوظي ا سليما ،

يتقيد باملوخو ، يطلب الكلم  بددب واترتام   حيدد الزمان واملكان، يستخدم األ مت  املتاسب  والقوائن املتاسب  ، يتواصم م  الغري
 يقدم رأيم الشخصي ،يستخدم التعليم وأساليب االقتا  ،

 يعرب من رأيم يف املوصوف .يستخدم التعليم وأساليب االقتا  ، يقدم رأيم الشخصي يطلب الكلم  بددب واترتام ، يقدم ذافم وخيرب متةا

فةم 
 املكتوب

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

من غريه ،يميز الشخصياا البشوي  ، املادي  ،الواقعي  ، اايالي  ،يميز التص  الوص ي ،يت امم م  معاين التص  يعيد بتاء املعلوماا الواردة يف التص
 .يؤدي احمل وظاا أداء معربا   -الوص ي

 -جييب من األسئل  الا فتعلق مبوكباا التص اللغوي  ،حيدد فكوة التص العام  اللغوي  املتاسب  للتص، حيدد القوائن يستعمم املعلوماا الواردة يف التص
 ويستتبط احلكم والقيم 

ط ا
ّ
لسنوي للتقويم البيداغوجيــ املخط  
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التعبري 
 الكتاب

 حيرتم اووط العوض ،يستخدم األوصاف املتاسب  للموخو  يتعوف ملة خمتلف أاكال احلووف 
 حيرتم قوامد اللغ  . الوص ييت م انتاجم وفق التمط .تعمم ماماا الوقف املتاسب  ليس يتحكم يف مستوياا اللغ  العوبي  

 انتاج متصوص متوافق م  وخعي  التقول  يتتج متصوصاا تسب  وخعي  التواصم
 البعد الثاين: يتم فقول جتتيد املوارد من خال وخعياا إدماجي  يف هناي   املقاط  من خال املعايري ومؤاوازا  املوخح  يف اجلدول املوايل ) جدول املوارد املتةجي 
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 المواد الفصل األسبوع الميدان المقطع التعلمات المستهدفة بالتقويم مالحظات

تم توحيد فترات التقويم 
للغة العربية بين جميع 

المستويات، إلعطاء صورة 
متكاملة لتقويم الكفاءة 

 الشاملة للمرحلة

وخعياا لتحديد اصطار الزمين لألتداث بتوظيف أدواا :1لوةفة ا
 الوّبط فتعّلق مبحور القيم اصنساني  

األسبو  األّول من  كم امليادين  17املقط  
 األول اةو أكتوبو

الست  
 الوابع 

وخعياا لتحديد اصطار املكاين  لألتداث بتوظيف أدواا :2لوةفة ا
  الوّبط فتعّلق مبحور القيم اصنساني

األسبو  الثاين من  كم امليادين  13املقط  
 اةو نوفمرب

لوصف مت و طبيعي فتعّلق مبحور الطبيع  والبيئ  أو وخعياا :3لوةفة ا
 الوّياخ  والصّح  

األسبو  األّول من  كم امليادين  10املقط  
 اةو في وي

 الثاني

ق مبحور صنتاج نّص وص ي سودي مدّمم باحلوار فتعلّ وخعياا :0لوةفة ا
 احلياة الثقافي  

األسبو  الوّاب  من  كم امليادين  12املقط  
 اةو أفويم

 الثالث

 لغة عربية  املخطط الّسنوي للمراقبة املستمرة ــ
 



 
 
 

 

 

  
 .من االنتماء ألّمتم بيئي ، ويعربيبدي املتعّلم فعّلقم باصسام وتّبم للوطن مبمارساا سلوكي  فرب  بشكم متاسب حتّكمم فيما اكتسبم من معارف وقيم وسلوكاا اجتمامي  و  :الشامطططلةالكفطططاءة 

 الكفاءات الختامية الميدان

 مبادئ في القرآن الكريم
 والحديث النبوي الشريف

 حيسن املتعلم فتاول ما ت ظ من القوآن الكول واحلديث التبوي الشويف قواءة واست ةارا يف وخعياا فعلمي  خمتارة 

مبادئ في العقيدة اإلسالمية 
 والعبادات

وحيسن فتاول املعارف املتعلق  بالزكاة ( الكتب السماوي  ، والوسم)اصيمان وأركان اصسام ويتعوف مليةا ويعوف بعض أركان االيمان  يعدد املتعلم أركان
 والصيام ويوظ ةا يف وخعياا املمارس  

واالخالق  اآلداب)السلوك تهذيب 
 (االسالمية

 مي والبيئي وإقام  ماقاا تسن اجلوار وجتتب األخاق السيئ  حيسن املتعلم فوظيف القوامد األخاقي  يف احمليط االجتما

 السيرة النبوية مبادئ أولية في
 والقصص 

 يعوف باختصار  طاا من تياة الوسول صلة اهلل مليم وسلم يف مك  وبداي  الدموة ويتعوف ملة قص  يونس وصاحل مليةا السام 

 

 

 

 

 مادة التربية إلاسامية
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الموارد  الموارد المقترحة في الكتاب    افقةتوجيهات من الوثيقة المر  الحجم الساعي
 المعرفية

  .0 تقويم تشخيصي
10.35 

في وضعيات تعلمية مختارة، يستظهر المتعلم السور واألحاديث النبوية، ويوظفها توظيفا صحيحا يتم ** 
 ..تعلم القرآن الكريم وحفظه من أجل االستفادة منه في مجاالت كثيرة؛ كالتالوة والّصالة

 .ال ركين اصيمان بالكتب والوسم بنّي جانبا من هذا األثو ملة احلياة الووتي  واالجتمامي من خ* 
بحث من كي ي  ي. يؤدي العباداا كالزكاة والصوم يكون املسلم قد استوىف جانبا أساسيا من جوانب ديتم متدما* 

 .أداء هذه العباداا، وبني احِلكم املستتبط  متةا

 سورة العلق

 األ
طع

لمق
ا

 ول

7.  
  .3 طلب العلم
  .0 االخاص

  .0 اصيمان بالكتب السماوي 
  .6 الزكاة

  .2 االتسان
  .2 سورة التين

  .2 اصتسان إىل اجلار
  .01 من ص اا مباد الومحان

  .00 دموة الوسول لقومم
  .07 تقويم إشهادي أول

  .03 موقف قويش من دموة التيب
  .00 أدمج تعلماتي

املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة التربية إلاسامية ــ  
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 القيم األخاقي  احلست إبوا   10.35

 مطابق  املمارس  للوخعياايت* 

 املعاجل  السليم  لإلاكالياا املطووت  يف احمليطيت* 

 .االستدالل املوخومي بالتصوص الشومي * 

 .التعّوف ملة أّول من قَِبم الدخول يف اصسام م  بداي  الّدموة* 

 

 

 سورة الشوح 

المقطع الثاني 
 

00.  
  .06 السام  االيمان بالوسم مليةم

  .02 الصيام 
  .02 سورة الضحة 
  .02 إسام اب بكو 
  .71 احللم والع و 
  .70 التبسم صدق  

  .77 تقويم أشهادي ثان
  .73 نبذ العتف 

  .70 اسام ممو بن ااطاب 
  .70 أدمج فعلمايت 

 سورة الليللم  12.55

المقطع الثالث 
 

76.  
  .72 مليم السام[ يونس] نيّب اهلل 

  .72 جتّتب الغشّ 
  .72 سورة الشمس

  .31 مثم اجلليس الصاحل
  .30 مليم السام[ صاحل]نيّب اهلل 

  .37 تقويم إشهطادي ثالث أدمج فعلمايت
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 التقويطططططططم التشخيصي

 مستويات الكفاءات الختامية المستهدفة  التحكم  نماذج من مؤشرات 
 املتاسب ،وتسن استعماهلا يف الوخعياا  واألتاديثور للسالصحيح  االست ةار -

 ال ةم السليم  الرتفيم،تسن  للسور، االستدالل السليم
 والعرب يف تياة الوسول  أهم احملطااحتديد  االيمان،ال ةم السليم ألركان  -

الفصل  لتوظيف موارد املقط  األول  اسب متوخعياا 
 األول

 تعماهلا يف الوخعياا املتاسب  وتسن اس واألتاديث ورالصحيح للس االست ةار -
ابداء التحكم يف املعارف . الشعائو التحكم يف ممارس  الصوم، السليم لشعريةال ةم -
 .بالعباداااملتعلق  

  الثاين  لتوظيف موارد املقط تاسب  موخعياا 

الفصل 
 الثاني

 استعماهلا يف الوخعياا املتاسب   واألتاديث وتسنور يح للسالصح االست ةار -
املستلةم  من قصص األنبياء  فوخيح العرب واألتاديث،ربط األخاق باآلياا  - -
 . الصحاب  استتباط العرب من تياة بعض االستدالل املوخومي بالتصوص الشومي  ، والوسم،

  الثالث لتوظيف موارد املقط  تاسب  موخعياا 

الفصل 
 الثالث

 

 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي
ّ
 ــ املخط
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 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم طعالمق الميدان األسبوع الفصل المستوى

 الست  الوابع 

 01باملقط  وخعياا فواصم لتوظيف موارد املقط   01املقط   كم امليادين  16هناي  األسبو   األول

 02باملقط  وخعياا فواصم لتوظيف موارد املقط   02املقط   كم امليادين  02هناي  األسبو   الثاين /

 13باملقط  وخعياا فواصم لتوظيف موارد املقط   03املقط   كم امليادين  72ألسبو  هناي  ا الثالث

 

 

 

المخطط السنوي للمراةبة المستمرة ــ  
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 الكفاءة الشامةل 
أنوامم، وفت يم  واحلساب بكم( جلم  والطوح والضوبا)، واألمداد العشوي  والعملياا (0111111األصغو من )حيّم مشكاا بتجتيد معارفم تول األمداد الطبيعي   

وصف، متثيم أو نقم أو )، واهلتدس  (وصف فتقم أو حتديد موق  ايء)، وفت يم ال ضاء (أطوال، كتم، سعاا، معدد، مقارن  األطوال والزوايا)والتتاسبي  والقياس  معطياا،
 ..ومصطلحاا متاسب ، وفعبري سليم( االستقامي ، التعامد، التوا ي، التتاظو)باستعمال خواّص ( فكبري اكم

 اءة اخلتاميةالكف امليدان

 ال عداد واحلساب
قواءة وكتاب ، مقارن  وفوفيبا والعاقاا بيتةا، واستعمال املعلوماا املوجودة يف  )حيّم مشكاا بتجتيد معارفم املتعّلق  باألمداد الطبيعي  األصغو من مليون، واألمداد العشوي  

 .(آيل ومتمّعن فيم)، والعملياا األرب ، واحلساب بتوميم (كتابتةا

 .ومعلوماا مددي  مت ّم  يف قوائم أو جداول أو خمّططاا أو صور( باستعمال استدالالا اخصي )حيّم مشكاا متعّلق  بالتتاسبي   تنظمي معطيات

 الفضاء والهندسة
ن  أطوال أو استقامي  أو فعامد أو فوا  أو فتاظو حيّم مشكاا فتعّلق بوصف مسار أو حتديد موق  أو متثيم أو نقم اكم امتمادا ملة خمّطط أو فصميم أو خويط  أو مقار 

 باستعمال املصطلحاا املتاسب  وفعبري سليم

 املقادير والقياس
رت أجزاء ومضام اا املرت، الغوام ومضام افم، الل)باستعمال األدواا والوتداا املتاسب  ( أطوال، كتم، سعاا، مساتاا، مدد)حيّم مشكاا فتعّلق مبقارن  وقياس مقاديو 

 (.sو h ،minيوم، اةو، ست ، : )وأجزائم

 
 

مادة الرياضيات ــ  
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الحجم 
رةم  الموارد المقترحة في الكتاب    سيرورة المقطع  توجيهات من الوثيقة المرافقة الساعي

 األسبوع

أسابي   2  

  .1 تقويم تشخيصي
  ختتار وخعياا فعلمي  فرب  االستعماالا املختل   لألمداد األصغو

ف وظائف العدد ت ظ الكمياا وفوخح خمتل 011111من 
 .والرتفيب واستباق نتيج  تساب

    يمكن أن فعاجل الوخعياا التعلمي  اااص  بالتمثياا البياني
 .واملخّططاا، وتداا القياس املرتي

  م ةوم املضامف غري مطلوب يف هذا املستوي لذلك نكت ي
 .بالتعوف ملي هذه املضام اا من بني أمداد أخوي

  011و  20و  01و  70و 01و 0بني العاق  : مثم
 201و  011و 701و  711و  011و  01العاق  بني 

  0111و
 .21و  61و 00و  31و  00و  0العاق  بني 

  فعاجل وخعياا متكن التلميذ من استعمال األدواا اهلتدسي  لوسم
مستقيم يمو من نقط  معطاة يوا ي مستقيم معطة أو يعامده موفكزا 

 011111حيم مشكاا باستعمال األمداد األصغو من 
وممليا اجلم  والطوح وقواءة متثياا بياني  وخمططاا 
 .والتتقم ملة موصوف  وكذا مقارن  أطوال إنشاء هتدسي 

                ------------------
يتطلب تلةا جتتيد ممليا اجلم   انطاقي طوح وخعي   .1

مطووت  يف  011111وح ملة أمداد طبيعي  أصغو من والط
 .اكم جداول أو متثياا بياني  أو خمططاا

 فتعلق باملوارد ( بسيط )فتاول وخعياا فعلمي  أولي   .2
 تعلم جزئي لإلدماج 
 تقويم جزئي 
فتاول وخعياا فعلم اصدماج فتعلق بتوظيف ممليا  .3

يف  011111اجلم  والطوح ملة األمداد األصغو من 

 (0) 000 100األمداد األصغو من 

ول
 األ

طع
لمق

ا
 

 اجلم  والطوح  .2
 (0)مشكاا مجعّي  
 جداول وخمططاا

 التتّقم ملة موصوف   .3
 االستقامّي 
 آلي  اجلم 

4.  
 لطوحألي  ا

 (0) 000 100األمداد األصغو من 
 اجلم  والطوح

  .5 (: 1)المعالجة * الحصيلة  * أجّنُد معارفي  

السنوي لبناء التعلمات ملادة الرياضياتاملخطط   
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 .  للتوا ي والتعامدملة ااواص هتدسي
 

اقاا موفبط  بتمثياا بياني  أو خمططاا أو جداول سي
 .ومن احلياة اليومي 

 تم الوخعي  االنطاق  .0
فتاول وخعياا فقويمي  فتعلق حبم مشكاا مجعي   .0

 .وطوتي  يف سياقاا متتوم  فدرج موارد املقط 
معاجل  بيداغوجي  فستةدف التقائص والصعوباا املسجل  

ق باجلم  والطوح أو أثتاء فتاول املقط  خصوصا ما فعل
 بقواءة

 متثياا بياني  أو خمططاا أو العاقاا بني وتداا الطول

 قياس األطوال
 (7)مشكاا مجعي    .6

 فشكيم ومّد كّمياا مت ّم 
 مستقيماا متوا ي 

 مستقيماا متعامدة  .7
 جداول الضوب

 (0) اا أمداد مدلوف  مضام
 (7)مضام اا أمداد مدلوف    .8

 وتداا قياس كتم
 (0)متةجّي  تّم مشكاا   .9  ( 2)المعالجة * الحصيلة  * أجّنُد معارفي 

أسابي   2  

  ختتار وخعياا فعلمي  فرب  االستعماالا املختل   لألمداد األصغو
د ت ظ الكمياا وفوخح خمتلف وظائف العد 0111111من 

والرتفيب واستباق نتيج  تساب خمن سياق موفبط بقواءة جداول 
 .أو خمططاا واستعماهلا يف فت يم معلوماا

    يمكن أن فعاجل الوخعياا التعلمي  اااص  بالتمثياا البياني
 .واملخّططاا، وتداا القياس املرتي

 جلم  ختتار وخعياا من واق  التلميذ فدمم مكتسبافم املتعلق  با
والطوح والضوب، أما بالتسب  لعملي  القسم ، فختار وخعياا 

فشج  ملة افبا  خمتلف طوق وسريوراا احلم مبا فيم اصجواءاا 
 .الشخصي  قبم التطوق إىل آلي  القسم 

  فقرتح أنشط  حلساب تاصم قسم  بطوق خمتل  ، مثم الطوح

حيم مشكاا باستعمال األمداد األصغو من  7.
ومملياا اجلم  والطوح والضوب والقسم   0111111

بتوظيف مكتسبافم يف اهلتدس  صنشاء اكم هتدسي وكذا 
 .استعمال وتداا قياس السع  والطول

طوح وخعي  انطاقي  يتطلب تلةا جتتيد ممليا اجلم   .1
مطووت   0111111والطوح ملة أمداد طبيعي  أصغو من 

يف اكم جداول أو متثياا بياني  أو خمططاا ويف سياق 
 .موفبط باحلياة اليومي  للتلميذ

 فتعلق باملوارد ( بسيط )فتاول وخعياا فعلمي  أولي   .2
 تعلم جزئي لإلدماج 
 تقويم جزئي 

 (0) 000 1000األمداد األصغو من 

اني
ططططططططططط

 الثّط
طع

لمق
ا

 

 معوف  الت ام العشوي  .10

طول قطع   –متتصف قطع  مستقيم 
 مستقيم

 (7) 000 1000األمداد األصغو من 
11.  

 الّزوايا
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 .جي املكور ملضام اا للقاسم، قصد الوصول إىل اآللي  التموذ
أقسام، يمكن فو ي  الكواريس  0كواسا ملة   000لتقسيم : مثال 

كواسا يف كم موة وهو ما يعين   00يف هذه احلال  نو   . فسع  فسع 
 :يف كم موة 00أنتا نطوح 

  10845 153 6345108مث   مث
184563   02من  00مثّ نو   ثاث  ثاث  أي أنتا نطوح 

 .كواريس  0وفبقة 
  يسكوار   3كواسا وبقيت   31إذن، أخذ كم قسم. 

متد فتاول األنشط  اهلتدسي  الواردة يف هذا املقط  ن سح للتلميذ 
باستموار من خال وخعياا فوصا للممارس  اليدوي  يستعمم فيةا 

القص، الطي، الورق الش اف، القوالب، )وسائم وفقتياا متتوم  
والا متثم أدواا لتصديق التتائج ...( موصوف ، مسطوة، مدور، كوس

 .يف هذا املستوي
 
 

 
فتاول وخعياا فعلم اصدماج فتعلق بتوظيف العملياا  .3

يف سياقاا  0111111األربع  ملة األمداد األصغو من 
 .موفبط  بقياس أطوال أو سعاا معووخ  يف سياق هتدسي

 .تم الوخعي  االنطاقي  .0
فتاول وخعياا فقويمي  فتعلق حبم مشكاا ملة  .0

 .العملياا األرب  يف سياقاا متتوم  موفبط  مبوارد املقط 
معاجل  بيداغوجي  فستةدف التقائص والصعوباا  .0

ما فعلق بالضوب املسجل  أثتاء فتاول املقط  خصوصا 
 والقسم 

 

 مشكاا خوبّي 

 األاكال اهلتدسّي  املدلوف 
 وتداا قياس سعاا  .12

 التقويم الفصلي األّول

 (0)تّم مشكاا 
13.  

 (0)الضوب 
 (7)الضوب 

  .14  (3)المعالجة * الحصيلة * أجّنُد معارفي 

أسابي   2  

  ختتار وخعياا فعلمي  فرب  االستعماالا املختل   لألمداد األصغو
ت ظ الكمياا وفوخح خمتلف وظائف العدد  0111111من 

والرتفيب واستباق نتيج  تساب خمن سياقاا متتوم  متةا قواءة 
 .جداول أو خمططاا واستعماهلا يف فت يم معلوماا

    يمكن أن فعاجل الوخعياا التعلمي  اااص  بالتمثياا البياني
 .واملخطّطاا، وتداا القياس املرتي

 مم يف تم مشكاا قسم  ختتار وخعياا من واق  التلميذ فد
 .مكتسبافم املتعلق  بالعملياا األرب 

  يتعامم التلميذ ألوّل موو م  الكسور يف هذا املقط  لذلك فت م

حيم مشكاا باستعمال الكسور العشوي  واألمداد  .
واختبار العملياا املتاسب   0111111األصغو من 

وبتوظيف مكتسبافم يف اهلتدس  صنشاء ن ري اكم أو 
، واستعمال وتداا األطوال لوصف مسم أو إجنا  مثيم لم

.واملدد  
طوح وخعياا انطاقي  يتطلب تلةا جتتيد العملياا  .1

وملة   0111111األربع  ملة أمداد طبيعي  أصغو من 
كسور مشوي  مطووت  يف سياق موفبط باحلياة اليومي  ويمكن 

 . أن يكون هتدسيا

 (0)احمليط 

 
لث

ططططططططا
الثّطططط

طع 
لمق

ا
 

 

 (0)القسم    .15

 (7)القسم  

 الوّبامّياا اااص 

 الّدائلوة  .16

 (0)املسات  
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أنشط  فصم بالتاميذ يف البداي  إىل إدراك مدم ك اي  األمداد 
الطبيعي  حلم بعض املشكاا كقياس طول أو مسات  والت كري يف 

ومن بني الوخعياا . أمداد جديدة فق  بني مددين طبيعيني متتاليني
 :الا يمكن أن فقرتح يف هذا الشدن ما يلي

 :وخعياا فستعمم فيةا التعابري من التو  
قيس هذه "أو " لتقم هذه القطع  نوسم ثاث وتداا ونصف"

قيس هذه القطع  يساوي وتدفني "أو " القطع  يساوي رب  الوتدة

مثّ فستعمم كتاباا مثم". وثاث  أربا  
3

1 ،
4

2 ،
8

تش ري ل...  5

 : األطوال أو مساتاا ومن أمثل  ذلك
مسات  هذه القطع  هي ثلث مسات  املستطيم ونش وها بالكتاب   -

3

1. 

4: فعليم نقط ملة مستقيم مدرج تيث ف ةو الكسور -

1،
 2

1،
 

4

3،
 4

5،
 2

3،
 

... 

 ( 01)نسمي كسوا مشويا كم كسو مقامم قوة للعدد  -

:أمثل 
 10

1،
10

6

 
،

  100

64

 
،
 100

32 ،... 

 اسبي  من غريها باالمتماد ملة خمتلف متثيازا يمكن متييز وخعي  فت
 : ومن أمثل  ذلك(. مبارة، متثيم بياين، جدول مددي)
 مضووب يف : "... العبارة ّ…" 
 ..."  مقسوم ملة... »أو  

 دفتعلق باملوا( بسيط )ي  أولي  فتاول وخعياا فعلم .2
 دماجتعلم جزئي لإل 
 تقويم جزئي 
  ،معوف  واستعمال املصطلحاا خعف، نصف، الثلث

ثاث  أمثال، ثلثني، الوب ، ربعني، أربع  أمثال، ثاث  أربا ، 
 .ثاث  أنصاف مدد

فتاول وخعياا فعلم اصدماج فتعلق بتوظيف مملياا  .3
اجلم  والطوح والضوب ملة األمداد األصغو من 

  حبت  ومن يف سياقاا هتدسي  أو مددي 0111111
 .احلياة اليومي  للتلميذ

 .تم الوخعي  االنطاقي  .0
فتاول وخعياا فقويمي  فتعلق باختيار العملياا املتاسب   .0

 .حلم مشكاا يف سياقاا متتوم  موفبط  مبوارد املقط 
 معاجل  بيداغوجي  فستةدف التقائص والصعوباا املسجل 

سبي  أثتاء فتاول املقط  خصوصا ما فعلق مب ةوم التتا
.والضوب وآلي  القسم  وإنشاء ن ري اكم  

 وصف اكم هتدسي وإنشائم

 إنشاء أاكال هتدسّي 

17.  
 متةجي  تّم املشكاا

 (0)احمليط 

 (:0)المعالجة * الحصيلة * أجّنُد معارفي  

 تساب متمّعٌن فيم

18.  
 (3)القسم  

 وخعياا قسم 

 (3)املسات  

 (0)التتاسبّي  

 (0)القسم    .19

 (0)مشكاا تسابّي  

 (0)التتاظو 

 (0)القسم    .20

 (6)القسم  
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 اجلدول:  a  مدد األقام وb مثتةا 
00 6 0 3 7 a  
21 36 70 02 07 6 ab 

 bاملقدار الثاين: يف اجلدول العددي فاتظ خواص ااطي  وهي
 مدد ( أو مقسوم ملة)مضووب يف  aيساوي املقدار األول 

743)أو ياتظ أن ممو  مددين من السطو األول مثا ) 
  فستعمم الوسائم اهلتدسي  باصخاف  إىل خواص التتاظو لوسم ن ري

 .اكم
  حيوص األستاذ ملة جعم التلميذ يميّز بني اجملسم كشيء من

 .ثلم ملة املستويال ضاء والوسم الذي يم
فقرتح وخعياا يسمي فيةا التلميذ أو يمثم خمتلف املضلعاا املكون  

 .ألوجم اجملسم

 (7)التتاظو 

 (7)احمليط   .21

 تساب متمّعٌن فيم

 (0)آلي  القسم  

22.  

 (7)آلي  القسم  

 مشكاا قسم 

( 0)المعالجة * الحصيلة *  أجّنُد معارفي
 الثاني التقويم الفصل

أسابي   2  

 ختتار وخعياا فعلمي  فرب  االستعماالا املختل   لألمداد األصغو 
وفوخح خمتلف وظائف العدد ت ظ الكمياا  0111111من 

والرتفيب واستباق نتيج  تساب خمن سياقاا متتوم  كقواءة 
 .جداول أو خمططاا أو قياس مدد

   فعاجل الوخعياا التعلمي  بكتاب  كسو ملة اكم ممو  مدد
من خال فتاول األطوال ملة مستقيم  0طبيعي وكسو أصغو من 
 .لة موصوف مدرج أو املساتاا م

   و  1,0جنعم التلميذ ياتظ أن الكتابتني
10

فعربان من ن س  1

و 01,0العدد وكذا 
100

و 5,0يت         1
2

 25,0يت    1

حيم مشكاا باستعمال األمداد العشوي   .
والعملياا األربع  ويبلغ  0111111واألمداد األصغو من 

تلم ويوظف مكتسبافم يف اهلتدس  صجنا  متشور مسم وكذا 
 استعمال وتداا قياس األطوال والسعاا واملدد

                    -------------  
يتطلب تلةا جتتيد العملياا طوح وخعي  انطاقي   .1

واألمداد  0111111األربع  ملة أمداد طبيعي  أصغو من 
العشوي  مطووت  يف سياق قياس مدد من احلياة اليومي  

 .للتلميذ
 فتعلق باملوارد ( بسيط )فتاول وخعياا فعلمي  أولي   .2
 تعلم جزئي لإلدماج 

 (7)مشكاا تسابّي  

بع 
الرا

طع 
لمق

ا
 

 (7)التتاسبّي    .23
 ماقاا تسابّي  بني األمداد

 (0)الكسور 
 (3)التتاسبّي    .24

 (7)الكسور 
 (0)قياس معدد 

25.  
 (0)اجملّسماا 

 (7)ّسماا اجمل
 (0)المعالجة * الحصيلة *  أجّنُد معارفي

6 
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و 
4

و   75,0يت     1
4

3. 

فسمح هذه العاقاا بالوصول إىل فوسي  صور ذهتي  هلذه األمداد 
متد التلميذ ونوفكز يف ذلك ملة أنشط  تول األطوال واملساتاا 

عاق  بني ال:  والكتم وسعاا مثا
4

و 1
2

  25,0أو بني) 1

وبني (       5,0و
100

و 1
10

(                   1,0و 01,0أو بني ) 1

وبني 
1000

و 1
100

 (01,0و 001,0أو بني ) 1

  فستغم األستاذ أنشط  فكبري أو فصغري اكم مستو بسيط جلعم
التلميذ يكتشف أّن بعض خواص الشكم فبقة   وظ  متد فكبريه 

 .أو فصغريه، مثم التوا ي والتعامد
جي  تم املشكاا حيوص األستاذ ملة التدكد من يف فتاول متة

اكتساب التلميذ لك اءاا فةم نص املشكم، فعديد املعطياا، 
حتديد املطلوب، استخواج املعطياا الضووري  للحم، استخواج 

معطياا خمتي ، حتديد العملياا احلسابي  املتاسب ، صياغ  خط  
، ابين تلول تم، التصديق ملة نتيج ، فبليغ تم كتابيا وا اهيا

 مقرتت 

 تقويم جزئي 
ملياا فتاول وخعياا فعلم اصدماج فتعلق بتوظيف الع .3

األربع  ملة األمداد العشوي  وملة األمداد الطبيعي  األصغو 
 .0111111من 
 .تم الوخعي  االنطاقي  .0
فتاول وخعياا فقويمي  فتعلق حبم مشكاا مجعي   .0

 .وطوتي  يف سياقاا متتوم  موفبط  مبوارد املقط 
معاجل  بيداغوجي  فستةدف التقائص والصعوباا املسجل  

خصوصا ما فعلق باجلم  والطوح ملة  أثتاء فتاول املقط 
 األمداد العشوي  أو إجنا  متشور

 الكسور العشويّ 
 (3)مشكاا تسابّي    .26

 (3)الكسور 
 (0)الكسور 

27.  
 (7)قياس معدد 
 (3)اجملّسماا 

 التقويم الفصلي الثاني
 (0)األمداد العشوي  

28.  
 (7)تّم مشكاا 
 (7)األمداد العشويّ  

 (7)المعالجة * الحصيلة *  أجّنُد معارفي
 (3)األمداد العشوي  

 (0)األمداد العشوي    .29
 األمداد العشوي  والكسور يف احلياة اليومي 

 فكبري أو فصغري أاكال
 مج  وطوح أمداد مشوي   .30

 احلاسب 
 مساتاا و يطاا

31.  
 (7)المعالجة * الحصيلة *  أجّنُد معارفي

 متةجّي  تّم مشكاا
32.  

 لتقويم الفصلي الثالثا
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 التقويطططططططم التشخيصي
 مستويات الكفاءات الختامية المستهدفة :نماذج من مؤشرات التحكم

استعمال  -011111وف كيك ومج  وطوح األمداد األصغو من  مقارن  وفوفيب - .ا ةيا وكتابيا 011111فعيني األمداد األصغو من  -
 .01و 70، 71، 00، 01، 0، 7التعّوف ملة مضام اا األمداد  -.التجمي  بالعشواا وباملئاا لعد كمياا كبرية

ستقامي  نقط استعمال األدواا اهلتدسي  للتحقق من ا -.فوّق  مسار ملة موصوف  -.وتداا الطولالتعّوف واستعمال وتداا الكتم و  -
الربهان ملة فةم نص مشكل  من خال البحث من  -.التمييز بني املشكاا اجلمعي  والطوتي  والضوبي  -.وفوا ي مستقيمني وفعامدمها

 الومو  واملصطلحاا والرتميز العاملي بشكم سليميت استعمال - التمييز بني املعطياا واملطلوب يف نص مشكميت -.معلوماا فتقصةا
 .فقدل متتوجا بشكم متّ م ومتسجم - التحّقق من صح  نتائج واملصادق  مليةا -.بلغ  موبي  سليم  كتابيا وا ةيا التعبري  -

حيم مشكاا باستعمال األمداد األصغو من  .1
وممليا اجلم  والطوح وقواءة متثياا  011111

بياني  وخمططاا والتتقم ملة موصوف  وكذا مقارن  
 .أطوال إنشاء هتدسي 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي
ّ
 ــ املخط
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إجنا  مملي   -011111مقارن  وفوفيب وف كيك ومج  وطوح األمداد األصغو من  - .ا ةيا وكتابيا 011111عيني األمداد األصغو من ف -
إجنا  مملي  قسم  بدون باق بالبحث من مدد  -.أرقام ملة األكثو يف مدد مكّون من رقمني ملة األكثو 3خوب مدد مكّون من 

التعّوف ملة الوبامياا اااص   -.ألطوال وإنشاء اكم هتدسي امتمادا ملة بونامج إنشاء معطةمقارن  ا -.احلصص وقيم  كم تص 
 .التمييز بني وخعياا قسم  من بني وخعياا أخوي -.تساب مسات  بالتبليط وتساب أطوال -.وملة الدائوة ويومسةا باستعمال املدور

الومو  واملصطلحاا والرتميز العاملي بشكم  استعمال - طلوب يف نص مشكميتالتمييز بني املعطياا وامل -.مّدة مواتم تم مشكم يتطلب -
 .فقدل متتوجا بشكم متّ م ومتسجم - التحّقق من صح  نتائج واملصادق  مليةا -.التعبري بلغ  موبي  سليم  كتابيا وا ةيا  -.سليم

حيم مشكاا باستعمال األمداد األصغو من  .2
لضوب ومملياا اجلم  والطوح وا 0111111

والقسم  بتوظيف مكتسبافم يف اهلتدس  صنشاء اكم 
 .هتدسي وكذا استعمال وتداا قياس السع  والطول

 .قواءة وكتاب  كسور واستعملةا لتش ري نتيج  قياس طول أو مسات -(آلي  القسم . )وخ  مملي  القسم  ملة مدد يتكّون من رقمني -
فكبري وفصغري  -.استعمال استدالالا اخصي  فوفكز خمتيا ملة خواص ااطي  -.اسبي التمييز وخعي  فت -.ويكتب كسورا مشوي قواءة  -

 .استعمال خواص التتاظو صنشاء  ور فتاظو اكم -.استعمال الثاني  والدقيق  والسام  لتعليم أتداث -.أاكال ملة موصوف 
 .تساب مساتاا بوتداا غري اصطاتي  -. كم مبخّططيمّثم مش -.اا املدلوف  ويوبط مسم بتمثيلمالتعّوف ملة بعض خواص اجملسم -
التعبري بلغ  موبي  سليم    -الومو  واملصطلحاا والرتميز العاملي بشكم سليميتاستعمال  - التمييز بني املعطياا واملطلوب يف نص مشكميت -

 .مفقدل متتوجا بشكم متّ م ومتسج -.التحّقق من صح  نتائج واملصادق  مليةا -كتابيا وا ةيايت

حيم مشكاا باستعمال الكسور العشوي  واألمداد  .3
واختبار العملياا املتاسب   0111111األصغو من 

وبتوظيف مكتسبافم يف اهلتدس  صنشاء ن ري اكم أو 
لوصف مسم أو إجنا  مثيم لم، واستعمال وتداا 

 .األطوال واملدد

 .مج  وطوح مددين مشويني بوخ  العملي  -.شويني واملقارن بيتةماقواءة وكتاب مددين م -.بني مددين طبيعيني متتاليني تصو كسو -
 .استعمال احلاسب  صجنا  مملي  أو لتصديق نتيج  تساب -.ط أو بالتقويب ملة مستقيم مدرّجحتديد موخ  مدد مشوي بالضب -
التمييز بني مسات   -.ت  والقون لتعليم أتداثاستعمال اليوم والشةو والس -.لتعبري من قياس أطوال، كتم ومدداستعمال األمداد العشوي  ل -

 .متثيم مشكم مبخطط وطوح أسئل  فسامد ملة تلم -.نشو مكعب ومتوا ي مستطياا ومتييز التصميم املوافق لكم متةما -.اكم و يطم
التعبري بلغ  موبي  سليم     -.يمالومو  واملصطلحاا والرتميز العاملي بشكم سل استعمال - التمييز بني املعطياا واملطلوب يف نص مشكميت -

 .فقدل متتوجا بشكم متّ م ومتسجم - .التحّقق من صح  نتائج واملصادق  مليم -.كتابيا وا ةيا

حيم مشكاا باستعمال األمداد العشوي  واألمداد  .0
والعملياا األربع  ويبلغ تلم  0111111األصغو من 

ويوظف مكتسبافم يف اهلتدس  صجنا  متشور مسم 
 .ا استعمال وتداا قياس األطوال والسعاا واملددوكذ
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 المقطع أمثلة للوضعيات المستهدفة بالتقويم األسبوع الفصل المستوى

 السنة الرابعة

األسبوع الرابع من شهر  األول
 أكتوبر

  وممليا اجلم   011111مشكاا باستعمال األمداد األصغو من حبم وخعياا موكب  فتعلق
 .وقواءة متثياا بياني  وخمططاا وكذا مقارن  أطوالوالطوح 

  وخعياا فتعلق بالتتقم ملة موصوف  إنشاءاا هتدسي. 
1 

األسبوع الثالث من شهر  
 نوفمبر

  ومملياا  0111111مشكاا باستعمال األمداد األصغو من  حبموخعياا موكب  فتعلق
 .اجلم  والطوح والضوب والقسم 

 هتدسي وكذا استعمال وتداا قياس السع  والطول وخعياا فتعلق بإنشاء اكم. 
2 

 منتصف شهر فيفري الثاني
  مشكاا باستعمال الكسور العشوي  واألمداد األصغو من  حبموخعياا موكب  فتعلق

 3 .واختبار العملياا املتاسب  0111111

للمراةبة المستمرةالمخّطط السنوي   
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 وخعياا فتعلق بإنشاء ن ري اكم أو وصف مسم أو إجنا  مثيم لم. 
 داا األطوال واملددوخعياا استعمال وت. 

األسبوع الرابع من شهر  الثالث
 أفريل

  مشكاا باستعمال األمداد العشوي  واألمداد األصغو من  حبموخعياا موكب  فتعلق
 .والعملياا األربع  وفبليغ احلم 0111111

 وخعياا فتعلق بإجنا  متشور مسم. 
 اا واملددوخعياا موكب  فتعلق باستعمال وتداا قياس األطوال والسع. 

0 

 

 

 

 

 

 
 

 .يتدخل إيجابيا لتلبية بعض حاجاته اليومية المرتبطة بصحته والمحافظة على المحيط:الكفاءة الشاملة  
 الكفاءات الختاميّططة الميادين

 اإلنسان والصحة
بتجتيللد مللوارده تللول نشللاط جسللم اصنسللان  يتصللوف بشللكم سللليم أمللام مشللكاا فوديلل  ومجاميلل  واملتعلقلل  بللالومي الصللحي للمحاف لل  ملللة صللحتم وصللح  غللريه

 .والقوامد األمتي 
 .يقرتح تلوال مؤسس  للح اظ ملة  يطم القويب بتجتيد موارده تول ال واهو املميزة للحياة متد التباا، دورة املاء يف الطبيع  اإلنسان والمحيط

 جيةلو ادة التربية العلمية و التكنو م
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 .عا م وأدواا التوجميتموق  يف ال ضاء بتجتيد موارده املتعلق  مب المعلمة في الفضاء والزمن
 .حيم مشكاا من احلياة اليومي  فتطلب أدواا القياس بتجتيد موارده تول مبادئ قياس بعض املقاديو ال يزيائي  المادة وعالم األشياء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عرةم األسبو  الموارد المقترحة في الكتاب    سيرورة المقطع  توجيهات من الوثيقة المرافقة الحجم الساعي

 أسابي  2

من )يستحسن مات   ميت  
(. ممو  قلب، رئتني اووف

وإذا فعذر األمو نستعمم مسم 
 .اجلةا  التت سي أو صور

طوح وخعي  انطاقي  فتدرج يف إطار التومي  املتعلق   - 0. 
 . بالقوامد الصحي  ال ودي  واجلمامي 

 :                                                        ل وخعياا فعلمي  جزئي  فتعلق باملوارد اآلفي فتاو  - 7
 . التت س واهلضم والقوامد الصحي  للتغذي * 

  .0 فقول فشخيصي

املقط  األول مسلك اهلواء يف اجلةا  التت سي
اصنسان : 

والصّح 
 7.  

  .3 التت س وفغرّي فوكيب اهلواء

 طط المخّطط الّسنوي لبناء الّتعّلمات التربية العلمية التكنولوجية
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يقوم املعلم بت   اهلواء يف  -
الوئتني من طويق األنبوب ليتدكد 
التلميذ من أن اهلواء املستتشق 

 . يتتقم إىل الوئتني وليس للقلب

امتمادا  وصف أقسام األنبوب اهلضمي
 .ملة لوت  أو صورة

اجنا  جتوب  باستعمال تباا من  -
القةوة من جة    ومسحوق القةوة من 
جة  أخوي ومتابع  موورها مرب ورق 

.الرتايح بإخاف  املاء يف كم تال   

 .      دوران الدم* 
وخعي  لتعلم إدماج موارد الك اءة فتدرج خمن فطبيق - 3

                                    .     التغذي  الصحي  وماقتةا بدوران القلب
تم الوخعي  االنطاقي  يستوجب جتتيد وإدماج املوارد  -0

 :الا مت إرساؤها
حتليم بعض امل اهو األساسي  للوظائف احليوي  متد  -

 اصنسان 
التومي  بدمهي  الترب    –إبوا  القوامد الصحي  للدوران   – 

 .بالّدم
عّلق بتشخيص بعض األمواض فتاول وخعياا فقويمي  فت -0

 .وفبين القوامد الصحي  السليم 
 المعالجة البيداغوجية المحتملة - 6

  .0 القوامد الصحّي  للتتّ س

  .0 اهلضم

  .6 ضمأمهّي  اهل

  .2 قوامد الصح  الغذائّي 

  .2 دور الّدم يف اجلسم

  .2 اصسعافاا األولّي  وأمهّي  التربّ  بالّدم

  .01 أدمج فعّلمايت

  .00  تقويم إشهادي أول

أسابي  2  

جتلللللارب  ضلللللوة مسلللللبقا فتعللللللق بللللللزر   -
بلللللللذور يف الللللللووط خمتل للللللل  ملللللللن تيلللللللث 
الوطوبللل  واحللللوارة صبلللوا  الللووط وم لللاهو 

 .نتاشاص
 
يقلللللللوم املعللللللللم بت لللللللويج القسلللللللم وكلللللللم  -

فلللوجني يللللتك ان ب وخللللي  واتللللدة قابللللل  

احملاف   ملة  يطم من  فتدرج يف إطار طوح وخعي  انطاقي 
 (.املاء والتباا)خال احل اظ ملة الثوواا الطبيعي  الزائل  

 :فتاول وخعياا فعلمي  جزئي  فتعلق بلاملوارد اآلفي  - 7
 . إنتاش البذرة*  
 .التغذي  متد التباا األخضو* 
 .دورة املاء يف الطبيع  وفو يعم* 

خمن احملاف    وخعي  لتعلم إدماج موارد الك اءة فتدرج - 3
 .                                     ملة الثوواا الطبيعي 

 مكّوناا البذرة

املقط  الثاين
 :

اصنسان واحملي
 ط

07.  

  .03 اووط إنتاش البذرة

  .00 م اهو إنتاش البذرة

  .00 خوورة األماح املعدني 

  .06 أاكال املاء يف الطبيع 
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 للتحقق
يعتمد فيةا ملة لوت  فوكيب  فبني 

مكان فواجد هذه احلاالا يف الطبيع  
مياه البحار، األمطار، الثلج، الربد، )

واووط التحول ( السحب، الضباب
.من تال  ألخوي  

تم الوخعي  االنطاقي  يستدمي جتتيد وإدماج املوارد   - 0
 :الا بتجتيد وإدماج املوارد الا مّت إرساؤها

متييز التبافاا واملاء كثوواا  ائل  مةددة من أجم احملاف    -
 مليةا

 .اء وتسن استةاكماحملاف   ملة امل  -
فتاول وخعياا فقويمي  فتعّلق بالتدخاا اصجيابي   - 0

 .       لامتتاء باحمليط القويب متم
                                         .املعاجل  البيداغوجي  احملتمل  - 6

  .02 دورة املاء يف الطبيع 

  .02 مبدأ األواين املستطوف 

  .02 خزّان املاء

  .71 أدمج فعّلمايت

أسابي  3  

التلللللللللدرب مللللللللللة اسلللللللللتعمال  -
البوصل  من أجلم حتديلد التوجلم  لال 

متللللللللد )جةللللللللاا جتللللللللوب مث بقيلللللللل  التو 
اسللللتعمال البوصللللل  جيللللب مسللللكةا يف 
وخ  أفقي تىت فدخذ اصبوة املمغتطل  

 تويتةا يف التحوك

طوح وخعي  انطاقي  فتدرج يف إطار صعوب  التموق   - 0
 .  بدون معا م مكاني 

 : فتاول وخعياا فعلمي  جزئي  فتعلق باملوارد اآلفي  - 7
 .التوجةاا األربع *  
 . األفق والشاقول*

وخعي  لتعلم إدماج موارد الك اءة فتدرج خمن التموق   - 3
 .                                     يف املعا م وأدواا التوجم

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

 فوظيف اجلةاا األساسي   -
   .  انتقاء الوسائم املائم  لتعيني اجلةاا -

فتلللاول وخلللعياا فقويميللل  فتعللللق باسلللتعمال الوسلللائم  - 0
                .                                                                                                                            املتاسلللللللب  لتحديلللللللد املعلللللللا م والتعاملللللللم هبلللللللا يف تيافلللللللم اليوميللللللل 

 اجلةاا األرب 

املقط  الثالث
 :

َْعَلم  يف ال ضاء والّزمن امل
 

21.  

 تقويم إشهادي ثان
22.  

 فعيني الشمال
23.  

 أدمج فعّلمايت الشاقول واألفق
 

24.  
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   البيداغوجي  احملتمل املعاجل - 6

أسابي  2  

يمكللن القيللام بزيللارة ميدانيلل  حملللم غسللم 
 السياراا أو فصليح العجاا

لعوا ل إمطاء أمهي  كبرية لدور ا
الكةوبائي  بالتذكري مبيادين استعماهلا 

أدواا الصيان  الكةوبائي  يف )
(.األجةزة والرتكيباا الكةوبائي   

طوح وخعي  انطاقي  فتدرج يف إطار كي ي  التعامم م   - 0
 . املادة واألدواا الكةوبائي 

 : فتاول وخعياا فعلمي  جزئي  فتعلق باملوارد اآلفي  - 7
 .وانصةار اجلليد جتّمد املاء* 
 .فبخو املاء* 
 . اهلواء غا * 
 . األدواا الكةوبائي  واستخدامازا*

وخعي  لتعلم إدماج موارد الك اءة فتدرج خمن خواص  - 3
 .                                   املادة وحتوالزا واستخدام األدواا الكةوبائي 

اج املوارد تم الوخعي  االنطاقي  يستدمي جتتيد وإدم - 0
 :الا مّت إرساؤها

فبين  –حتديد خمتلف العوامم املؤثوة يف حتوالا املادة  -
 .سلوكاا أمتي  متد التعامم م  األجةزة الكةوبائي 

فتاول وخعياا فقويمي  فتعلق باملمارساا اليومي  للمادة  - 0 
  .                                والتوظيف األمثم لألدواا الكةوبائي 

 املعاجل  البيداغوجي  احملتمل  - 6

 تجم املاء متد التجّمد واالنصةار
املقط  الوّاب 

 :
املادة وما م األاياء

 
25.  

  .26 كتل  املاء متد التجّمد واالنصةار

  .27 فبّخو املاء

  .28 فكاثف خبار املاء

  .29 اهلواء مادة مون 

  .30 للةواء كتل 

  .31 املواد التاقل  والعا ل 

 أخطار الكةوباء
 تقويم إشهادي سنوي

32.  
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 الكفاءة الختامية .التحكم  مؤشرات نماذج   التقويطططططططم التشخيصي

  التعوف اهلضم كةدم فدرجيي لألغذي -التعوف ملة الدمام  التشوحيي  للجةا  اهلضمي 
نشو الومي  - العضوي التعوف ملة دور الدم يف -اقرتاح فوصياا خاص  بقوامد الصح  الغذائي -

 الصحي املتعلق بالترب  بالدم

يتصّوف بشكم سليم أمام مشكاا فودي  ومجامي  متعلق  بالومي 
الصحي للمحاف   ملة صحتم وصح  غريه بتجتيد موارده تول نشاط جسم 

 اصنسان

 الفصل األول

 حتسني مودود  -ملة فطّور التباا األخضو يف أوساط خمتل   التعوف -اصنتلاش حتديد اووط
 التعوف ملة أاكال فواجد املاء يف الطبيع  -التباا األخضو بإغتاء الرتب  باألماح املعدني 

 املاء يف الطبيع  بتغري درج  احلوارة فواجد أاكالربط 

 تول مؤسس  للح اظ ملة  يطم القويلب، بتجتيلد موارده تلوال يقرتح
تسلن -.فوظيف األفق والشاقول يف تيافم اليومي  -التعّوف ملة األفلق والشاقول يف ال ضاء  الفصل الثاني اء يف الطبيعل  وفو يعم وفوايد استةاكمواملاملمّيزة للحياة متد التبافاا،  ال واهو

 وأدواا التوّجلم املتعلق  مبعا م مواردهيتموقل  يف ال ضاء بتجتيد  استخلدام التوّجةاا األربع  يف تيافم اليومي 

 الوبط اكم فواجد اهلواء مبجاالا -تلف التحوالا ال يزيائي  الا حتدث للماّدة، التعوف خم
إظةار  -التميليز بني األجسام التاقل  والعا ل  للكةوباء يف االستخداماا اليومي  -استخدامم

 أمهّي  العوا ل يف احملاف   ملة األمن الكةوبائي
 

م م  املادة واألدواا حيّم مشكاا ملن تيافلم اليومي  موفبط  بالتعامل
الفصل  وحتّوالزا  املتعّلق  خبواص املاّدة مواردهبتجتيد الكةلوبائيل ،

 الثالث

 

ط السنوي ل
ّ
لتقويم البيداغوجيــ املخط  
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 مات اا التعلماا املستةدف  بالتقول امليدان األسبو  ال صم املستوي

 الست  الوابع 

  الغذائي  وماقتةا بدوران الدم ألمواض املتعلق  بالصح ابتشخيص بعض  وخعياا فتعّلق  اصنسان والصح نوفمرب الثالث مناألسبو   األول

 الوسائم املتاسب  لتحديد املعا م والتعامم هبا يف تيافم اليومي  فتعلق باستعمالوخعياا  املعلم  يف ال ضاء والزمن في وي الثالث مناألسبو   الثاين

 لألدواا الكةوبائي  والتوظيف األمثمفتعلق باملمارساا اليومي  للمادة وخعياا ول فتا املادة وما م األاياء من اةو ماي األسبو  الثاين الثالث

 المخّطط الّسنوي للمراةبة المستمّرة
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 الكفاءة الشاملة
وي  التعبري و التعامم االجياب م  يكون املتعلم قادرا ملة ممارس  احلوار يف متاقش  القضايا الا فتعلق بالرتاث الوطين و التعبري من متسكم حب االبتدائي التعليمٌ  من الوابع  الست  هناي ٌ  يف

 اآلخوين
 الكفاءات الختامية الميادين
 يكتشف املتعلم ثواء الرتاث الوطين ويعرب من أمهي  محايتم وفوقيتم الحياة الجماعية

 التواصم و رفضم لكم أاكال  التمييز العتصوييتطلق من أمثل  واقعي  للتعبري من فبتيم للحوار كدسلوب تضاري   يف يكون املتعلم قادرا ملة أن  الحياة المدنية

الحياة الديمقراطية 
 والمؤسسات

 .يتصوف يف تيافم اليومي  فصوفاا فتم من اترتام الغري و القدرة ملة حتمم مسؤولي  أفعالم

 
 
 
 
 

 املدنية ادة التربية م
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توجيهات من الوثيقة  الحجم الساعي

 المرافقة
رةم  الموارد المقترحة في الكتاب    سيرورة المقطع 

 األسبوع

09.45 

فتمي  احلس املدين لدي ط 
التاميذ وفتشئتةم ملة 

قيم املواطت  ومبادئ 
العدال  واصنصاف 

وفساوي املواطتني يف  
احلقوق والواجباا  

 .والتسامح واترتام الغري
ل فوقي  قيم اجلمةوري  

 ودول  القانون
ل فقدل معارف م يدة  

ومتمااي  م  تاجياا 
لة التاميذ بالرتكيز م

م اهيم املواطت  واملساواة 
والسلم والديمقواطي  

والتعلق بالوطن والت تح 

 .                        فتمحور تول احملاف   ملة الرتاث الوطين و فوقيتم: وخعي  االنطاق
                                                         :                          وضعيات جزئية لتعلم الموارد    

:                                                                                                     نشاطات أو أداءات
وخعي  متكن املتعلم من جود املعا م األثوي  من خال ستداا متتوم  أو  -

وخعي   فدف  املتعلم إىل اجنا  بطاق  فتي   -.               ياراا ميداني
وخعي    -.                                                        ملعلم أثوي

.                                               حت ز املتعلم إىل امداد مدون  للرتاث الثقايف الامادي
خعي  ختص التعوف ملة الرتاث احمللي و الوطين و و : وخعي  إدماج املوارد

.                                                                                                                  فصتي م إىل مادي     وال مادي
جتتيد املوارد املكتسب  و املدم   تول : تقويم الكفاءة( وضعيات)وضعية 

.                                                                    فصتيف الرتاث و فقدل اقرتاتاا فومي إىل احل اظ ملة املعا م األثوي 
ختص الصعوباا و التقائص املات   لدي املتعلم  :المعالجة المحتملة

 بعد اصدماج والتقول أو خال سريورة املقط 

  .0 تشخيصي تقويم
 تراثنا الوطني والمحلي 

المقطع األول
 

7.  
  .3 المعالم األثرية في وطني 

  .0 (حي القصبة العتيق) من معالمنا األثرية 
  .0 تراثنا المادي 

  .6 تراثنا الالمادي 
  .2 (التويزة) من تراثنا الالمادي

  .2 المحميات الطبيعية في الجزائر 
  .2 ي وأعتز به أحافظ على التراث الوطن

  .01 التراث الوطني ومنظمة اليونيسكو 
  .00 انجاز بطاةة فنية لمعلم أثري 

  .07 أةوم تعلماتي 
  .13 تقويم إشهادي أول

فتمحور تول احلوار كدسلوب تضاري يف التواصم : وضعية االنطالق 00: 6
                      . 

المقطع  الحوار وأهميته 
الثاني
 14.  

  .15 أداب الحوار 

المخطط السنوي للتعّلمات لمادة التربية المدنية ابتدائي ــ  
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 ملة العاملي  
متح فوبي  فتسجم م  ط  

تقوق الط م وتقوق 
اصنسان وفتمي  ثقاف  

ديمقواطي   لدي التاميذ 
 بإكساهبم 

مبادئ التقاش واحلوار    
وقبول رأي األغلبي  و 

نبذ التمييز والعتف 
حلوار يف وملة ف ضيم ا
 .  كم األتوال

فتمي  معوف  واترتام ط  
املؤسساا الوطتي   

املؤسساا الديمقواطي   )
 (للجمةوري  اجلزائوي  

. 

                                                                                  :    وضعيات جزئية لتعلم الموارد     
:                                                                                                      نشاطات أو أداءات

                                                    ( .      قص ) وخعي  جتعم املتعلم يستتبط قوامد احلوار  -
م متثي) وخعي  فدف  املتعلم إىل ممارس  فداول الكلم  بشكم مت م -

.                                                                   وخعي  فوجم إىل اقرتاح تم لتزا  يف  يطم  -    (.مسوتي
وخعي  ختص استخاص قوامد احلوار و فقبم الوأي : وضعية إدماج الموارد

جتتيد املوارد : تقويم الكفاءة( وضعيات)وضعية .                املخالف
املكتسب  و املدم  تول االلتزام بزمن و مقام احلوار م  اقرتاح تلول ملشاكم 

                 .                                                       مطووت  يف  يطم
ختص الصعوباا و التقائص املات   لدي املتعلم : المعالجة المحتملة

التعصب للوأي : بعد اصدماج  والتقول أو خال سريورة املقط ، مثم 
 .اااص أثتاء احلوار يف القسم

  .16 إدارة الحوار في القسم 
  .17 الحوار بدل العنف 

  .18 أساهم في حل الخالفات 
  .19 التمييز العنصري 

  .20 ( بالحوار تزول الخالفات) أطالع وأستنتج 
  .21 أةوم تعلماتي

 تقويم إشهادي ثان

22.  

فتمحور تول التعوف ملة املؤسساا الرتبوي  و كي ي  : وضعية االنطالق 
 .                  سريها
:                                                                                       ت جزئية لتعلم الموارد وضعيا

:                                                                                                      نشاطات أو أداءات
عوف ملة مدرستم و املؤسس  الا يتتقم إليةا وخعي  متكن املتعلم من الت -

وخعي   جتعم املتعلم يميز بني امللكي  اااص  و  -.   يف املتوسط و الثانوي
وخعي   فدف  املتعلم إىل  -.                     العام  مرب ا دورها يف اجملتم 

                  .                                   احملاف   ملة املمتلكاا العام 
وخعي  ختص فصتيف املؤسساا الرتبوي  و التمييز : وضعية إدماج الموارد

.                                                                                                               بني امللكي  اااص        و العام 

 المدرسة االبتدائية 

المقطع الثالث
 

23.  
  .24 المتوسطة 

  .25 الثانوية 
  .26 الملكية الخاصة 

  .27 الملكية العامة 
  .28 تنظيف المدرسة 

 (العمارة لنا جميعان، مسرحية) أمثل وأعتبر 
29.  
30.  

  .31 أةوم تعلماتي
  .32 تقويم إشهادي ثان
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جتتيد املوارد املكتسب  و املدم  تول : تقويم الكفاءة( وضعيات)وضعية 
.                                                                                                       احملاف   ملة امللكي  اااص  و العام 

ختص الصعوباا و التقائص املات   لدي املتعلم : المعالجة المحتملة
صعوب  التمييز بني :التقول أو خال سريورة املقط ، مثم  بعد اصدماج  و

 امللكي  اااص  و العام 
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 الكفاءة الختاميةمستوى  التحكمنماذج لمؤشرات 

 تقويم تشخيطصي 
 (.املعا م األثوي )تعّوف ملة الرتاث احملّلي والوطين ال*
االتت االا الديتي  : احملّلي( الثقايف)الاّلمطاّديو ...(قصور وَلْقصور، القصباا، ال ّقارااقبور الدوملن، ال: املعا م األثوي  احمللّي ) الماّديفصتيف الرتاث * 

 ...(املولد التبوي، مااوراء ، يتايو، املواسم)والشعبي  
 ...جود للمعا م األثوي  من خال صور وأاوط  و ياراا ميداني * 
 . اره أو ااهده يف اويط اجنا  بطاق  فتي  ملعلم أثوي*
 إىل محاي  املعا م األثوي  والرتاث الامادي قّدم اقرتاتا يوميي*

 ثواء الرتاث الوطين،يكتشف املتعلم 
 .ويعرّب من أمهّي  محايتم وفوقيتم

ول 
 األ

صل
الف

 

 (فقّبم الوأي املخالف)التعّوف ملة قوامد احلوار *
 مت ّم بشكم احلوار يف ويشارك الكلم ، فتاول*
 (ثيم مسوتيمت)إدارة توار يف القسم *
 دويف  يطم القويبداخم القسم مطووت  لتزاماا أو خافاا (وساط ) اقرتاح تلول*

يتطلق من يكون املتعلم قادرا ملة أن
أمثل  واقعي  للتعبري من فبتيم للحوار  
كدسلوب تضاري   يف التواصم و 
اني رفضم لكم أاكال التمييز العتصوي

 الث
صل

الف
 

 ويصّنفها( للمراحل الثالث)ت التربوية التعرف على أنواع المؤّسسا*
 ....(فزيني املؤّسس ، غوس األاجار، اترتام الت ام الداخلي للمدرس )و ملة الت س والذاا من خال فبيان السلوك الواجب إفباممويداف  ملة امللكي  العاّم  

امس ، والثانوي  بعد الست  الوابع  متوّسط باالنتقال إليةا و التحاور م  تعّوف ملة مدرستم، يتعوف ملة املتوّسط  الا سيوجم إليةا بعد الست  اابعد ال*
 ......موظ يةا

بعد التعلّوف ملة املؤّسس  الرتبوي ، 
يكتشف كي ي  سريها، ويمّيز بني 
 امللكي  اااّص  وامللكي  العاّم ،

 مليةا وحيافظ
 

لث
الثا

صل 
الف

 

 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي
ّ
 ــ املخط
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 مالحظات ات المستهدفة بالتقويمالتعلم الميدان   األسبوع الفصل المستوى

 السنة الرابعة

 األول
األسبو  الثالث ) 06

 (من جان ي
 الحياة الجماعية

بطاق  فّتي  ملعلم أثوي  اره أو ااهده يف اويط أو يف  وضعيات تتعلق بإنجاز
 متحف

 

 الثاني
األسبو  األول )  02

 (من في وي
 الحياة المدنية

كم متّ م، من خال متثيم مسوتي أو بتداول الكلم  بش وضعيات تتعلق 
 .اقرتاح تّم لتزا  يف  يطم

 

 الثالث
األسبو  الواب  )  72

 (من أفويم
الحياة الديمقراطية 

 والمؤّسسات

، والتعوف ملة املتوّسط  الا سيتتقم تناول وضعيات  تتعلق بالتعريف بمدرسته
لوابع  متوّسط باالنتقال إليةا إليةا بعد الست  ااامس  ابتدائي، والثانوي  بعد الست  ا

 و التحاور م  موظ يةا

 

 

 

 

 

 المخّطط الّسنوي للمراةبة المستمّرة
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فاري  املغوب اصسامي و الدول   يف هناي  الست  الوابع  من التعليم االبتدائي يكون املتعلم قادرا ملة فوظيف معا م فارخيي  للتموق  يف الزمن و التعوف ملة  طاا من الكفاءة الشاملة
 . اجلزائوي  احلديث 

 الك اءاا ااتامي   ميادينال

 يعتمد املعا م التارخيي  األساسي  ل ةم التقول التارخيي وفوظي م يف احلياة اليومي  أدوات ومفاهيم المادة

 .يستغم ستداا متاسب  صبوا  التحوالا يف  ال إفويقيا بعد ال تح اصسامي التاريخ العام

ي  الدول  اجلزائوي  احلديث  يف متطق  البحو األبيض املتوّسط، بعد ربط العاق  بني صتام  الس ن وقّوة األسطول البحوي اجلزائو يعرّب من امتزا ه مبكان التاريخ الوطني  

 
 
 
 
 
 
 

 التاريخ  ادة م
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 رةم األسبوع الموارد المقترحة في الكتاب    سيرورة المقطع  توجيهات من الوثيقة المرافقة الحجم الساعي

0.10 

اهيم يستعمل مفردات ومف
المادة ويستغل مصادر المعلومة 

التاريخية لشرح جوانب من 
 تاريخ منطقته ووطنه

فتمحور تول فةم التقول التارخيي انطاقا من : وضعية االنطالق .
 .املعا م التارخيي  األساسي  قصد فوظي م يف احلياة اليومي 

 :       وضعيات جزئية لتعلم الموارد 
 :نشاطات أو أداءات

فاري  البداي  ) سمح للمتعلم بالتعوف ملة م ةوم املوتل  وخعي  ف
 (وفاري  التةاي 

 .من املقارن  بني فرتفني جتسيدا ل كوة فعاقب الزمن وخعي  متكن املتعلم
التقول اهلجوي والتقول )وخعي  فوجم إىل فوظيف التقول التارخيي 

 .يف تيافم اليومي ( امليادي
ختص التعوف ملة التاري  املعلمي وخعي  : وضعية إدماج الموارد

وفسمي  املواتم التارخيي  بعد حتديدها، وفوظيف التاري  امليادي واهلجوي 
 .يف تيافم اليومي 

جتتيد املوارد املكتسب  واملدم  : تقويم الكفاءة( وضعيات)وضعية 
 .لتعليم أتداثا ملة سلم  مين وفق املواتم التارخيي 

صعوباا والتقائص املات   لدي املتعلم بعد ختص ال: المعالجة المحتملة

  .0 فشخيصي فقول

 التاري  امليادي

المقطع األول 
 

7.  

  .3 التاري  اهلجوي

  .0 التاري  املعلمي الشخصي

  .0 التاري  املعلمي االجتمامي

  .6 التاري  املعلمي الوطين

  .2 التاري  املعلمي العاملي

  .2 موتل  التاري  القدل

  .2 موتل  التاري  الوسيط

  .01 موتل  التاري  احلديث

ط السنوي 
ّ
  لتاريخلمادة اللتعّلمات ــ املخط
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اصدماج والتقول أو خال سريورة املقط ، مثم فةم التوافق بني التاري  
 .اهلجوي وامليادي

  .00 موتل  التاري  املعاصو

 أقوم فعلمايت/ أدمج فعلمايت
12.  

  .13 تقويم إشهادي أول

6.11 

يضع األحداث الهامة في 
طارها الزمني ويبرز دور إ

الشخصيات المرتبطة بها ويعلق 
 .عليها

فدور الوخعي   تول التعوف ملة التحوالا يف : وضعية االنطالق
 . ال إفويقيا بعد ال تح اصسامي

 : وضعيات جزئية لتعلم الموارد
 :نشاطات أو أداءات

وخعي   فعلمي  جزئي  فدف  املتعلم إىل امتماد ستداا متاسب   -
 .موا ن  بني اجلاهلي  وصدر اصسام الستخاص التحول يف البشوي لل

وخعي  فسمح للمتعلم بإجنا  خويط  ال توتاا اصسامي  يف  ال 
 .إفويقيا

( املساجد)وخعي  متكن املتعلم من دراس  مناذج من اآلثار املعماري 
 .ملعايش  م اهو حتول  ال إفويقيا إىل املغوب اصسامي

وخعي  فتعلق بإجنا  ملف تول الستداا : الموارد وضعية إدماج
 .املتاسب  واآلثار الدال  ملة حتول  ال إفويقيا إىل مغوب موب إسامي

جتتيد املوارد املكتسب  و املدم  : تقويم الكفاءة( وضعيات)وضعية 
فتمحور تول استخاص التحوالا بعد ال تح اصسامي واستعمال خمتلف 

 ابم اجلزيوة العوبي  قبم ظةور االسام

المقطع الثاني
 

14.  

  .15 التحوالا الا اتدثةا االسام

  .16 قيام الدول  االسامي 

 ال توتاا االسامي  يف املشوق
17.  

  .18 ال تح االسامي لشمال افويقيا

  .19 مواتم ال تح االسامي لشمال افويقيا

  .20 فدثرياا ال تح االسامي يف باد املغوب

  .21 املديت  -املسجد  

  .22 أقوم فعلمايت/  أدمج فعلمايت
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والوبط بني اآلثار العمواني  وم اهو ( وص، صورخوائط، نص)األدواا 
 .التحول

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

 هادي ثانتقويم إش

23.  

6.11 

يربط الصلة بماضي شعبه من . 
خالل اكتساب مفاهيم ةاعدية 

تمكنه من التعرف على أهم 
 أحداث وأبطال تاريخ الجزائر

فتمحور تول مكان  الدول  اجلزائوي  يف العةد : وضعية االنطالق. 
 .العثماين، واالمتزا  هبا

 :وضعيات جزئية لتعلم الموارد

 : نشاطات أو أداءات

عي  متكن املتعلم من استغال التصوص املتاسب  للتعويف مب ةوم وخ
 . الدول 

وخعي  فدف  املتعلم إىل التساؤل من العاق  بني صتام  الس ن وقوة 
 .األسطول انطاقا من خويط 

وخعي  فتمحور تول إبوا  م اهو قوة الدول  اجلزائوي  احلديث  واالمتزا  
 ( . اقاا ااارجي فت يم الدول ، األسطول، الع)هبا 

وخعي  إدماج  فتمحور تول التحديد :  وضعية إدماج الموارد
الكوونولوجي لقيام الدول  اجلزائوي  احلديث  وإجنا  خويط  للمتاطق الغابي  

 . وربطةا بقوة األسطول البحوي اجلزائوي

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

 أوخا  اجلزائو قبم ميء العثمانيني

المقطع الثالث
 

24.  

 األوخا  ااارجي  -   األوخا  الداخلي
25.  

 القوة البحوي  اجلزائوي 
26.  

 الوجود العثماين يف اجلزائو
27.  

 العاقاا اجلزائوي  م  الدول  العثماني   والدول األخوي
28.  

 األسطول البحوي رمز السيادة واهليمت 
29.  

 رمو  أخوي للسيادة
30.  

 أقوم فعلمايت/ أدمج فعلمايت
31.  
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 .ج فقوة يبنّي فيةا م اهو قوة الدول  اجلزائوي  يف العةد العثمايناملدم  صنتا 

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

 إشهادي ثالثتقويم 
32.  
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 :مؤشرات لمعايير التحكم 

 
 الكفاءة الختامية

 تقويم تشخيطصي 
 (مقارن  فاري  ما بالتسب  ملعلم معنّي ) التعّوف ملة التاري  املعلمي*
 (وآخوك رتاا  متي  ممتدة بني تدث مْعلم   (قدل، تديث، معاصو)التعوف ملة املواتم التارخيي  ويسميةا *
 يت(فاري  البداي  وفاري  التةاي )حتديد املوتل  وم ةومةا *
 فكوة فعاقب الزمن خبط الزمن التعبري من*
 التدري  بالتاري  امليادي والتاري  اهلجوي*

يعتمد المعالم التاريخية األساسية لفهم التقويم التاريخي 
ول .وتوظيفه في الحياة اليومية

 األ
صل

الف
 

 .و التحّول يف فاري  البشوي  بعد ظةور اصسامالتعّوف ملة متاص*
 التعوف ملة ال تح اصسامي يف  ال إفويقيا بعد اجنا  خويط  يف هذا الشدنيت*
قلع  بين  فيةوا،: املساجد، املدن) االسامي لباد املغوبال تح الدالّ  ملة التحول بعد  العمارة اصسامي دراس  مناذج من اآلثار *

 يت...(ورقل )اي  التاصوي ، فلمسان، إسدرافن محّاد، أاري، جب
 .املعماري  مب اهو التحول ربط االثار*

يستغّل سندات مناسبة إلبراز التحّوالت في شمال إفريقيا 
اني .بعد الفتح اإلسالمي

 الث
صل

الف
 

 :التعوف ملة معا م فاري  اجلزائو يف العصو احلديث* 
 (يالقصب ، قصور الباياا وقصو الدا)العموان 

 .ربط العاق  بني صتام  الس ن وقّوة البحوي  اجلزائوي يف متطق  البحو األبيض املتوّسط*
 ...(التمثيم الدبلوماسي–التقود )ذكو رمو  السيادة *

يعّبر عن اعتزازه بمكانة الدولة الجزائرية الحديثة في 
منطقة البحر األبيض المتوّسط، بعد ربط العالةة بين 

لث .ياألسطول البحري الجزائر صناعة السفن وةّوة 
الثا

صل 
الف

 

 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي
ّ
 ــ املخط
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 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان األسبوع الفصل المستوى

 السنة الرابعة

 األول
األسبو  الواب  من ) 2

 أدوات ومفاهيم المادة (أكتوبو
املقارن   بني )  "فكوة فعاقب الزمن مركبة  تدور حول(وضعيات)وضعية 

 ( رخييتني والتدري  بالتقويمني امليادي و اهلجويفرتفني فا
يقدم التاري  يف هذه املوتل  
كتشاط إيقاظي حتسيسي و 

 ليس كمادة قائم  بذازا

 الثاني
األسبو  الواب  ))02

 (من جان ي
 التاريخ العام

ملوا ن  بني اجلاهلي  وصدر اصسلام ا تتمحور حول( وضعيات)وضعية 
 .التحلّول يف البشويل م اهو  بعضاستخاص وصوال إىل 

,, 

 الثالث
األسبو  الثالث )76

 التاريخ الوطني (من أفويم
 م اهو قّوة الدول  اجلزائوي  احلديث  و رمو  سيادزا ختص( وخعياا) وخعي  

 

,, 

 

 

 

 

 المخّطط الّسنوي للمراةبة المستمّرة
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تخاص أمهي  املوق  ،وفتو  املوارد الطبيعي  يف اجلزائو ، وخوورة احل اظ مليةا ، مقرتتا إجواءاا الوقاي  من يف هناي  الست  الوابع  من التعليم االبتدائي يكون املتعلم قادرا ملة اس الكفاءة الشاملة
 .املخاطو الكربي 

 الك اءاا ااتامي   الميادين

 يستعمم خوائط مائم  للكشف من انتماءاا اجلزائو االقليمي  أدوات و مفاهيم المادة

 ارد الطبيعي  املتجددة و غري املتجددة للمقارن  بيتةا و اقرتاح كي ي  التعامم معةاف املو تيص السكان و التنمية

 يقرتح اجواءاا التصوف أمام املخاطو الكربي يف  يطم القويب بعد الكشف من تجم ااسائو الا ختل ةا السكان والبيئ  

 
 
 
 
 
 

 الجغرافيا  ادة مــ 
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 رةم األسبوع الموارد المقترحة في الكتاب    طع سيرورة المق توجيهات من الوثيقة المرافقة الحجم الساعي

0.10 

يتموق  وفق معا م جغوافي  و  
يرب  أمهي  موق  اجلزائو و فتو  

ماهلا اجلغوايف من التاتي  
االقتصادي ، السكاني  و البيئي  

دم موخا خمتصوا تول 
ااصائص اجلغوافي  

 االقتصادي ، الطبيعي  السكاني )
 

 

دور تول التعوف ملة موق  اجلزائو ف: وضعية االنطالق
 اقليميا و قاريا مستعيتا خبوائط مائم  

:       وضعيات جزئية لتعلم الموارد   
 :نشاطات أو أداءات 

ختص اجملموماا الكربي ملة سطح االرض وضعية 
استخدام خويط  العا م أو الكوة األرخي  للتعوف ملة )

 (يالقاراا واحمليطاا والساسم اجلبلي  الكرب 
استخدام خويط  املغوب العوب للتعوف ملة دول املغوب 

 .العوب و م اهو السطح الكربي هبا
حتديد فضاءاا جغوافي  فتتمي اليةا اجلزائو بواسط  

 الوسم أو التلوين
اختبار ااويط  املتاسب  : وضعية إدماج الموارد 

 .للكشف من انتماءاا اجلزائو اقليميا و قاريا

  .0 تشخيصي تقويم

 اكم األرض

المقطع األول 
 

7.  

  .3 ااويط 
  .0 بس  ملة سطح الكوة األرخي فو ي  املاء واليا

  .0 موق  اجلزائو يف العا م

  .6 موق  اجلزائو يف املغوب العوبىي

  .2 موق  اجلزائو يف إفويقيا

  .2 االنتماء املغارب

  .2 االنتماء االفويقي

  .01 االنتماء املتوسطي

  .00 االنتماء العوب

ط السنوي 
ّ
مات ملادة الجغرافيا ــ املخط

ّ
للتعل  
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 يتمحور تول: تقويم الكفاءة( وضعيات)وضعية 
 (ااوائط الصماء)حتديد التسمي  السليم  و التعبري بالوسم 

فتعلق بكم ما يشكم مائقا أو نقصا : المعالجة المحتملة
 بعد اصدماج و التقول أو أثتاء سريورة املقط 

  .12  تقويم إشهادي أول
  .13 يتأدمج فعلما

  .14 أقوم فعلمايت

6.11 

يقدم موخا خمتصوا تول 
ااصائص اجلغوافي  

 االقتصادي ، الطبيعي  السكاني )

فتمحور تول فصتيف املوارد الطبيعي  : وضعية االنطالق
.وكي ي  التعامم معةا  

 :       وضعيات جزئية لتعلم الموارد 
 :نشاطات أو أداءات  

 .فصتيف املوارد الطبيعي   -
 .م ةوم املوارد الطبيعي  الغري متجددة  -
اقرتاح تلول لعقاني  استغال املوارد املتجددة  و  -

 .الغري املتجددة
مقارن  بني املوارد املتجددة و : وضعية إدماج الموارد

.غري املتجددة من أجم الوصول اىل تسن استخدامةا  

يتمحور تول جتتيد  :تقويم الكفاءة( وضعيات)وضعية 
املكتسب  و املدم  تول استعمال مصطلحاا مائم   املوارد

و فصتيف و يقرتح تلول وجية  لكي ي  التعامم م  املوارد 
  .الطبيعي 

فتعلق بكم ما يشكم مائقا أو نقصا : المعالجة المحتملة
الوقوف  :سريورة املقط  مثم  بعد اصدماج و التقول أو أثتاء

 .املقط ملة مواطن الضعف و التقص خال سريورة 

 املوارد الطبيع  وفصتي ةا
المقطع الثاني
 

15.  

  .16 املوارد الطبيع  غري املتجددة

  .17 املوارد الطبيع  املتجددة

  .18 (املوارد املعدني ) أنوا  املوارد الطبيع  يف اجلزائو 

  .19 املوارد الطاقوي  املوارد ال اتي 

  .20 العمم االنتاجي املادي

  .21 اجي الاماديالعمم االنت

  .22  تقويم إشهادي ثان

  .23 أدمج فعلمايت

  .24 أقوم فعلمايت
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6.11 

يتخذ اجواءاا وقائي  و 
حيافظ ملة البيئ  بعد ربط 
العاق  بني اصنسان و بيئتم 

 ...فدثريا و فدثوا

التعوف ملة املخاطو  فتمحور تول: وضعية االنطالق
  جواءاا الوقائي  تياهلاالكربي و ااسائو التامج  متةا و اال
 :       وضعيات جزئية لتعلم الموارد 

 :نشاطات أو أداءات  
 (خويط  )لتعوف ملة متاطق املخاطو الكربي يف اجلزائو 

 (نومةا و درج  خطورزا )الوبط بني املخاطو الكربي 
  اهم اجواءاا الوقاي  من املخاطو الكربي

ق  املخاطو فقوئ خويط  موا:. وضعية إدماج الموارد
الكربي و يصت ةا تسب درج  ااطورة و يقرتح اجواءاا  

 وقائي 
يتمحور تول الدق  : تقويم الكفاءة( وضعيات)وضعية 

يف حتديد املواق  و الوبط بني ااطو و االجواءاا الوقائي  و 
..يقرتح تلوال   

فتعلق بكم ما يشكم مائقا أو نقصا : المعالجة المحتملة
الوقوف : قول أو أثتاء سريورة املقط  مثمبعد اصدماج و الت

 ملة مواطن الضعف و التقص خال سريورة املقط 

 (دواف  انشاء احملمياا)احملمياا الطبيعي  

المقطع الثالث
 

25.  

 فو ي  احملمياا وأنوامةا
26.  

 املسامه  يف محاي  البيئ  احمللي 
27.  

 أنوا  املخاطو الكربي
28.  

  االجواءاا الوقائي
29.  

 أدمج فعلمايت
30.  

  .31 أقوم فعلمايت

 تقويم إشهادي ثالث
32.  
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 :مؤشرات لمعايير التحكم

 
 الكفاءة الختامية

 تقويم تشخيطصي 
 للتعّوف ملة موق  اجلزائوأو الكوة األرخي  فوظيف خويط  العا م *
 العوب .حتديد موق  اجلزائو يف القارة اصفويقي  ويف املغوب* 
 (.إفويقيا، البحو األبيض املتوسط، املغوب ل الوطن العوب)حتديد ال ضاءاا اجلغوافي  املتتوم  الا فتتمي إليةا اجلزائو بواسط  الوسم أو التلوين *
 . ابوا  أمهي  موق  اجلزائو يف العا م* 

يستعمل خرائط مالئمة للكشف عن 
 .انتماءات الجزائر اإلةليمية والقارية

صل
الف

 
ول

األ
 

 (. فعويف بسيط)التعوف املوارد الطبيعي  *
 .فصتيف املوارد الطبيعي  املتجددة وغري املتجددة*
 .لعقلت  وفوايد استغال املوارد الطبيعي  غري املتجددةاقرتاح تلوال *
 .اقرتاح بدائم للموارد الطبيعي  غري املتجددة*

يصّنف الموارد الطبيعية المتجددة وغير 
بينها واةتراح كيفية  المتجددة للمقارنة

اني .التعامل معها
 الث

صل
الف

 

 التذكري أنوا  املخاطو الكربي يف اجلزائو*
 .التعّوف ملة احملمياا الطبيعي  يف اجلزائو*
 .السامه  بسلوكم يف محاي  البيئ  احملّلي *
 .اقرتاح إجواءاا وقائي  من املخاطو الكربي*

يقتطرح إجراءات التصرف أمام المخاطر 
رى في محيطه القريب، بعد الكشف الكب

لث عن حجم الخسائر التي تخّلفها
الثا

صل 
الف

 

 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي
ّ
 ــ املخط



ابتدائي -ملخططات السنوية   

 

 

 

 

 

 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان   األسبوع الفصل المستوى

 السنة الرابعة

 األول
األسبو  الثاين )2

 (من نوفمرب
 أدوات ومفاهيم الماّدة

 أو الكوة األرخي  استخدام خويط  العا م تخص( وضعيات) وضعية 
 حتديد ال ضاءاا اجلغوافي  الا فتتمي إليةا  و .للتعوف ملة موق  اجلزائو

 

 الثاني
األسبو  ) 02

 (الثاين من في وي
 والتنمية السّكان

ة و غري فصتيف املوارد الطبيعي  املتجدد تخص(  وضعيات)وضعية 
 املتجددة وم ةوم كم متةا

 

 الثالث
األسبو  ) 70

 من في ويالثاين 
 البيئة السكان و 

اصجواءاا العملي   و التعوف ملة املخاطو الكربي (وضعيات) وضعية 
 للوقاي  متةا

 

 

 

 

 

المخطط الّسنوي للمراةبة المستمرة ـ  


