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 مقدمــــة
شلي  ، وسعيا لضمان جودة الّتعليم وحتسني األداء الرتبوي والبيداغوجي ملواصلل  اصصلاتاا اللا باالوزا و ارة الرتبيل  الوطتيل ، فضل  امل ت2018-2017يف إطار حتضري املوسم الدراسي 
كلددواا مملم مسلّةل  المخطـط السـنوي للمراةبـة المسـتمرة  )المخطط السنوي لبناء التعلمات، مخطـط التقـويم السـنوي، بويني خمّططاا ستوي  العام  للبيداغوجيا بني أيدي املمارسني الرت 

 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. ح هذه املخّططاا برتمج  ممكت  للربنامجمن التاتي  املتةجي  فسم

  مذكرة منهجية
كملا أفلو ا فقلاريو ، خلوورة إملادة الت لو يف إجلواءاا التقلول املعملول هبلا تاليلا،  29/04/2017بّيتت 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. 

 فتمثم أدواا العمم يف: 
 املخطط الّستوي لبتاء التعلماا  .1
 املخطط الستوي للتقول البيداغوجي  .2
 املخطط الستوي للمواقب  املستموة  .3

 المخطط الس نوي لبناء التعلمات:-1
انطاقلا ملن الك لاءاا امتاميل  للميلادين، ويلبلجم ملل  نمومل  ملن املقلاط    التعّلميلخمّطط اامم لربنلامج دراسلي خلمن مشلوو  فوبلوي، ي ضلي إىل حتقيلق الك لاءة الشلامل  ملسلتوي ملن املسلتوياا  

مليدان وهو يتتةي بانتةائم، وهتلاك ملن املقلاط  ملن يتماال  بشلكم التعلمي  املتكامل . فةو القامدة األساسي  لتو ي  املوارد املعوفي  مل  املقاط ، ويشار هتا إىل أن هتاك من املقاط  ما هو موفبط با
 ديم والعاج.    ي م  مجي  امليادين املشكل  للمادة" اللغ  العوبي  مل  سبيم املثال" غري أن املشرتك بيتةا هو سريورة التتاول ومواتم التقول والتعخط
  ءاا موخي  املوصودة يف املتةاج.ج قيم أو ك اوخ  املخطط الستوي للتعلماا أساسا ليكون أداة رئيس  للتحّكم يف جنام  خمتلف التعّلماا، املعوفي  ومتةجي  وحلسن إدما    

 ،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    
 التعلماا كإجواء مملي يوامي متد إمداده:ومل  هذا األساس فإن املخطط الستوي لبتاء 

 هيكل  فسامد مل  حتقيق الك اءاا املسطوة يف املتةاج بواسط  وخعياا )فعليم ، إدماجي ( بشكم متسجم ومتت م. .1

 

 

 



 احملتوياا كمورد من املوارد الا ختدم الك اءة .2
 اترتام وفرية التعلم وقدراا املتعلم واستقاليتم .3
 وارد الا فؤدي إىل فدسيس الك اءة بعد اصدماج والتقولالوبط بني خمتلف أمناط امل .4

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

  من خالل المالحظات والتوجيهات التربوية.والا فستةدف اجلوانب الثاث : املعويف، املتةجي والقيمي. كما يسمح هذا املخطط بتعديم وحتسني التعلماا 
 . المخطط السنوي للمراةبة المستمرة:3

مادة، فستةدف التعلماا املدن  الا فقيس املوكباا الثاث للك اءة. فتوج بتثمني متتج  هو خمطط يتضمن مددا  ددا من الوق اا للمواقب  تسب احلجم السامي املمتوح لكم
 .تدل  على تحكمه في الموارد وتجنيدها ف ةو مل  كشف التلميذ،بمنح عالمة عددي ة املتعلم، وذلك 

 و يف خبط فوقيتم حبسب وفرية فقدم فاميذه يف فعّلمازم.إّن حتديد فاري  إجنا  الوق اا جاء يف املخّطط مل  سبيم االستئتاس. ولألستاذ واس  الت 
 فعالي  التعلماا والتقول البيداغوجي. نؤكد يف األخري مل  أّن القواءة الوامي  هلذه املخططاا ودراستةا م  األسافذة واحلوص مل  فطبيق ما جاء فيةا سيساهم با اك يف فوقي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 مادة اللغة العربية
 

الشاملةالكفاءة  يف  بسيط نصوصا مشكول  اكا فاّملا، وي ةمةا. ويتتج  بسيط  يتواصم مشافة  يف وخعياا بسيط  بلسان مويّب.  وي ك الومو  ويقوأ قواءة سليم  نصوصا  
 وخعياا فواصلي  دالّ ، ومشاري  هلا دالالا اجتمامي .

 الكفاءات الختامية الميادين

 ويت امم معةا، بالرتكيز  ملي التمط احلواري.   يف تدود مستواه الدراسي، ومموه الزمين والعقلي،ي ةم خطاباا متطوق   فهم المنطوق

 صلي  دال .  حياور ويتاقش يف موخوماا خمتل  ، امتمادا مل  مكتسبافم املدرسي ، ووسائم االمام واالفصال مستعما بعض أفعال الكام يف وخعياا فوا التعبري الش وي

بفةم املكتو   إىل ثاثني كلم  مشكول  اكا فاّملا. ي ك الومو ، ويقوأ نصوصا بسيط  بيسو، من خمتلف األمناط وي ةمةا، بالرتكيز مل  التمط احلواري ، فتكّون من مشوة كلماا 

 التعبري الكتايب
خمتلف األمناط بالرتكيز مل  التمط احلواري، يف وخعياا من  كلم   20ال فزيد من  كلماا و يتتج مجا ونصوصا بسيط ، مشكول  اكا فاما،  تووفا ويكتبيوسم 

 فواصلي  دالّ ، ويتجز مشاري  بسيط  هلا دالالا اجتمامي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   جدول يبين تطور الكفاءات الختامية عبر السنوات
04الّسنة  05الّسنة  امليادين  03الّسنة   02الّسنة   01الّسنة    

طوق 
فهم املن

 

 الخطاب املنطوق يفهم *

 *يتفاعل معه

 والعقلي عمر الزمنيمتالئم مع المستواه الدراس ي،  *من

 *من مختلف األنماط

 ينالنمط *مرتكز على

 التفسيري والحجاجي.  

 النمط *مرتكز على

 الوصفي.

 النمط *مرتكز على

 السردي 

النمط  *مرتكز على

 التوجيهي.

النمط  *مرتكز على

 الحواري. 

شفوي 
التعبير ال

 

 ويناقشيحاور *

 يقدم توجيهات*

 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 االعالم*

 القول  مستعمال بعض أفعال*

 

 

 

 

 

 

 



ب
فهم املكتو

 

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

 يقرأ نصوصا بسيطة * يقرأ نصوصا قصيرة*

 سليمة مسترسلةقراءة *

 معبرة وواعية 

 ليمة ومسترسلةسقراءة *

 ومعّبرة 

 بيسر، *قراءة  قراءة سليمة * قراءة سليمة ومسترسلة *

 

 الفهــم *

 من مختلف األنماط •

التركيز على النمطين *

 التفسيري والحجاجي،

النمط التركيز على *

 ، الوصفي

التركيز على النمط *

 السردي، 

التركيز على النمط *

 التوجيهي، 

التركيز على النمط *

 واري الح

تتكّون من مائة وعشرين *

 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 

 

 مشكولة شكال تاّمـا.* 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

 إلى كلمة  80تتكون من *

120  

 80إلى  60تتكون من *

 كلمة

 60إلى  40تتكون من 

 كلمة

 40إلى  20تتكون من *

 كلمة

 كلمة 20ال تزيد عن *

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

 مختلف األنماط،*من 

التركيز على النمطين  *

 التفسيري والحجاجي

التركيز على النمط *

 الوصفي  

النمط التركيز على *

  السردي

على النمط  التركيز *

 التوجيهي  

بالتركيز على النمط *

 الحواري، 

 وينجز مشاريع بسيطة. * مشاريع لها دالالت اجتماعية*، 

 

 

 

 



 األسبوع في السنة األولى ابتدائيأنموذج مخطط لتناول ميادين اللغة خالل 
 منهجية التناول  الزمن الحصة امليدان

 باتها والتعليمات املرافقة لها .عرض الوضعية الجزئية األولى واالستجابة ملتطل
شفوي 

طوق والتعبير ال
فهم املن

 

" 

"01" 

" فهم املنطوق 

" 

 "تعبير شفوي "

 د  45

فظي/ األدائي )ت* عرض املنطوق مع مراعاة الجوانب اآل
ّ
 حاء؛ اإليماء( .اإليية : الفكري/ اللغوي/ الل

 أحداثه .* تجزئة النص املنطوق ثم أجرأة 

 .قيمي في املنطوق وممارستهجانب ال* اكتشاف ال

د 45  
 والتعبير عن أحداثه  انطالقا من تعليمات محددة وسندات مختلفة تؤدي إلى:  -* التحاور حول النص املنطوق 

 عرض األفكار و التعبير عن األحاسيس وإبداء املشاعر حول املوضوع  

"02" 

 "تعبير شفوي"
 د 45

 تركيز على استعمال الصيغ واألساليب في وضعيات تواصلية دالة.والأحداث النص شفويا * ترتيب وتركيب 

 األحداث.*  مسرحة 

"03" 

 "إنتاج شفوي "
 * التدريب على اإلنتاج الشفوي )إنتاج خطاب شفوي مماثل انطالقا من سندات(. د 45

ب والتعبير الكتابي  
"فهم املكتو

 "04" 

 "قراءة إجمالية
 د 45

 )متعلقة باملحور(التعبير. اللغوي املكتسب في  * استخراج الجمل من الرصيد

 باملشاهد.* قراءة الجمل مكتوبة ثم تثبيتها 

 لكلمات(.وكذلك ا هاو ترتيب جمل  *  تدريبات قرائية مثل: )تشويش

 * إعادة تقديم الجمل ناقصة إلتمامها بكلمات من رصيد معروض عليه.

 قراءة الكلمات امللونة "املشكلة للرصيد" في الجملة ...إلخ(. –جمل * تدريبات قرائية مثل: )تغيير بعض الكلمات في ال

"05" 

 "محفوظات
 وتحفيظ(. )تقديم*مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى  د 45

"06" 

 "قراءة وكتابة"
 د90

 

 

 تجريد الحرف األول 

 استخراج الجملة وتقطيعها واكتشاف الحرف وقراءته في وضعياته املختلفة 

 ...( منفردا مركبا وفي وضعيات مختلفةاملحاولة، بالعجينة، كراس لواحاألكتابة الحرف على ) * التدريب على

 القسم.* كتابة الحرف على كراس 

 * القراءة في الكتاب ) مع مراعاة مختلف املهارات القرائية( .

 

 

 



"07" 

 "تطبيقات"
 د 45

 تثبيت الحرف األول 

 تعابير ،ألفاظ...إلخ صور، -: من جمل انطالقاتثبيت الحرف في كلمات ثم في 

 الناقص الحرف"كتابة" ب تكملة كلمة -

 بقية األصوات( )معكتابة الحرف -

"08" 

 "قراءة وكتابة"
 د90

 

 

 تجريد الحرف الثاني

 املختلفة.استخراج الجملة وتقطيعها واكتشاف الحرف وقراءته في وضعياته 

 ، كراس املحاولة.. ( منفردا مركبا وفي وضعيات مختلفةالعجينة األلواح، )على * التدريب على كتابة الحرف

 القسم.* كتابة الحرف على كراس 

 مراعاة مختلف املهارات القرائية( . )مع* القراءة في الكتاب 

"09" 

 "تطبيقات"
 د 45

 تثبيت الحرف الثاني

 ...الختعابير، ألفاظ صور، -من:  جمل انطالقاتثبيت الحرف في كلمات ثم في 

 "كتابة" بالصوت الناقص ة كلمةتكمل -

 بقية األصوات( )معكتابة الحرف -

"10" 

 "إدماج "
 د 45

 *قراءة في الكتاب 

 *ألعاب قرائية 

"11" 

 "محفوظات"
 ومسرحة( )استظهار *مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى  د 45

"12" 

 "إنتاج " 
 *التدريب على اإلنتاج الكتابي  د 45

 مالحظات

 في األسبوع األول من املقطع  االنطالقةملشكلة عرض الوضعية ا

الشفوي و حصتين لإلنتاج  الكتابي  حصة لإلنتاج )تخصص أسبوع كاملبدال من تخصيص  مقطع تعلميحصص لإلدماج و التقويم نهاية كل  6تخص ص 
 .، ليشرع في تنفيذ المقطع  الموالي مباشرة .الفردي وتصحيحه، وحصة للمعالجة  على أن ُتستغل الحصتان المتبقيتان حسب مقتضيات المقطع  

 

 

 

 

 



 عربية  التعلمات لغةاملخطط السنوي لبناء 
سابيع

األ
 

طع
املقا

حاور  
امل

 فهم املكتوب فهم املنطوق والتعبير الشفوي  

الصيغ  التعبير الكتابي

 األساليب
 املحفوظات القراءة و املطالعة الرصيد اللغوي  الصرف التراكيب

 شخيص ي )تحديد الفئات(تقويم ت 01

02 

 املقطع

01 

 العائلة

 و

 املدرسة

املرحلة التحضيرية: تغطي هذه املرحلة املقطع األول والذي ُيعمل فيه على تهيئة مختلف فئات املتعلمين عن 

طريق املجانسة والتكييف مع البيئة املدرسية  وتطوير اللغة الشفوية وإدراك العالقات بين األشكال والرموز 

 صوات والصور وتصحيح النطق وتنمية الرصيد اللغوي.واأل 

 قسما

الخطوط واألشكال 

 املمّهدة للكتابـة

 

03 

04 

1/2 

 

05 

املقطع 

02 

 العائلة

 و

 املدرسة

*أين ، متى، 

كم، يا 

 النداء

*صباح ، 

 اآلن،  مساء

*عندي ،لي 

 *األلوان

 *الجملة االسمية

 البسيطة

 

ضمائر املتكلم 

 في، نحن أنا

املاض ي و 

 املضارع

العائلة :أفراد األسرة ) األب، األم 

 غرفة ، باب املنزل: )، اإلخوة.. (

مقعد ،  - مطبخ ،دار، سرير ،حمام

 غرفة النوم ،أدوات...(

 ،حصة، ،جرس تلميذ :املدرسة 

 قلم فناء، صف، ، درس ، حقيبة

 ،مكتبة، معلم  كراس، كتاب،

 ورقة، طاولة ...(

 درسةأحمد في امل

 حرفا امليم  والباء

 مدرستي 

الحروف منفردة؛ الحرف 

 في مختلف الوضعيات

الحركات القصيرة 

 والطويلة

 أنشطة كتابية متنوعة 

06 

في ساحة املدرسة 

الحرفان الراء ، 

 الالم

07 
أدواتي املدرسية 

 حرفا التاء والدال
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09 

املقطع 

03 

الحي 

 والقرية

 * ، ماذا

 * نعم  

*اليوم ، 

 غدا، أمس

*القليل،  

 الكثير

 الفعلية الجملة *

 من املكونة البسيطة

 وفاعل فعل

ضمائر 

املخاطب: 

نتم أأنت، أنت 

املاض ي و في 

 املضارع

 بناية، الشارع) الحي والقرية:

 ، رصيف، طريق...( املهن )شرطي

زرعة) امل سائق،...( تاجر،  طبيب،

فالح، حقل، بستان، خم، محراث، 

 فواكه...(

 في القرية 

 العين والهاء حرفا

رفيقي 

 األرنب

الحروف منفردة؛ الحرف 

 في مختلف الوضعيات

الحركات القصيرة 

 والطويلة

 أنشطة كتابية متنوعة

10 
 مدينتنا 

 حرفا الجيم  والحاء

11 
 في الحقل 

 حرفا السين والشين 
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 ( + )تقويم تشخيص ي ومعالجة( بيداغوجي مصاحب للفصل األول )تقويم  12

13 

املقطع 

04 

الرياضة 

 والتسلية

أين ، متى ، 

 ال ، ما ، لم

 أمام ،وراء

هذا ،هذه ، 

 هؤالء

 الصفة *مطابقة

العدد و  في لالسم

 التذكير والتأنيث

 الفعل *مطابقة

 التذكير فيللفاعل 

 والتأنيث

*ضمائر 

الغائب: هو 

 في ،هي، هم

املاض ي و 

 املضارع

الرياضة والتسلية: أنواع 

الرياضة)كرة القدم ، السلة 

...(رحالت، فضاءات اللعب ، 

 املعارض ..(

 

في معرض الكتاب 

 الصاد والضاد ا حرف

لعبة 

 الغميضة

الحروف منفردة؛ الحرف 

 في مختلف الوضعيات

 الحركات القصيرة

 والطويلة

 أنشطة كتابية متنوعة

14 
مباراة في كرة القدم 

 حرفا القاف والكاف

15 
أنواع الرياضة حرفا 

 الظاء والطاء
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17 

املقطع 

05 

البيئة 

 والطبيعية

 أين ، متى، 

يمين ، بين، 

 يسار

ما أفعل، 

األلوان هنا 

 ، هناك

لجملة االسمية ا *

 مع الظرف

الجملة الفعلية مع  *

 الظرف 

 

 *األمر

*الضمائر 

 املنفصلة مع 

النهي بـ: ال 

 +فعل مضارع 

البيئة والطبيعة: 

 ...( ،نخلة الحديقة)حديقة، شجرة

 أسد، بطة، )أرنب، الحيوانات

 ...( حمامة بقرة،

 موارد  البحر، الواحة ...

    بالدنا جميلة 

 لحرفا الثاء و الذا

أنا أحب 

 الشجرة

الحروف منفردة؛ الحرف 

 في مختلف الوضعيات

الحركات القصيرة 

 والطويلة

 أنشطة كتابية متنوعة

18 
    جولة ممتعة 

 حرفا النون والزاي

19 
في حديقة املنزل 

 حرفا الغين والخاء
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20 

املقطع 

06 

التغذية 

 الصحةو 

ملاذا ، كم ، 

 كيف

فوق ، 

 تحت

 و، ثم ، أو 

 ربما

*الجملة االسمية 

 املنفية بـ: ليس

الجملة االسمية * 

املنسوخة بـ :كان 

 ،صار

*الضمائر 

املنفصلة مع 

:النفي بـــ:)لم و 

 لن( + املضارع 

الجسم الصحة والتغذية: 

 )الحواس الخمس...( الطعام )

 تفاح، برتقال، إفطار، خبز،

 ( النظافة ...طعام...

 الفحص الطبيي

حرفا الفاء 

 والثاء)م(
نظافة 

 بداناأل 

الحروف منفردة؛ الحرف 

 في مختلف الوضعيات

الحركات القصيرة 

 والطويلة

 أنشطة كتابية متنوعة

21 
الغذاء الصحي حرفا 

 الواو والياء

22 
أحافظ على أسناني 

د
ّ

 الهمزة / الش
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 )تقويم فصلي( + )تقويم تشخيص ي ومعالجة( 24

 

 

 



25 

املقطع 

07 

 التواصل

 من ، ما

 قبل ، وبعد

الترادف 

 والتضاد

 لـ ، ألن

*الجملة الفعلية 

ال، لم، لن املنفية: 

 مع املضارع

*الجملة الفعلية 

بـ: ما  مع املنفية 

 املاض ي

املضارع مع : 

 السين وسوف

 

 االتصال التواصل: اإلعالم

 ) تلفزة، راديو ، انترنت ...( 

 

 ما أعجب الحاسوب 

ـ : القمرية
ْ
 ال

 

 حاسوبي

 كلمـات مألوفـة .

أل التعريف )الشمسية، .

 والقمرية (.

 والحروف املنونة

 26 أنشطة كتابية متنوعة

عودة أبي من 

 الّسفر

 الـ : الشمسية

27 
 من أنا ؟

 التنوين
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28 

املقطع 

08 

املوروث 

 الحضاري 

الذي ، التي 

 ، الذين

يا، أيها ، 

 أيتها

*جمع املذكر واملؤنث 

 الساملان

 *العطف 

 

*الضمائر 

املتصلة: الياء، 

الكاف، الهاء، 

 كم ، التاء، نا

 املالبس)ثوب،املوروث الثقافي: 

عباءة...(  سروال، حجاب، حذاء،

 ملناسبات...األعياد و ا

 أول يوم في رمضان 

 عالمات الوقف

 العيد

* ينتج كتابة من أربع إلى 

 ست جمل  

استعمال عالمات -

الوقف: النقطة، 

ة، 
ّ
الفاصلة  املط

 التعّجب، االستفهام

29 
 عيد األضحى 

 التعجب واالستفهام 

30 
 عيد االستقالل 

 مراجعة الحروف 
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  سيرورة المقطع  -01
ي ، القيم واملواقف، والك اءاا العوخي ( فتتةي بعوض أرب  مةماا فتحول كم الوخعي  املشكل  االنطاقي  )الوخعي  األم(: وهي وخعي  هلا القدرة مل  استدماء كم املوارد السال   الذكو )املوارد املعوفي  املتةج ➢

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

 منهجية تناول المقطع في أسابيع التعلم  -02
 ميدانا فهم المنطوق والتعبير الشفوي:  -أ
   من اعداد االستاذ.)التمط املوفبط بالّست   ليمم زئي  األوىل: متتو  األمناط يغلب: نص موفبط بالوخعي  اجلميدان فهم المنطوق ➢
 : ي ةو التعبري الش وي يف املقط  بثاث  أوجم:ميدان التعبير الشفوي ➢

 

 

 



 الوجم األول: لم ماق  وطيدة ب ةم املتطوق حبيث يتجز املتعلم نموم  من املةماا احملددة بدق . •
 وفبط  باملقط                                                                    من انتاج املتعلم الوجم الثاين: لم ماق  بدراس  الرتاكيب واألساليب امل  •
 الوجم الثالث: لم ماق  بالتدريب مل  اصنتاج الش وي وهي من أهم احملطاا الا جيب أن فوىل أمهي  بالغ . •

 جاز  ميدانا فهم المكتوب والتعبير الكتابي: )مع تحديد أزمنة االن -ب
 دفرت األنشط  حبيث جيد املتص ح حتديد لعدد احلصص ولكي ياا التت يذ، وأل مت  التقدل.   تغال  توياا الكتاب املدرسي و يف هذه احملط  نتتقم إىل اس  ➢
 موتل  التدريب مل  اصنتاج الكتايب. ➢

 لتقول  من طويق وخعياا موكب ، فكون قادرة مل  حتديد مستوي اكتساب الك اءة املوصودة.االسبو  الواب  لإلدماج وانصف صص خيمنهجية تناول المقطع في االسبوع الرابع:  -03
 

 توجيهات من الوثيقة المرافقة 
 جيب مواماة الضوابط العلمي  يف فوفيب فتاول احلووف وفو يعةا مل  املقاط  . •
 قورة وفق خصوصي  التصوص دون اصخال باهليكم العام .ميكن التصوف يف فو ي  الوصيد اللغوي والصيغ والرتاكيب التحوي  والصوفي  امل •
 جيب أن يشكم التص القامدي ستدا صنتاج املتطوق وفضميتم الوصيد اللغوي والصيغ والرتاكيب التحوي  والصوفي  املقورة يف كم مقط  . •
 با...( الشكو واالستحسان: )اكوا، أتستت...( االمتذار:)م وا. ..(التةتئ : )مبارك، ...( ميكن فتاول  أل اظ ومباراا: التحّي  )السام، صباح امري، مساء  امري( الرتتيب: )موت •

   اجللواب:) نعم، ال ...(  م  مجي  احملاور

 

 

 



 املوارد املنهجية مليادين اللغة العربية
يدان فهم املنطوق ملاملوارد املنهجية 

 والتعبير الشفوي 
 يدان التعبير الكتابيململوارد املنهجية ا يدان فهم املكتوبملاملوارد املنهجية 

 الوجاه 
 االستةال 

 الوجاه 
 االستةال

 الوجاه 
 االستةال

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

 البتاء

 موض ال كوة

 أداء املعجم ومتثيلم

 خمارجةا من للحووف الصحيح التطق

 البتاء

 استخدام مجم فام  املعجم
 فوظيف الرتاكيب والصيغ قواءة وتداا لغوي  كامل  استخدام مجم فام  املعجم
 فوظيف األساليب املتاسب  واملدودالتمييز بني احلوكاا  فوظيف الرتاكيب والصيغ
 الّتمثم الصحيح للمعجم واصابا توين مواماة الشد والت الّتمثم الصحيح للمعجم

 وأللللللل القموي الشمسي   للللالتميز بني أل املتةجي اترتام اجلانب

 انسجام

 املتةجي اترتام اجلانب

 انسجام
 مدم التتاقض

 دراس  املبجم
 فوظيف ماماا الرتقيم التعوف مل  اخصياا التص

 استغال الستداا التوخيحي  بني التص والستدحتديد الووابط  استغال الستداا التوخيحي 
 فاؤم األفكار م  املوخو  اصجاب  من أسئل  تول املعجم فاؤم األفكار م  املوخو 

 التميز
 القواءة اصيقامي  التميز اقرتاح تم

 التميز
 اقرتاح تم

 إبداء رأي  إبداء رأي
 

 

 

 



 غة عربية ل املخطــط الّسنــوي للتقويــم البيداغوجـــي

 مؤشرات لمعايير التحكم  توجيهات  مركبات التحكم  الميادين  المرحلة 

ال صم 
01 

ال صم 
02 

ال صم 
03 

فةم 
 املتطوق

 استجاب  ملا يسم  يود

ول
 األ

بعد
ال

رد 
املوا
ول 
م فق

: يت
 من

وس 
ملدر

ا
 

سيط
ا ب

خعيا
ل و

خا
رين 

 متا
  و
زئي 
 اجل
اا
خعي

والو
  

 و
مي  
 يو
اا
ت 
ما
  و
سئل
  وأ
شط
أن

ست 
ل ال

خا
مي  

لتعل
  ا
قاط
يف امل

دف  
ستة

د امل
ملوار

  ا
جلمي

 

فوفيب - فعليماا، يعيديت ذ  التص،جييب من أسئل  تول - معطاة،خيتار موخو  التص من خياراا -
 أتداث التص

 يت امم م  التص املتطوق
املامح واحلوكاا يعرب من خمتلف االن عاالا ب -التص، حيدد أتداث  املعجم،يوبط كلماا بصور لتحديد -

 يعوف مستوياا الصوا وايقامافم لتحديد املعجم-اجلسمي   
 يت ذ فعليماا يعني أطواف احلوار او الشخصياا -اماص،من فةمم  املتطوق انطاقاي سو أتداث التص - الوخعي  التواصلي حيلم موخو  

التعبري 
 الش وي 

 األدواا املتاسب  لإلخبار يستخدمللوصف، يستخدم األدواا املتاسب   ي ةم تديثم
الغري يتواصم م   قص  مسموم  ، ي وق بني الواق  واميال .-يوفب أتداث قص  تسب فسلسلةا املتطقي، يكمم اتداث - 

 يقدم ذافم وخيرب متةا
  ،يستعمم ا ملتاسب  ، يتحل  بآداب فتاول الكلم-يربر فوجيةافم ، يستخدم االمياءاا  والتةي،يستخدم األمو -

 أدواا االقتا  ،يعلم مواق م
فةم 
 املكتوب 

املستةدف  يف وخعياا خمتل   ي ةم معاين الكلماا  -جييب من أسئل  فتعلق مبضمون التص ،يتعوف مل  احلووف ي ةم ما يقوأ 
 يكمم مجا ناقص  من التص -املقووءة ، 

 توب  ، يتطق احلووف واملقاط  والكلماا نطقا سليما ي ك الومو  املك يعيد بتاء املعلوماا الواردة يف التص
 وظائف ماماا الوقف  -يت ذ فعليماا مل  ااكل  ما ورد يف التص املكتوب ، حيدد   يستعمم املعلوماا الواردة يف التص

 ، يستخوج قيما حيتويةا التص املقووء يقيم التص املكتوب 
التعبري 

 الكتايب

كال احلووف يتعوف مل  خمتلف أا  حياكي مناذج خطي  ،يوسم احلوف رمسا صحيحا تسب 
 لل حيرتم السطو ، حيرتم أبعاد الكلم ، يوسم ماماا الوقف ،  يتحكم يف مستوياا اللغ  العوبي  

 حيرتم فوفيب متاصو اجلمل  ، حيرتم قوامد الكتاب  وامط  يتتج متصوصاا تسب  وخعي  التواص
 يف هناي   املقاط  من خال املعايري ومؤاوازا  املوخح  يف اجلدول املوايل ) جدول املوارد املتةجي  إدماجي تم فقول جتتيد املوارد من خال وخعياا ي :الثاينالبعد 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لغة عربية  املخطط الّسنوي للمراقبة املستمرة

 

 مالحظات مالتعلمات المستهدفة بالتقوي المقطع الميدان األسبوع الفصل المواد

 السنة األولى

 بدون وق اا للتقول  األول
  مبحور الوّياخ  والّتسلي  أو البيئ  والطّبيع  سليم  فتعّلقوخعياا صنتاج ثاث مجم  05املقط   كم امليادين  اةو في وي  الثاين
 الوّياخ  والّتسلي وخعياا صنتاج ست مجم سليم  فتعّلق مبحور  07املقط   كم امليادين اةو أفويم الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ادة التربية اإلسالميةم

 
  والعباداا واملعاماا، واست ةار احمل وظ من يتواصم املتعّلم يف  يطم بومي، من خال ممارس  أمناط من الّسلوكاا األولي ، املستمدة من التعاليم اصسامي ، يف العقيدة اصساميالكفـــاءة الشامـــلة: 

 كول واحلديث التبوي الشويف، بكي ي  صحيح .القوآن ال
 الكفاءات الختامية الميدان

والحديث النبوي الشريف القرآن الكريم  مواحلديث التبوي الشويف ويوظ يست ةو املتعلم يف وخعياا التواصم املتاسب  ما ت ظ من القوآن الكول  

 العقيدة اإلسالمية والعبادات فيأولية  مبادئ
  فعاىل وحيمده يف وخعياا متاسب ادفني نطقا صحيحا ويعّدد أركان اصسام يف مواقف التعبري من اصميان، ويسمي اهللالتطق بالشة

 ميارس الطةارة احلسي  ، من خال ن اف  جسمم و مكان فواجده ، و يسّمي الصلواا  اممس
 املكتسب  يف وخعياا التواصم م  احمليط البيئي واالجتمامي ميارس املتعلم اآلداب واألخاق االسامي   األخالق واآلداب اإلسالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملادة التربية اإلسالمية التعلمات املخطط السنوي لبناء 

توجيهات من الوثيقة المرفقة       الحجم الساعي  رةم األسبوع    الموارد المقترحة في الكتاب    

سام  18  

 

 واست ةارها. خيصص من الوقت اصمجايل ما يتاسب لتح يظ السور،

والتلقني  : يتم فتاوهلا يف الوخعياا التعلمي  م  املتعلمني باسرتافيجي  قائم  مل  نشاط احل ظ

 والت سري والشوح، وهو األداء املوكز مل  دور األستاذ أكثو من دور املتعلم، ألن التصوص الشومي 

يةا استخدام آلياا مد فبوي  نصوص فوقي ي  مقدس ، تيث يعالا هي سور وآياا وأتاديث ن

واحل ظ اماص  بالقوآن أو احلديث، من املصحف املدرسي، أو كتاب املتعلم، أو املسجم،   القواءة

 يف الت سري والشوح، ومواماة مستواه اصدراكي.   م  إاواك املتعلم

 (5)الوثيق  املوافق  ص  

والثاني  للتلقني واحل ظ دقيق ، أتدمها لاكتشاف والتعوف،  45كم متةما يف تصتني ذاا فقدم  

 واالست ةار

 

  .1 فقول فشخيصي
 أطي  والديّ 

ألول
  ا
ملقط

ا
 

2.  
  .3 1سورة ال احت  
  .4 أستدذن

  .5 أتب مائلا
  .6 بسم اهلل

  .7 احلمد هلل
  .8 سورة التاس

  .9 احلديث الشويف(الصدق )
  .10 أفعاون م  غريي 
  .11 سورة اصخاص

 والتقول واملعاجل فرتة اصدماج   
  للفصل  بيداغوجي مرافق  التقويم )

12.  
13.  

  أطةو جسمي

ثاين
  ال
ملقط

ا
 

14.  
 
 
 
 
 
سا 15  

  .15 أطةو مكاين 
  .16 آي  االستئذان

  .17 إبعاد األذي من الطويق
  .18 أرفق باحليوان
  .19 سورة ال لق

  .20 فعلم اصدماج

 

 

 



 يف وخعياا فعلمي  خمتارة، ميارس املتعلم الطةارة ممارس  صحيح ، ويسمي الصلواا اممس.  -

 يعتمد يف الوخعياا مل  أسلوب املعايت  واملمارس  الواقعي  -

 ألمناط السلوكي واملمارس  م  إمكاني  الوبط يف وخعي  واتدة بني اآلياا وااملعايت  امتماد أسلوب 

  .21  أطةو ثويب
  .22 تقويم إشهادي ثان 

 
 
 
 
 
 
سا 15  

 ومآداب الت

ث 
الثال
ط  

 املق

23.  
  .24 لتحي اآي  

  .25 الشةادفان
  .26 آداب التحي 

  .27 الصلواا اممس
  .28 آداب األكم
  .29 سورة الكوثو
  .30 سورة التصو

  .31 فعلم اصدماج
  .32 تقويم إشهادي سنوي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 املخطــط الّسنــوي للتقويــم البيداغوجـــي

 التقويـــــــم التشخيصي
 مستويات الكفاءات الختامية المستهدفة  التحكم لمعايير  مؤشراتنماذج من  

 ور وتسن استعماهلا يف الوخعياا املتاسب  الصحيح للس االست ةار -
 وخعياا.يف واحلمدل   التسمي ماءم  استعمال  -
 ابوا  م اهو طام  الوالدين يف السلوك اليومي  -

األولال صم  املقط   لتوظيف مواردتاسب  موخعياا فواصم   

 ور وتسن استعماهلا يف الوخعياا املتاسب  الصحيح للس االست ةار -
 التقدل الصحيح ألركان اصسام.  -
 .احملاف   مل  الطةارة -

 ال صم الثاين لتوظيف موارد املقط  تاسب  موخعياا فواصم 

   ور وتسن استعماهلا يف الوخعياا املتاسبالصحيح للس االست ةار -
 سام  التطق بالشةادفني  -
 العتاي  بت اف  اجلسم والثوب واحمليطيت  -
 ربط األخاق باآلياا واألتاديث  -

 ال صم الثالث لتوظيف موارد املقط  تاسب  موخعياا فواصم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 املخطط الّسنوي للمراقبة املستمرة

 

 الفصل المستوى
 

 مالحظات التعلمات المستهدفة بالتقويم المقطع الميدان

 السنة األولى

 بدون وق اا للتقول  األول
 التقول ال صلي بدون ماماا  02لتوظيف موارد املقط  تاسب  موخعياا  02املقط   كم امليادين  18هناي  األسبو   الثاني

 03باملقط  لتوظيف موارد املقط  وخعياا فواصم  03املقط   كم امليادين 27هناي  األسبو   الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 رياضيات المادة 

 

 

 

 

 

 الك اءة الشامل :
بري متاسب لوصف ا( واجلم  ويستعمم خواصا هتدسي  ومصطلحاا وفع100حيم مشكاا بتجتيد معارفم تول األمداد )األمداد الطبيعي  األصغو من 

 ايء أو وصف أو متثيم أو نقم اكم.م أو حتديد موق  فتقّ 
 الك اءة امتامي  امليدان

 د واحلساباألمدا
)قواءة وكتاب ، مقارن  وفوفيب، العاقاا بيتةا واستعمال املعلوماا املوجودة يف كتابتةا(، وممليا  100حيم مشكاا بتجتيد معارفم املتعلق  باألمداد الطبيعي  األصغو من 

 اجلم  والطوح واحلساب بتوميم )آيل ومتمعن فيم(.
 ول ي  يستخوجةا من صور أو جداد دمعلوماا ممشكاا بسيط  باستعمال حيم  فت يم معطياا
 م أو فعيني موق  ايء يف ال ضاء القويب وبوصف أو متثيم أو نقم اكم باستعمال مصطلحاا متاسب  وفعبري سليم.حيم مشكاا متعلق  باالستقامي  وبوصف فتقّ  ال ضاء واهلتدس 
 جتبا جلتب( أو باستعمال وتدة غري اصطاتي  وباستعمال الوو نام  لتعليم أتداث أو تساب مدد.حيم مشكاا متعلق  مبقارن  أطوال )بوخعةا  املقاديو والقياس

 

 

 



 ملادة الرياضيات املخطط السنوي لبناء التعلمات  

 الحجم الساعي
توجيهات من المنهاج والوثيقة 

 المرافقة
   الموارد المقترحة في الكتاب  سيرورة المقطع 

رةم 
 األسبوع

سام   45  
+ 

د 15وساماا  7  

 )للمعاجل  (

  .1 فقول فشخيصي

احلوص مل  انتقاء وخعياا  ▪
االنطاق أو بتائةا حبيث فسمح متد 
حتليلةا مبعوف  مدد وطبيع  الوخعياا 
التعلمي  االبتدائي  وكذا املوارد املطلوب 
فوسيخةا ومن مث جتتيدها يف وخعياا 

 إدماج.
 
 

متد بتاء أو اختيار الوخعياا  ▪
يتبغي مواماة سن التلميذ واالرفكا  

مل  مكتسبازم القبلي  واستغال موارد 
خمن املتةاج م  احلوص مل  أن 

يكون سياقةا من واق  التلميذ واترتام 
 قيم اجملتم 

واستعمال  11يحل مشكالت بسيطة تتعلق بعدِّ كميات أصغر من  مستوى الكفاءة:
لتعيين رتبة أو إجراء عملية جمع أو الطرح، يتموةع في الفضاء ويقارن  هذه األعداد

 أطواال.
 
 11طوح وخعي  انطاقي  يتطلب تلةا جتتيد مملي  اجلم  مل  أمداد طبيعي  أصغو من  .1

 موفبط  بسياقاا من احلياة اليومي  للتلميذ.
 
 
 
 
 فتاول وخعياا فعلمي  أولي  )بسيط ( فتعلق باملوارد  .2

 

 
ل وخعياا فعلم اصدماج فتعلق بتوظيف ممليا اجلم  والطوح مل  األمداد فتاو  -3

 يف سياقاا من احلياة اليومي   10األصغو من 
 
 
 
 
 تم الوخعي  االنطاقي .  -4

 فتاول وخعياا فقوميي  فتعلق حبم مشكاا مجعي  يف سياقاا متتوم .
 ء فتاول املقط معاجل  بيداغوجي  فستةدف التقائص والصعوباا املسجل  أثتا

 (1) 5إىل  1األمداد من  -

ألول
  ا
ملقط

ا
 

 (1فعيني موق  يف ال ضاء ) -  .2
 (2) 5إىل  1األمداد من  -
 (1) 9إىل  6األمداد من  -

 (2) 9إىل  6األمداد من  -  .3
 9إىل  1األمداد من  -
 (2فعيني موق  يف ال ضاء ) -

 افشكيم كميا -  .4
 0العدد  -
 مد كمياا صغرية -

5.  
 10العدد  -
 استعمال العدد لتذّكو كمي  -

 استعمال العدد افعيني رفب  -  .6
 استخواج معلوماا-
 (3فعيني موق  يف ال ضاء ) -

 10لي  األمداد إىل متتا -  .7
 (1مقارن  أطوال )-
 (2ل )مقارن  أطوا -

 (1املسالك ) -  .8
 (1وخعياا مج  أو طوح ) -
 الومزان +  و  = -

9.  
 و  +  –الومزان  -

 

 

 



 الكتاباا املختل   لعدد -
دمم  - 1احلصيل   - 1أجّتد معاريف  -

  .10 -ومعاجل   تمل 

سام  27  
+ 

ساماا ونصف 4  
 ) للمعاجل  (

ياا املعلم يف تص  الوياخ يعمم ▪
مل  فدريب التاميذ مل  استعمال 
فواكيب لغوي  سليم  ا ةيا أو كتابيا 
م  احلوص مل  فكييف اللغ  
 املستعمل  م  الوخعي   م الدرس

فوخي الدق  يف استعمال املصطلحاا 
 واحلوص مل  ارفباطةا املتني بامل ةوم

-  

الحروف يحل مشكالت تتعلق بالتعيين الشفهي والكتابي )ب مستوى الكفاءة:
ويستعمل مرصوفة لتحديد مواةع ويستخرج  40واألرةام  لألعداد    األصغر من 

 معلومات من جدول أو مخطط لإلجابة عن أسئلة 
طوح وخعي  انطاقي  يتطلب تلةا جتتيد ممليا اجلم  والطوح مل  أمداد طبيعي  أصغو من  .1

اول ويف سياق موفبط مطووت  يف اكم جداول أو متثياا بياني  أو خمططاا أو جد 40
 باحلياة اليومي  للتلميذ.

 فتاول وخعياا فعلمي  أولي  )بسيط ( فتعلق باملوارد التالي : .2
 مقارن  أطوال باستعمال وتدة غري معتمدة

 
 فتاول وخعياا فعلم اصدماج فتعلق مبقارن  االطوال  .3

 مقارنتةا، فوفيبةا وتصوها. 40وكتاب  األمداد األصغو من 
 النطاقي .تم الوخعي  ا .4
يف  40فتاول وخعياا فقوميي  فتعلق بقواءة، كتاب ، مقارن ، تصو وفوفيب األمداد أقم من  .5

 سياقاا متتوم  موفبط  مبوارد املقط .
 معاجل  بيداغوجي  فستةدف التقائص والصعوباا املسجل  أثتاء فتاول املقط 

 (3مقارن  أطوال ) -

اين
ثّلللللللللللل
  ال
ملقط

ا
 

 (2لك )املسا -  .11
 (1) 19األمداد إىل  -
  .12  بيداغوجي مصاحب للفصل األولويم تق
 قواءة جدول -

 (2) 19األمداد إىل  -  .13
 (3) 19األمداد إىل  -
 1التعليم مل  موصوف   -

 10خعف مدد أصغو من  -  .14
 20نصف مدد أصغو من  -
 إمتام جدول -

 2التتقم مل  موصوف   -  .15
 (1) 39األمداد إىل  -

دمم و  - 2احلصيل   - 2أجّتد معاريف 
  .16 معاجل   تمل 

ساماا 18  
+ 

ساماا 3  
 ) للمعاجل  (

 

استعمال أدواا الوبط 
املتطقي  املائم  )أكرب 

من"، "أصغو من".أقم من 
،...( بشكم متسجم 40

 ومقاين

 40ت جمعية وطرحية باستعمال األعداد األصغر من يحل مشكال:  مستوى الكفاءة
ويتعرف استقامية أشياء وعلى مجسمات ويوظف مكتسباته النتقاء معطيات من 

 جدول وتحديد أوةات
طوح وخعي  انطاقي  يتطلب تلةا جتتيد مملياا اجلم  والطوح والضوب مل  أمداد  .1

ني  أو خمططاا أو جداول ويف مطووت  يف اكم جداول أو متثياا بيا 40طبيعي  أصغو من 
 سياق موفبط باحلياة اليومي  للتلميذ.

 فتاول وخعياا فعلمي  أولي  )بسيط ( فتعلق باملوارد  .2
ووخعياا  40فتاول وخعياا فعلم اصدماج فتعلق مبقارن  وتصو االمداد األصغو من  .3

 مجعي  و/أو طوتي  بسيط .

 التجمي  و االستبدال -

لث
لللللللللللا
 الثّل
ط 
املق

 

 املوور إىل العشوة -  .17
 (2) 39األمداد إىل  -
 1طوح أمداد صغرية  إخاف  أو  -

 أوقاا يف اليوم فعليم -  .18
 االستقامي  -
 (3) 39األمداد إىل  -

 كتاب  معلوماا يف جدول  -  .19
 2وخعياا مج  أو طوح  -

 

 

 



 تم الوخعي  االنطاقي . .4
تعلق حبم مشكاا مجعي  وطوتي  يف سياقاا متتوم  موفبط  مبوارد فتاول وخعياا فقوميي  ف .5

 املقط .
 معاجل  بيداغوجي  فستةدف التقائص والصعوباا املسجل  أثتاء فتاول املقط   .6

  -  3احلصيل   -  3أجّتد معاريف 
 الوياخياا يف تيافتا اليومي  

20.  

سام  ونصف 22  
+ 

 45ساماا و  3
 د
معاجل  () لل  

إمطاء أمهي  لتحويم املعارف )ربط  ▪
املعارف بوخعياا فسمح بتوظي ةا 
ليس داخم املدرس  فحسب، بم 

 وخارجةا كذلك(.
العمم مل  فتمي  ماداا سلوكي   ▪

 محيدة
 

يحل مشكالت االستبدال والتجميع والتفكيك لألعداد األصغر من :  مستوى الكفاءة
استقامية نقط ويحدد أوةات باستعمال ، ويتعر ف على مجسمات مألوفة وعلى 70

 الساعة.
طوح وخعي  انطاقي  يتطلب تلةا جتتيد مملياا اجلم  والطوح والضوب والقسم  مل   .1

مطووت  يف اكم جداول أو متثياا بياني  أو خمططاا أو  70أمداد طبيعي  أصغو من 
 جداول وموفبط بقياس مدد من احلياة اليومي  للتلميذ.

 علمي  أولي  )بسيط ( فتعلق باملوارد فتاول وخعياا ف .2
يف سياقاا  69فتاول وخعياا فعلم اصدماج فتعلق بتوظيف الكتاباا اجلمعي  لألمداد اىل  .3

 موفبط  بقياس مدد.
 تم الوخعي  االنطاقي . .4
يف سياقاا متتوم  موفبط   69فتاول وخعياا فقوميي  فتعلق بالكتاباا اجلمعي  لألمداد اىل  .5

 مبوارد املقط .
معاجل  بيداغوجي  فستةدف التقائص والصعوباا املسجل  أثتاء فتاول املقط  خصوصا ما فعلق 

 بالعملياا األربع  أو انتقاء معطياا أو إنشاء اكم هتدسي مدلوف.

 رسم خطوط مستقيم  -

وّاب ل 
للللللللللللل
  ا
ملقط

ا
 

 (1) 69األمداد إىل  -  .21
 فعليم أتداث -

  .22 هادي الفصلي الثانيالتقويم اإلش
 (2) 69األمداد إىل  -

 (3) 69األمداد إىل  -  .23
 التعوف مل  نسماا مدلوف  -
 2إخاف  أو طوح أمداد صغرية   -

 1قواءة السام   -  .24
 1احلساب بتمعن  -

  -  4احلصيل   -  4أجّتد معاريف 
  .25 الوياخياا يف تيافتا اليومي  

سام  ونصف 31  
 + 

 15ساماا و  5
 د

 ) للمعاجل  (

سةو مل  أن يكون امطاب  ▪
املستعمم يف الوياخياا ذا طبيع  

تجاجي  أو فربيوي  م  احلوص مل  
 فوابط األفكار وانسجامةا.

االهتمام بالسريوراا الشخصي   ▪
 للمتعلمني يف نشاط تم مشكم.
خوورة التمييز بني التطبيق وإمادة 

جة  واصدماج من جة   االستثمار من
 أخوي

 100يحل مشكالت جمعية وطرحية باستعمال األعداد األصغر من : مستوى الكفاءة
ويتعرف على مجسمات وأشكال مستوية مألوفة ويقرأ الساعة ويستعمل جداول لحل 

 مشكالت
طوح وخعي  انطاقي  يتطلب تلةا جتتيد مملياا اجلم  والطوح مل  أمداد طبيعي   .1

  100أصغو من 
 

 فتاول وخعياا فعلمي  أولي  )بسيط ( فتعلق باملوارد  .2
 
يف سياقاا  99.فتاول وخعياا فعلم اصدماج فتعلق بتوظيف الكتاباا اجلمعي  لألمداد اىل 3

 املكعب و الباط  القائم  -

مس
لللللللللللا
 ام
ط 
املق

 

 متّمم مدد إىل العشوة املوالي  -  .26
 2احلساب بتمعن  -
 استعمال جدول حلم مشكم -

 3احلساب بتمعن  -  .27
 التعوف مل  أاكال مستوي  -
 2قواءة السام   -

 1احلاسب   -  .28
 الوسم مل  موصوف  -

 

 

 



 موفبط  بقياس مدد.
 
 .تم الوخعي  االنطاقي .4
توم  موفبط  يف سياقاا مت 99.فتاول وخعياا فقوميي  فتعلق بالكتاباا اجلمعي  لألمداد إىل 5

 مبوارد املقط .
 
.معاجل  بيداغوجي  فستةدف التقائص والصعوباا املسجل  أثتاء6  

 (1) 99األمداد إىل  -
 وصف اكم بسيط أو موكب -  .29

 (2) 99األمداد إىل  -
اجلم  دون اتت اظ -  

تصو مدد -  .30  
(2احلاسب  ) -  
100مداد األصغو من متتالي  األ -  

  -  5احلصيل   -  5أجّتد معاريف   .31
دمم و إدماج  -الوياخياا يف تيافتا اليومي  

 و معاجل   تمل  يف الوياخياا    
  .32 تقويم اشهادي للفصل الثالث 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي 
ّ
 املخط

  التقويـــــــم التشخيصي

 مستويات الكفاءات الختامية المستهدفة  كم التح نماذج من مؤشرات
اختيار   -بامتماد اسرتافيجياا اخصي . 11مقارن  وفوفيب وف كك ومج  وطوح األمداد األصغو من  -مشافة  وكتاب . 11فعيني األمداد األصغو من  -

صّح  نتائج واملصادق  مليةا.  منالتحّقق  -بص   سليم .املعلوم  املختارة  استعمال -قواءة ستداا )خمّطط، جدول....( -لتحديد موق . املصطلحاا
 فعليم إجاب  ومقارنتةا ويقارهنا -التواصم م  اآلخوين واترتام آراءهلم  -

 11حيم مشكاا بسيط  فتعلق بَِعدِّ ِكمياا أصغو من  .1
واستعمال هذه األمداد لتعيني رفب  أو إجواء مملي  مج  أو 

 الفصل األول أطواال. الطوح، يتموق  يف ال ضاء ويقارن

 استعمال -بامتماد اسرتافيجياا اخصي . 19مقارن  وفوفيب وف كك ومج  وطوح األمداد األصغو من  -مشافة  وكتاب . 40فعيني األمداد األصغو من  -
صّح  نتائج  منالتحّقق  -لتتّقماستعمال املوصوف  لتعليم أاياء أو ل -رسم مسلكا أو حتديد موق  مل  موصوف   -املعلوم  املختارة بص   سليم .

 فعليم إجاب  ومقارنتةا ويقارهنا - التواصم م  اآلخوين واترتام آراءهلم -واملصادق  مليةا.  

حيم مشكاا فتعلق بالتعيني الش ةي والكتايب )باحلووف  .2
ويستعمم موصوف  لتحديد  40واألرقام( لألمداد    األصغو من 

و خمطط لإلجاب  من مواق  ويستخوج معلوماا من جدول أ
 أسئل 

إجواء  -تساب نامي  وفووق بشكم سليم. - بامتماد اسرتافيجياا اخصي  وآلياا. 40مقارن  وفوفيب وف كك ومج  وطوح األمداد األصغو من  -
 -أاياء تسب خواّص  ّددة. فصتيف -ياءالتعّوف مل  استقامي  أال  -إنتاج متتالياا أمداد فتا ليا أو فصامديا  -تساباا بكي يتني )آللي ومتمّعلن فيم(.

 املختارة بص   سليم . املصطللحاا وامواصّ  استعمال
 -صّح  نتائج واملصادق  مليةا.  منالتحّقق  -موبي  سليم  كتاب  ومشافة . بلغ التعبري  -الوملو  واملصطلحاا والرتميز العاملي بشكم سليم.استعمال  -

 اختيار أدواا تّم متاسب . -التواصم م  األخوين م  امتثال آداب التواصم -.ومتسجممتتوجا بشكم متّ م  فقدل

حيم مشكاا مجعي  وطوتي  باستعمال األمداد األصغو  .3
ويتعوف استقامي  أاياء ومل  نسماا ويوظف  40من 

 مكتسبافم النتقاء معطياا من جدول وحتديد أوقاا.

 الفصل الثاني 

 -بامتماد اسرتافيجياا اخصي  وآلياا. 70مقارن  وفوفيب وف كك ومج  وطوح األمداد األصغو من  -افة  وكتاب .مش 70داد األصغو من فعيني األم -
 إجواء تساباا بكي يتني )آللي ومتمّعلن فيم(. -تاسب نامي  وفووق بشكم سليم.

 استعمالم -التمييز بني اجملسماا املدلوف  ويسميةا. -ّددة.أاياء تسب خواّص   فصتيف -قواءة السام . -لياا أمداد فتا ليا أو فصامديا. إنتاج متتا -
 موبي  سليم  كتاب  ومشافة . بلغ التعبري  -الوملو  واملصطلحاا والرتميز العاملي بشكم سليم.

اختيار أدواا تّم  -تواصم.التواصم م  األخوين م  امتثال آداب ال -.ومتسجممتتوج بشكم متّ م  فقدل -صّح  نتائج واملصادق  مليةا.  منالتحّقق  -
 متاسب .

 

حيم مشكاا االستبدال والتجمي  والت كيك لألمداد  .4
، ويتعّوف مل  نسماا مدلوف  ومل  استقامي  70األصغو من 

 نقط وحيدد أوقاا باستعمال السام .

 

 

 



  -بامتماد اسرتافيجياا اخصي  وآلياا. 100صغو من مقارن  وفوفيب وف كك ومج  وطوح األمداد األ -مشافة  وكتاب  100اد األصغو من فعيني األمد -
 -فوظيف مملي  اجلم  األفقي  والعمودي  حلساب نامي  ويتحكم يف آلي  اجلم  العمودي دون اتت اظ. -التحّكم يف آلي  اجلم  األفقي  والعمودي .

استعمال موصوفل   -وصف نّسماا ونقلةا. -ا ومضّلعاارسم خطوط -دة يف ستداا خمتل   حلّم مشكاا.فومج  معلوماا وار  -استعمال احلاسب .
 لوسم أاكال بسيط 

 استعمال املصطلحاا املتعّلق  باملقاديو بص   سليم  )يقارن أطوال، يوّفب أتداثا، ...(.  -عمال املسطلوة استعماال سلليملا.است -
صّح   منالتحّقق  -موبي  سليم  كتاب  ومشافة . بلغ التعبري  -ي بشكم سليم.الوملو  واملصطلحاا والرتميز العامل استعمال -  : المواةف والقيم3معيار 

 اختيار أدواا تّم متاسب . -التواصم م  األخوين م  امتثال آداب التواصم. -.ومتسجممتتوجا بشكم متّ م  فقدل -نتائج واملصادق  مليةا. 

حيم مشكاا مجعي  وطوتي  باستعمال األمداد األصغو  .5
تعوف مل  نسماا وأاكال مستوي  مدلوف  ويقوأ وي 100من 

 السام  ويستعمم جداول حلم مشكاا.
 

 الفصل الثالث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السنوي للمراقبة املستمرة املخطط 

 المقطع أمثلة للوضعيات المستهدفة بالتقويم األسبوع الفصل المستوى

 

 الثاني
منتصف 

 فيفري

 .40ايب )باحلووف واألرقام( لألمداد األصغو من وخعياا موكب  فتعلق بالتعيني الش ةي والكت •

 .40، وَمدِّ كمياا ألصغو من 40وخعياا موكب  فتعلق مبشكاا مجعي  وطوتي  ألمداد األصغو من  •

وخعياا موكب  فتعلق بالتموق  يف ال ضاء ومبقارن  أطوال وبتحديد مواق  مل  موصوف  واستخواج معلوماا من  •

 ئل .جدول أو خمطط لإلجاب  من أس

 وخعياا فتعلق بالتعوف مل  استقامي  أاياء والتعوف مل  نسماا وحتديد أوقاا باستعمال السام . •

 .70وخعياا موكب  فتعلق مبشكاا االستبدال والتجمي  والت كيك لألمداد األصغو من  •

 4و 3

 الثالث
األسبوع 
الرابع من 

 أفريل

 .100األمداد األصغو من وخعياا موكب  فتعلق حبم مشكاا مجعي  وطوتي  مل   •

وخعياا موكب  فتعلق بالتعوف مل  نسماا وأاكال مستوي  مدلوف  وقواءة السام  واستعمال معطياا جدول  •

 حلم مشكم.
5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 والتكنولوجيةادة التربية العلمية م

 

 الكفاءة الشاملة: ب.للللويللللللللم القللللللللللللم و يطللللللللللاظ مل  صّحتللللللللم للح لللللللللم سليللللللّوف بشكللللليتص

 الميدان الك اءة امتامي 

 اإلنسان و الصحة حيافلظ مل  صح  جسمم  ويت م وفرية تيافم بتجتيد ملوارده املتعّلقل  بامل اهو الكبلوي للحياة
 اإلنسان والمحيط يل لتتوّ  العامل احلّي ..يتدّخم إجيابيا للمحاف   مل    يطم القويب، بتجتيد موارده املتعّلق  بامل ةوم األوّ 

 المعَلَمة في الفضاء والزمن   وفسلسم األتداث يف الزمنزمتيّ اليومي بتجتيد موارده تول املّدة نشاطلم الا يضبط أوقلا

جسام املاّدي  ، يتعامم بشكم سليم وتلذر م  بعلض األدواا واملواّد من  يطم ألقويب بتجتيد موارده املتعّلق  ببعض خصائص األ
 ووظائف بعللض أدواا االستعمال اليومي

 لماد ة وعالم األشياءا

 

 

 

 

 

 

 



 املخطط السنوي لبناء التعلمات  ملادة التربية العلمية التكنولوجية  

فوجيةاا من الوثيق   احلجم السامي 
 املوافق 

 رقم األسبو    الموارد المقترحة في الكتاب  سريورة املقط 

 

 

سام   19
 ونصف

ز بني احلوك  التميي
والتتقم الذي يتتج 

من مجل  من 
احلوكاا املتسق  
ويؤدي إىل فغيري 

 املكان.
 

 طوح وخعي  انطاقي  فتدرج يف إطار االهتمام باحملاف   مل  صح  اجلسم. -
 فتاول وخعياا فعلمي  فتعلق باملوارد اآلفي :                                                         -2

 احلواس.* 
 وخعي  فعلم إدماج جزئي فتعلق حباس  اللمس ودورها يف استكشاف احمليط 

 *احلوك .
 *التغذي .

 *م اهو التت س.
 *م اهو نشاط القلب.

 وخعي  لتعلم إدماج موارد الك اءة فتدرج خمن فطبيق القوامد الصحي . -3
بتحديد م اهو  تم الوخعي  االنطاقي  يستوجب جتتيد وإدماج املوارد املتعلق  - 4

 احلياة وفبين القوامد الصحي . 
فتاول وخعي  فقوميي  من ن س مائل  الوخعي  االنطاقي  الا فتدرج يف فطبيق  - 5

 القوامد الصحي  املتعلق  بتت يم وفرية احلياة والتغذي  الصحي .
املعاجل  البيداغوجي  احملتمل . -6  

  .1 فقول فشخيصي
 (1احلواس ) -

 األ
ط 
املق

 ول

2.  
  .3 (2احلواس ) -
  .4 أنا أحتوك و أفتقم -

  .5 كيف أحتوك  -
  .6 أحتوك وأتافظ مل  صحا -

  .7 أصتف أغذيا -
  .8 أغذيا متتوم  -
  .9 أغذيا صحي  -

  .10 (2( )1أنا أفت س )
  .11 2قليب يتبض  -1قليب يتبض  -
  .12 01بيداغوجي مصاحب للفصل تقويم 
  .13 1احلصيل   -1أجّتد معاريف  -

سام   07
 ونصف

 طوح وخعي  انطاقي  يف إطار احملاف   مل  احمليط. - 1 
 فتاول وخعياا فعلمي  فتعلق بلللللاملوارد اآلفي : -2

 * احليواناا يف أوساطةا. 
 * التبافاا يف أوساطةا.

إ اء فتو   لتعلم إدماج موارد الك اءة، فتدرج خمن التصوف السليم وخعي  - 3
 أوساط احلياة. 

 1تيواناا فعيش معتا  -

ثاين
  ال
ملقط

ا
 

14.  

2تيواناا فعيش معتا   15.  

1نبافاا فعيش معتا   16.  

 

 

 



تم الوخعي  االنطاقي  بتجتيد وإدماج املوارد اماص  باملستوي األويل للتتو   - 4
 العامل احليواين والتبايت واحملاف   مليم.

الا فستدمي جتتيد  فتاول وخعي  فقوميي  من ن س مائل  وخعي  االنطاق - 5
 لتتو  العامل احلي واحملاف   مليم. وإدماج املوارد املتعلق  باملستوي األويل ل

 املعاجل  البيداغوجي  احملتمم - 6

 2نبافاا فعيش معتا  -
17.  

 3تصيل   - 3أجّتد معاريف  -
18.  

سام   07
 ونصف 
 

ميكن استغال 
تعلم باترتام مكتسباا امل

 أوقاا الوجباا الغذائي 

طوح وخعي  انطاقي  فتعلق بتقديو وفت يم وقتم اليومي ﴿العمم، الوات   - 1
 واللعب﴾، واملواظب  مل  اترتام الوقت بإجنا  املةام يف وقتةا احملدد

 فتاول وخعياا فعلمي  فتعلق باملوارد اآلفي   - 2
 *املدة الزمتي .

 من. *متوق  األتداث يف الز 
 * فت يم الزمن.

وخعي  لتعلم إدماج موارد الك اءة والا فتدرج خمن فقديو املدة الزمتي  وفت يم  -3
                                          األوقاا اليومي  واحلث مل  االبتعاد من السلوكاا السلبي  يف استغال الوقت.                                                     

تم الوخعي  االنطاقي  بتجتيد وإدماج املوارد الا فدخم يف اترتام الوقت  - 4
 وتسن استغالم.    

فتاول وخعي  فقوميي  من ن س مائل  الوخعي  االنطاقي  والا فستدمي  - 5
                                         جتتيد وإدماج املوارد املتعلق  بتبين السلوكاا اصجيابي  إ اء استغالم.                

 املعاجل  البيداغوجي  احملتمل .       - 6

 املدة الزمتي  -

لث
 الثا
ط 
املق

 

19.  

 متوخ  األتداث يف الزمن -
20.  

  فت يم الوقت -
21.  

 تقويم إشهادي ثان
22.  

 4تصيل   4-أجّتد معاريف 
23.  

 
 

سام   13
 ونصف

مدم التطوق إىل أسباب 
 و األجسام فوق املاء، ط

نكت ي فقط بالرتكيز مل  
أن بعض األجسام فط و 
وأخوي ال فط و ، مل  
أساس أهنا خاصي  فعود 

 للسائم .

املواد املستعمل   طوح وخعي  انطاقي  فتدرج يف إطار التحسيس خبطورة بعض  -
 يوميا. 

 فتاول وخعياا فعلمي  فتعلق باملوارد اآلفي :  -2
 *األجسام الصلب  والسائل . 

وخعي  فعلم إدماج جزئي متعلق  ب خاصيا االنصةار والتجمد وط و  -
 األجسام

 *أدواا الكتاب  والوسم.
 * مواد التت يف والتطةري.

 1أجسام متتوم  يف  يطي  -

واب 
  ال
ملقط

ا
 

24.  

  .25 2يطي أجسام متتوم  يف   -

  .26 الثلج يتحول إىل ماء

  .27 أدواا الكتاب  والوسم

  .28 أدوايت فرتك أثوا

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لل نستعمم يف هذا 
التحول مصطلح 
االنصةار وليس الذوبان 
، الن الذوبان هو احنال 
 يف املاء .

إطار فطبيق قوامد االمن يف استعمال  وخعي  لتعلم إدماج موارد الك اءة يف - 3
 األدواا واملواد القويب  من  يطم.

تم الوخعي  االنطاقي  بتجتيد وإدماج املوارد ذاا العاق  بتطبيق قوامد األمن  - 4
 والتحلي بالسلوكاا الصحيح  إ اء استعمال األدواا واملواد القويب  من  يطم.

الوخعي  االنطاقي  فتطلب جتتيد وإدماج  فتاول وخعي  فقوميي  من ن س مائل  -5
 املوارد املتعلق  بتحديد ناالا استعمال املواد القويب  من  يطم وإبوا  خطورة بعضةا.                                  

 املعاجل  البيداغوجي  احملتمل  - 6 

  .29 1مواد الت اف  و التطةري  -

  .30 2مواد الت اف  و التطةري  -

  .31 4تصيل  -4أجّتد معاريف  -

  .32 تقويم إشهادي ثالث

 

 

 



قويم الب
ّ
ط الّسنوي للت

ّ
 يداغوجياملخط

 الكفاءة الختامية معايير التحكم في الكفاءةمؤشرات ل  التقويـــــــم التشخيصي
 التعوف مل  احلواّس وأمضاء احلسّ  ✓
 متييز التصّوفاا السليم  حلماي  احلواس ✓
 التعوف مل  احلوك  والتتقم ✓
 فطبيق التوصياا اماّص  بوخعياا اجللوس ومحم احمل    ✓
 ا من جة ، وتسب اجملموماا األساسي  من جة  أخويمتييز األغذي  تسب مصدره ✓
 التعوف مل  بعض األخوار التامج  من السلوكاا السلبي  يف التغذي  ✓
 متييز امل اهو امارجي  للتت س ✓
 إظةار تاج  اجلسم إىل التتّ س ✓
 الوبط بني نشاط القلب والتبض ✓
 ،  اللعب...(فطبيق بعض التوصياا اماص  باترتام وفرية احلياة )الوجباا التوم ✓

املتعّلقل   ملواردهحيافلظ مل  صح  جسمم ويت م وفرية تيافم بتجتيد 
 بامل اهو الكبلوي للحياة.

 ال صم األول

 لتعوف مل  نموم  من احليواناا والتبافاا يف أوساطةاا ✓
 فوفيب نموم  من احليواناا تسب غذائةا، وفكاثوها ✓
 أمشاب(فوفيب نموم  من التبافاا )أاجار، اجرياا،   ✓
 
 ربط األتداث بزمن وقومةا وفسلسلةا الزمين ✓
 فطبيق التوصياا اماّص  بتت يم الوقت  ✓
 التعوف مل  األجسام الصلب  والسائل  يف  يطم ✓

يتدّخم إجيابيا للمحاف   مل   يطم القويب، بتجتيد موارده املتعّلق  
 ال صم الثاين بامل ةوم األّويل لتتوّ  العامل احلّي.

 لاا نشاطلم اليومي بتجتيد موارده تول املّدةيضبط أوق
 الزمتي ، وفسلسم األتداث يف الزمن

 

 التعوف مل  األجسام الصلب  والسائل  يف  يطم ✓
 التعوف مل  مواد الكتاب  والوسم ✓
 فطبيق اتتياطاا احلذر متد استعمال األدواا املدرسي  الا فشكم مصدر خطورة ✓

 

األدواا واملواّد من  يطم  يتعامم بشكم سليم وتلذر م  بعلض
املتعلق  ببعض خصائص األجسام املاّدي ،  القويب، بتجتيد موارده

 ووظائف بعللض أدواا االستعمال اليومي.
 

ال صم الثالث
 

 

 

 

 



  

 

ط الّسنوي للمراقبة املستمّرة-
ّ
 املخط

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان األسبوع الفصل المستوى

 السنة األولى
 .وخعياا فتعلق باملستوي األويل للتتو  العامل احلي واحملاف   مليم اصنسان واحمليط األسبو  الثالث    من اةو في وي الثاين

وخعياا فتعلق بالبعد الت عي لألدواا التكتولوجي  ملختلف  املعلم  يف الزمن األسبو  األول من اةو ماي الثالث
 ناالا احلياة اليومي .

 

 

 



 

 

 

 

 ادة التربية املدنيةم
 
 

  سوس  أمثل  انطاقا من الوطتي ، والومو  ين   واآلخو للذاا اترتامم من يكون املتعلم قادرا مل  التعبري االبتدائي التعليم   من األوىل الست  هناي    يف
 واملدرسي. األسوي  يطم من

 الكفاءة الشاملة

 الميدان الكفاءة الختامية
 الحياة الجماعية يا يف  يطم من خال التعوف مل  قوامد التواصم و ربط العاق  م  اآلخوين.يبدي سلوكا اجياب

 الحياة المدنية .هويتم الشخصي    مل  متاصو التعّو ف ين  بعد اآلخو م  بشكم اجيايب يت واصم
 الحياة الديمقراطية والمؤسسات   الوطتي .يتطلق من أمثل   سوس  يف  يطم األسوي واملدرسي للتعبري من سلوك اجيايب جتاه الومو 

 

 

 



 

 لمادة التربية المدنية  المخط ط الس نوي لبناء الت عل مات

رقم األسبو   هيكل  فعلماا  سريورة املقط   احلجم السامي   

تص 12  

: فتمحور تول اترتام املتعلم لقوامد التواصم يف  يطم من خال ابداء إىل وضعية االنطالق -
ابي  جتاه الذاا و اآلخو.                                                                                 سلوكاا إجي

:                                                                             وضعيات جزئية لتعلم الموارد -
                                                                              نشاطات وأداءات:                             

وخعي  فدف  املتعلم إىل ربط العاق  م  اآلخوين من خال التواصم.                                                -
                                                     وخعي  جتعم املتعلم حيرتم املعلم والزماء و الكبار و يطي  والديم.  -
: وخعي  ختص استخاص آداب التحي  بعد التعوف مل  خمتلف أل اظةا و وضعية إدماج الموارد -

يوبط ماقاا اجتمامي  م  اآلخوين يف  يطم.                                                                    
: جتتيد املوارد املكتسب  و املدن   تول التمييز بني أنوا  التحي . ضعيات  تقويم الكفاءةوضعية )و  -
: ختص الصعوباا و التقائص املات   لدي املتعلم بعد اصدماج  و التقول أو المعالجة المحتملة -

 خال سريورة املقط  مثم الصعوب  يف اختيار العباراا املتاسب  للتحي .

 01 فقول فشخيصي

 التحي   و ردها

ألول
  ا
ملقط

ا
 

و  
ألسب

ن ا
م

02 
و  
ألسب

ىل ا
إ

12
 

 بطاقا املدرسي 

 أترتم الكبري

 فرتة اصدماج و التقول و املعاجل 

 تقويم بيداغوجي مصاحب للفصل األول 

تصص 09  

 صم اصجيايب م  اآلخوين: وخعي  فدور تول إثباا املتعلم هلويتم من خال التواوضعية االنطالق -
:                                                                                        وضعيات جزئية لتعلم الموارد -

                         :                                                                        نشاطات أو أداءات
اللقب .....(.                            –وخعي  متكن املتعلم من حتديد متاصو اهلوي  الشخصي  ) االسم  -
وخعي   فدف  املتعلم صجنا  بطاق  مدرسي .                                                                         -
خوين.                                                             وخعي   جتعم املتعلم يعوف بت سم و يقدم اآل -
: وخعي  ختص التعوف مل  العتاصو املكون  للةوي  الشخصي  متجزا البطاق  وضعية إدماج الموارد -

              املدرسي .                                                                                            

 أمطف مل  الصغار

ثاين
  ال
ملقط

ا
 

و  
ألسب

ن ا
م

13 
و  
ألسب

ىل ا
إ
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 ملم وطين

 فرتة اصدماج و التقول  و املعاجل 

 تقويم إشهادي ثان

 

 

 



 

 -جتتيد املوارد املكتسب  واملدن  تول التمييز بني ذافم واآلخو.  وضعية )وضعيات  تقويم الكفاءة: -
: ختص الصعوباا والتقائص املات   لدي املتعلم بعد اصدماج والتقول أو خال المعالجة المحتملة

 باحلووف. سريورة املقط  مثم: مدم القدرة مل  كتاب  استم ولقبم جلةلم

تص  11  

: وخعي  فتمحور تول السلوك اصجيايب للمتعلم اجتاه الومو  الوطتي .                وضعية االنطالق -
:                                                                              ت جزئية لتعلم المواردوضعيا -

:                                                                                                        نشاطات أو أداءات
وطين. )املقط  األول(.                                                    وخعي  جتعم املتعلم حي ظ التشيد ال -
وخعي  متكن املتعلم من التعوف مل  العلم الوطين بدلوانم ورمسم.                                            -
(.                          االستعداد.... –اصنشاد  –وخعي  فدف  املتعلم إىل اترتام العلم الوطين )الوقوف  -
: وخعي  ختص ت ظ املقط  األول من التشيد الوطين والتعبري من سلوكم وضعية إدماج الموارد -

السوي أثتاء حتي  العلم.                                                                                                 
: جتتيد املوارد املكتسب  واملدن  تول فقدل ممم فودي أو مجامي لكفاءةوضعية )وضعيات  تقويم ا-

لم صل  بالومو  الوطتي .                                                                                     
قول أو : ختص الصعوباا والتقائص املات   لدي املتعلم بعد اصدماج والتالمعالجة المحتملة-5

 خال سريورة املقط  مثم: إظةار سلوكاا غري سوي  أثتاء حتي  العلم.

 العمل  الوطتي 

لث
 الثا
ط 
و   املق

ألسب
ن ا
م
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 وثائق هويا

 أفعوف مل  التشيد الوطين

 فرتة اصدماج و التقول  و املعاجل 

 تقويم إشهادي سنوي

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

ط  
ّ
قويم البيداغوجي املخط

ّ
 الّسنوي للت

 
  الكفاءة الختامية عايير التحكم في الكفاءةمؤشرات لم

 تقويم تشخيـصي
 يلتزم بقوامد ن افتم ون اف   يطم*

 * يساهم بسلوكم يف محاي  البيئ 
 يعرب بسلوك قابم للمات   مل  ت اظم مل  املساتاا امضواء يف املدرس  واحمليط.*
 فت يف القسم، املدرس ، احلي...يتخوط يف مشوو  * 

يعرب املتعلم بسلوك إجيايب من التزامم بقوامد  
ول .الت اف  يف احمليط ومسامهتم  يف محاي  البيئ 

 األ
صل

الف
 

 واألقوان يلتزم بواجب التحي  و طام  الوالدين و اترتام الكبار**
 هويتم الشخصي  يتعّوف مل *

   امسم و لقبم  و فقدل ن سم يقّدم ن سم، ويقّدم اآلخوين:*جيسد معوفتم هلويتم الشخصي   بكتاب
 املدرسي . يتجز بطاق  التعويف *

التواصم  بشكم يكون املتعلم قادرا مل  
اجيايب م  اآلخوين بعد التعوف مل  متاصو 

اني هويتم  الشخصي .  
 الث

صل
الف

 

  ت ظ املقط  األول من التشيد الوطين* 
 ء حتي  العلم)يقف مستعّدا أثتاء  حتي  العلم الوطين(*التعبري من سلوك سوي أثتا

 يوسم العلم الوطين بدلوانم(فقدل ممم فودي أو مجامي ذي صل  بالومو  الوطتي  )*

يتطلق من أمثل   سوس  يف  يطم األسوي 
واملدرسي للتعبري من سلوك اجيايب جتاه الومو  

لث الوطتي 
الثا

صل 
الف

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مراقبة املستمرةنوي للاملخطط الّس 

 التعلمات المستهدفة بالتقويم الميدان   األسبوع الفصل المستوى

 
بطاق  التعويف املدرسي    اجنا  و اهلوي  الشخصي  )االسم واللقب( وضعيات تتعلق  بعناصر الحياة المدنية األسبو  التاس  مشو  الثاني

 .)االسم ل اللقب ل السن ل الصورة(
 املقط  األول من التشيد الوطين ورسم العلم الوطين بدلوانم  حب ظ وضعية تتعلق  الحياة الديمقراطية والمؤس سات اب  والعشويناألسبو  الس الثالث

 

 

 

 

 


