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 مدخل:

طار إلتحضري للس نة إدلرإس ية  ىل إلتحسني إملتوإصل للأدإء إلبيدإغويج بغرض إلرفع من مس توى إملتعلمني ونوعية إلرتبية إملمنوحة هلم، تضع وزإرة إلرتبية إ2020/2021يف إ  لوطنية بني أأيدي ، وسعيا إ 

  .مرحةل إلتعلمي الابتدإيئوإخملططات إلس نوية للتقومي إلبيدإغويج يف الابتدإيئ، إخملططات إلس نوية لبناء إلتعلامت إملربني، أأساتذة ومفتشني ملرحةل إلتعلمي 

د إلتعلمية إليت من شأأهنا بناء إلكفاءإت إملس هتدفة يدإغوجية وإملوإر هذه إخملططات أأدإة مهنجية ترتمج إملناجه إملقررة ملرحةل إلتعلمي الابتدإيئ يف سريورة تساعد عىل ختطيط إلتعلامت وتقرتح إملساعي إلب  وتعد  

دماج  ويف سريورة ، إلقمي أأو إلكفاءإت إملس تعرضة إملرصودة يف إملهناجيف أأي مس توى من مس توايت إلفعل إلبيدإغويج. كام تعد أأدإة رئيسة للتحّك  يف جناعة خمتلف إلتعل امت، إملعرفية وإملهنجية، وحسن إ 

   وإلتعديل وإلعالج.     إلتناول ومرإحل إلتقومي

ىل حتقيق إلكفاءة إلشامةل ملس توى من إملس توايت  ط إلس نوي لبناء إلتعلامت خمطط شامل لربانمج درإيس مضن مرشوع تربوي، يفيض إ  ن إخملط  إلتعل مية، إنطالقا من إلكفاءإت إخلتامية للميادين، ويُبىن إ 

ن إخملطط إلس نوي للتعلامت وثيقة خاصة اعدة إلأساس ية لتوزيع إملوإرد إملعرفية عىل إملقاطع.عىل مجموعة من إملقاطع إلتعلمية إملتاكمةل. فهو إلق  ينبغي ماهل  توحض، و إملهناج بيرس من قرإءةإلأس تاذ  متكن ومنه، فا 

عدإده: فيه جيري إذلي وإل طار تعلميه،  إختيارإته. وقد روعي عند إ 

دماجية( بشلك منسجم ومنتظمهيلكة تساعد عىل حتقيق إلكفاءإت إملسطرة يف إمل -  ؛هناج بوإسطة وضعيات )تعلمية، إ 

 حتديد إحملتوايت مكورد من إملوإرد إليت ختدم إلكفاءة؛ -

 .إحرتإم وترية إلتعمل وقدرإت إملتعمل وإس تقالليته -

رساء إلتعلامت وإلتحقق من مناء إلكفاءة أأما إخملطط إلس نوي للتقومي إلبيدإغويج، فهو ينطلق من إلكفاءة إخلتامية إليت تؤطر مبعايري تسمح بتقومي إلتعلامت إملرتبطة مبركبات إلكفاءة  ،خمطط موإكب لسريورة إ 

وبتنظمي ، ات إلرتبويةكام يسمح هذإ إخملطط بتعديل وحتسني إلتعلامت من خالل إملالحظات وإلتوجهي .إلقمييإجلانب إملهنجي و وإجلانب إملعريف، إجلانب إملسطرة يف إملهناج وإليت تس هتدف إجلوإنب إلثالثة: 

 حصص إملعاجلة إلبيدإغوجية لس تدرإك إلنقائص وإلثغرإت إملسجةل دلى إملتعلمني. 

ىل أأن هذه إخملططات تدمج إلتعلامت إلأساس ية إملقررة يف إلفصل إلثالث من إلس نة إدلرإس ية  جرإءإت إلوقائية والاحرتإزية ، وإليت مل يمت تناولها نظرإ لتعليق إدلرإسة بسبب إل  2019/2020وجتدر إل شارة إ 

 (.  19-إنتشار جاحئة فريوس كوروان )كوفيدملنع 

 يف ترقية فعالية إلتعلامت وإلتقومي إلبيدإغويج.  سيسامه بال شك ،نؤكد يف إلأخري عىل أأن  إلقرإءة إلوإعية لهذه إخملططات ودرإس هتا وإحلرص عىل تطبيق ما جاء فهيا
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يف  بسيطةنصوصا ينتج مشكولة شكال اتّمـا، ويفهمها. و  بسيطة افهة يف وضعيات بسيطة بلسان عريّب.  ويفك الرموز ويقرأ قراءة سليمة نصوصا يتواصل مش الكفاءة الشاملة

 وضعيات تواصلية دالّة، ومشاريع هلا دالالت اجتماعية.

 الكفاءات اخلتامية امليادين

 ويتفاعل معها، ابلرتكيز  علي النمط احلواري.   دراسي، وعمره الزمين والعقلي،يف حدود مستواه اليفهم خطاابت منطوقة  فهم املنطوق

 صلية دالة.  حياور ويناقش يف موضوعات خمتلفة، اعتمادا على مكتسباته املدرسية، ووسائل االعالم واالتصال مستعمال بعض أفعال الكالم يف وضعيات توا التعبري الشفوي

 إىل ثالثني كلمة مشكولة شكال اتّمـا. رأ نصوصا بسيطة بيسر، من خمتلف األمناط ويفهمها، ابلرتكيز على النمط احلواري ، تتكّون من عشرة كلماتيفك الرموز، ويق فهم املكتوب

 التعبري الكتايب
رتكيز على النمط احلواري، يف وضعيات من خمتلف األمناط ابل كلمة  20ال تزيد عن  كلمات و ينتج مجال ونصوصا بسيطة، مشكولة شكال اتما،  حروفا ويكتبيرسم 

 تواصلية دالّة، وينجز مشاريع بسيطة هلا دالالت اجتماعية.

 

 

 

 

 لغة عربية
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   جدلول يبين تطور الكفاءات الختامية عبر السنوات
04الّسنة  05الّسنة  امليادين  03الّسنة   02الّسنة   01الّسنة    

طوق 
فهم املن

 

 الخطاب املنطوق يفهم *

 *يتفاعل معه

 لوالعقلي عمر الزمنيمتالئم مع المستواه الدراس ي،  *من

 *من مختلف النماط

 ينالنمط *مرتكز عل 

 التفسيري لوالحجاجي.  

 النمط *مرتكز عل 

 الوصفي.

النمط  *مرتكز عل  النمط التوجيهي. *مرتكز عل  السردي  النمط *مرتكز عل 

 الحواري. 

شفوي 
التعبير ال

 

 يحالور لويناقش*

 يقدم توجيهات*

 يسرد قصصا*

 يصف أشياء ألو أحداثا*

 يعّبر عن رأيه*

لويوّضح لوجهة نظره،  *

لها
ّ
 لويعل

 يحالور لويناقش*

 لويقدم توجيهات*

 لويسرد قصصا ألو احداثا*

 لويصف أشياء*

 يحالور لويناقش*

 لويقدم توجيهات*

 يسرد قصصا ألو أحداثا**

 يحالور لويناقش *

 يقّدم توجيهات*
 يحالور لويناقش*

  بلسان عربّي *

 ي موضوعات مختلفةف *

 اعتمادا عل  مكتسباته املدرسية، لوسائل االعالم*

 القول  مستعمال بعض أفعال*
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ب
فهم املكتو

 

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

 يقرأ نصوصا بسيطة * يقرأ نصوصا قصيرة*

 سليمة مسترسلةقراءة *

 معبرة لولواعية 

 سليمة لومسترسلةقراءة *

 ة لومعّبر 

 بيسر، *قراءة  قراءة سليمة * قراءة سليمة لومسترسلة *

 

 الفهــم *

 من مختلف النماط 

التركيز عل  النمطين *

 التفسيري لوالحجاجي،

النمط التركيز عل  *

 ، الوصفي

التركيز عل  النمط *

 السردي، 

التركيز عل  النمط *

 التوجيهي، 

التركيز عل  النمط *

 الحواري 

ائة لوعشرين تتكّون من م*

 كلمة إى  مائة لوثمانين كلمة 

 

كلمة تتكّون من تسعين    *

 مائة لوعشرين كلمة إى 

 

 كلمة إى تتكّون من ستين *

 تسعين كلمة 

 

 كلمة إى تتكّون من ثالثين *

 ستين كلمة 

 

تتكّون من عشرة كلمات *

 إى  ثالثين كلمة 

 

 مشكولة شكال تاّمـا.* أغلبها مشكولة.* مشكولة جزئيا*
 

التعبير الكتابي
يكتب  لو يرسم حرلوفا *  

 كلمات

طويلة  ينتج نصوصا*

  منسجمة

ينتج نصوصا طويلة *

 نسبيا منسجمة

ينتج نصوصا متوسطة *

 منسجمة الطول 

ينتج نصوصا قصيرة *

 منسجمة

ينتج لوجمال لونصوصا *

 بسيطة

 إى  كلمة  80تتكون من *

120  

 80إى   60تتكون من *

 كلمة

 كلمة 20ال تزيد عن * كلمة 40إى   20تتكون من * كلمة 60 إى  40تتكون من 
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 مشكولة شكال تاما،* أغلبها مشكولة، * مشكـولة جزئيـا، *

 مختلف النماط،*من 

التركيز عل  النمطين  *

 التفسيري لوالحجاجي

التركيز عل  النمط *

 الوصفي  

النمط التركيز عل  *

  السردي

التركيز عل  النمط *

  التوجيهي 

بالتركيز عل  النمط *

 الحواري، 

 لوينجز مشاريع بسيطة. * مشاريع لها دالالت اجتماعية*، 
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 السبوع في السنة اللوى  ابتدائيأنموذج مخطط لتنالول ميادين اللغة خالل 
 منهجية التنالول  الزمن الحصة امليدان

 ليمات املرافقة لها .عرض الوضعية الجزئية اللوى  لواالستجابة ملتطلباتها لوالتع

شفوي 
طوق لوالتعبير ال

فهم املن
 

" 

"01" 

 " فهم املنطوق "

 "تعبير شفوي "

 د  45

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

 أحداثه .* تجزئة النص املنطوق ثم أجرأة 

 .نطوق لوممارستهجانب القيمي في امل* اكتشاف ال

د 45  
 لوالتعبير عن أحداثه  انطالقا من تعليمات محددة لوسندات مختلفة تؤدي إى :  -* التحالور حول النص املنطوق 

 عرض الفكار لو التعبير عن الحاسيس لوإبداء املشاعر حول املوضوع  

"02" 

 "تعبير شفوي"
 د 45

 ستعمال الصيغ لوالساليب في لوضعيات تواصلية دالة.لوالتركيز عل  اأحداث النص شفويا * ترتيب لوتركيب 

 الحداث.*  مسرحة 

"03" 

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

ب لوالتعبير الكتابي  
"فهم املكتو

 "04" 

 "قراءة إجمالية
 د 45

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

 * ممارسة مهارات الوعي الصوتي 

"05" 

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

"06" 

 "قراءة لوكتابة"
 د90

 

 

 تجريد الحرف اللول 

 ت الوعي الصوتيممارسة مهارا/ استخراج الجملة لوتقطيعها لواكتشاف الحرف لوقراءته في لوضعياته املختلفة 

 ...( منفردا مركبا لوفي لوضعيات مختلفةاملحالولة، بالعجينة، كراس لوا ال* التدريب عل  كتابة الحرف عل  )

 القسم.* كتابة الحرف عل  كراس 

 * القراءة في الكتاب ) مع مراعاة مختلف املهارات القرائية( .
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"07" 

 "تطبيقات"
 د 45

 ت الوعي الصوتيممارسة مهارا/ تثبيت الحرف اللول 

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

 الناقص الحرف"كتابة" ب تكملة كلمة -

 بقية الصوات( )معكتابة الحرف -

"08" 

 "قراءة لوكتابة"
 د90

 

 

 تجريد الحرف الثاني

 ممارسة مهارات الوعي الصوتي/  ملختلفة.ااستخراج الجملة لوتقطيعها لواكتشاف الحرف لوقراءته في لوضعياته 

 العجينة، كراس املحالولة.. ( منفردا مركبا لوفي لوضعيات مختلفة اللوا ، )عل  * التدريب عل  كتابة الحرف

 القسم.* كتابة الحرف عل  كراس 

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

"09" 

 "تطبيقات"
 د 45

 ممارسة مهارات الوعي الصوتي/ ف الثانيتثبيت الحر 

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

 "كتابة" بالصوت الناقص تكملة كلمة -

 بقية الصوات( )معكتابة الحرف -

"10" 

 "إدماج "
 د 45

 *قراءة في الكتاب 

 *ألعاب قرائية 

"11" 

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

"12" 

 "إنتاج " 
 *التدريب عل  اإلنتاج الكتابي  د 45

 في السبوع اللول من املقطع  االنطالقةعرض الوضعية املشكلة يتم  مالحظات
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سابيع
ال

 

طع
املقا

املحالور  
 فهم املكتوب فهم املنطوق لوالتعبير الشفوي  

يغ الص التعبير الكتابي

 الساليب
 املحفوظات القراءة لو املطالعة الرصيد اللغوي  الصرف التراكيب

01 

 املقطع

01 

 العائلة

 لو

 املدرسة

املقطع اللول لوالذي ُيعمل فيه عل  تهيئة مختلف فئات املتعلمين عن طريق  الفترة: تغطي هذه فترة التمهيديةال

لشفوية لوإدراك العالقات بين الشكال لوالرموز لوالصوات اللغة ا املدرسية لوتطوير املجانسة لوالتكييف مع البيئة 

')أنظر الوثيقة املرافقة بعنوان برنامج لوتوقيت الفترة التمهيدية من لوالصور لوتصحيح النطق لوتنمية الرصيد اللغوي.

 الّسنة اللوى  ابتدائي(

 قسما

الخطوط لوالشكال 

 املمّهدة للكتابـة

 

02 

03 

04 

1/2 

 

05 

املقطع 

02 

 العائلة

 لو

 املدرسة

*أين ، متى، 

كم، يا 

 النداء

*صبا  ، 

 اآلن،  مساء

*عندي ،ىي 

 *اللوان

 *الجملة االسمية

 البسيطة

 

ضمائر املتكلم 

 فيأنا، نحن 

املاض ي لو 

 املضارع

العائلة :أفراد السرة ) الب، الم ، 

 غرفة ، باب املنزل: )اإلخوة.. (

مقعد ،  - بخمط ،دار، سرير ،حمام

 غرفة النوم ،أدلوات...(

 ،حصة، ،جرس تلميذ :املدرسة 

 قلم فناء، صف، ، درس ، حقيبة

 ،مكتبة، معلم  كراس، كتاب،

 لورقة، طالولة ...(

 أحمد في املدرسة

 حرفا امليم  لوالباء

 مدرستي 

الحرلوف منفردة؛ الحرف 

 في مختلف الوضعيات

الحركات القصيرة 

 لوالطويلة

 عة أنشطة كتابية متنو 

06 
في ساحة املدرسة 

 الحرفان الراء ، الالم

07 
أدلواتي املدرسية 

 حرفا التاء لوالدال

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،لومعالجة 1/2

 املخطط الّسنوي لبناء التعلمات لغة عربية
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09 

املقطع 

03 

الحي 

 لوالقرية

 * ، ماذا

 * نعم  

*اليوم ، 

 غدا، أمس

*القليل،  

 الكثير

 الفعلية الجملة *

 من املكونة البسيطة

 لوفاعل فعل

ضمائر 

املخاطب: أنت، 

في نتم أأنت 

املاض ي لو 

 املضارع

 بناية، الشارع) الحي لوالقرية:

 ، رصيف، طريق...( املهن )شرطي

املزرعة)  سائق،...( تاجر،  طبيب،

فال ، حقل، بستان، خم، محراث، 

 فواكه...(

 في القرية 

 العين لوالهاء حرفا

رفيقي 

 الرنب

الحرلوف منفردة؛ الحرف 

 تلف الوضعياتفي مخ

الحركات القصيرة 

 لوالطويلة

 أنشطة كتابية متنوعة

10 
 مدينتنا 

 حرفا الجيم  لوالحاء

11 
 في الحقل 

 حرفا السين لوالشين 

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،لومعالجة 1/2

 ( + )تقويم تشخيص ي لومعالجة( بيداغوجي مصاحب للفصل اللول )تقويم  12

13 

 املقطع

04 

الرياضة 

 لوالتسلية

أين ، متى ، 

 ال ، ما ، لم

 أمام ،لوراء

هذا ،هذه ، 

 هؤالء

 الصفة *مطابقة

العدد لو  في لالسم

 التذكير لوالتأنيث

 الفعل *مطابقة

 التذكير للفاعل في

 لوالتأنيث

*ضمائر 

الغائب: هو 

 في ،هي، هم

املاض ي لو 

 املضارع

الرياضة لوالتسلية: أنواع 

لة الرياضة)كرة القدم ، الس

...(رحالت، فضاءات اللعب ، 

 املعارض ..(

 

في معرض الكتاب 

 الصاد لوالضاد ا حرف

لعبة 

 الغميضة

الحرلوف منفردة؛ الحرف 

 في مختلف الوضعيات

الحركات القصيرة 

 لوالطويلة

 أنشطة كتابية متنوعة

14 
مباراة في كرة القدم 

 حرفا القاف لوالكاف

15 
أنواع الرياضة حرفا 

 ء لوالطاءالظا

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،لومعالجة 1/2

17 

املقطع 

05 

البيئة 

 لوالطبيعية

 أين ، متى، 

يمين ، بين، 

 يسار

ما أفعل، 

اللوان هنا 

 ، هناك

الجملة االسمية مع  *

 الظرف

الجملة الفعلية مع  *

 الظرف 

 

 *المر

*الضمائر 

 املنفصلة مع 

النهي بـ: ال 

 +فعل مضارع 

الحديقة)حديقة، الطبيعة: البيئة لو 

 )أرنب، الحيوانات ...( ،نخلة شجرة

 ...( حمامة بقرة، أسد، بطة،

 موارد  البحر، الواحة ...

حرفا     بالدنا جميلة 

 الثاء لو الذال

أنا أحب 

 الشجرة

الحرلوف منفردة؛ الحرف 

 في مختلف الوضعيات

الحركات القصيرة 

 لوالطويلة

 أنشطة كتابية متنوعة

18 
    لة ممتعة جو 

 حرفا النون لوالزاي

19 
في حديقة املنزل 

 حرفا الغين لوالخاء

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،لومعالجة 1/2
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20 

املقطع 

06 

التغذية 

 لوالصحة

ملاذا ، كم ، 

 كيف

 فوق ، تحت

 لو، ثم ، ألو 

 ربما

*الجملة االسمية 

 املنفية بـ: ليس

الجملة االسمية * 

ن املنسوخة بـ :كا

 ،صار

*الضمائر 

املنفصلة مع 

:النفي بـــ:)لم لو 

 لن( + املضارع 

الجسم الصحة لوالتغذية: 

 )الحواس الخمس...( الطعام )

 تفا ، برتقال، إفطار، خبز،

 طعام...( النظافة ...

 الفحص الطبيي

 حرفا الفاء لوالثاء)م(

نظافة 

 بدانال 

الحرلوف منفردة؛ الحرف 

 في مختلف الوضعيات

يرة الحركات القص

 لوالطويلة

 أنشطة كتابية متنوعة

21 
الغذاء الصحي حرفا 

 الوالو لوالياء

22 
أحافظ عل  أسناني 

د
ّ
 الهمزة / الش

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،لومعالجة 1/2

 )تقويم فصلي( + )تقويم تشخيص ي لومعالجة( 24

25 

املقطع 

07 

 التواصل

 من ، ما

 قبل ، لوبعد

الترادف 

 ضادلوالت

 لـ ، لن

*الجملة الفعلية 

ال، لم، لن مع املنفية: 

 املضارع

*الجملة الفعلية 

بـ: ما  مع املنفية 

 املاض ي

املضارع مع : 

 السين لوسوف

 

 التواصل: اإلعالم االتصال

 ) تلفزة، راديو ، انترنت ...( 

 

 ما أعجب الحاسوب 

ـ : القمرية
ْ
 ال

 

 حاسوبي

 كلمـات مألوفـة .

مسية، أل التعريف )الش.

 لوالقمرية (.

 لوالحرلوف املنونة

 أنشطة كتابية متنوعة
26 

 عودة أبي من الّسفر

 الـ : الشمسية

27 
 من أنا ؟

 التنوين

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،لومعالجة 1/2

28 

املقطع 

08 

املورلوث 

 الحضاري 

الذي ، التي 

 ، الذين

يا، أيها ، 

 أيتها

 *جمع املذكر لواملؤنث

 الساملان

 *العطف 

 

*الضمائر 

املتصلة: الياء، 

الكاف، الهاء، 

 كم ، التاء، نا

 املالبس)ثوب،املورلوث الثقافي: 

عباءة...(  سرلوال، حجاب، حذاء،

 العياد لو املناسبات...

 ألول يوم في رمضان 

 عالمات الوقف

 العيد

* ينتج كتابة من أربع إى  

 ست جمل  

استعمال عالمات -

 الوقف: النقطة،

ة، 
ّ
الفاصلة  املط

 التعّجب، االستفهام

29 
 عيد الضح  

 التعجب لواالستفهام 

30 
 عيد االستقالل 

 مراجعة الحرلوف 
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 ( للمقطع ،لومعالجةتقويم إدماج،) 1/2

 تحصيليالتقويم ال 32

  سريورة املقطع  -01
 ت تتحول كل قدرة على استدعاء كل املوارد السالفة الذكر )املوارد املعرفية املنهجية، القيم واملواقف، والكفاءات العرضية( تنتهي بعرض أربع مهماالوضعية املشكلة االنطالقية )الوضعية األم(: وهي وضعية هلا ال

 منها إىل وضعية جزئية يف كل أسبوع.
 .الوضعيات اجلزئية: ........املعربة عن املهمات املراد حتقيقها خالل كل األسبوع 

 اول املقطع يف أسابيع التعلم منهجية تن -02
 ميداان فهم املنطوق والتعبري الشفوي:  -أ
 ( من اعداد االستاذ.)النمط املرتبط ابلّسنة  عليه زئية األوىل: متنوع األمناط يغلب: نص مرتبط ابلوضعية اجلميدان فهم املنطوق 
 يظهر التعبري الشفوي يف املقطع بثالثة أوجه:ميدان التعبري الشفوي : 

 ه األول: له عالقة وطيدة بفهم املنطوق حبيث ينجز املتعلم جمموعة من املهمات احملددة بدقة.الوج 
                                                              من انتاج املتعلم        الوجه الثاين: له عالقة بدراسة الرتاكيب واألساليب املرتبطة ابملقطع 
 القة ابلتدريب على اإلنتاج الشفوي وهي من أهم احملطات اليت جيب أن توىل أمهية ابلغة.الوجه الثالث: له ع 
 ميداان فهم املكتوب والتعبري الكتايب: )مع حتديد أزمنة االجناز(  -ب
  ت التنفيذ، وألزمنة التقدمي.   دفرت األنشطة حبيث جيد املتصفح حتديد لعدد احلصص ولكيفياتغالل حمتوايت الكتاب املدرسي و يف هذه احملطة ننتقل إىل اس 
 .مرحلة التدريب على اإلنتاج الكتايب 

 حسب طبيعة الزمن املتاح  مقطع تعلميحصص لإلدماج و التقومي هناية كل يتم حتديد منهجية تناول املقطع يف االسبوع الرابع: 
 أسبوع للتعلم  32: أسبوع يف حالة اجناز  01احلالة 
 أسبوعا للتعّلم 28ة إجناز  أسبوع يف حال: ½  02احلالة 
 أسبوعا للتعّلم 32وأقل من  28: املزاوجة بينهما يف حالة إجناز أكثر من 03احلالة 

 توجيهات من الوثيقة املرافقة 
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  ميكن التصرف يف توزيع الرصيد اللغوي والصيغ والرتاكيب النحوية والصرفية املقررة وفق خصوصية النصوص دون اإلخالل ابهليكل العام. 
 . جيب أن يشكل النص القاعدي سندا إلنتاج املنطوق وتضمينه الرصيد اللغوي والصيغ والرتاكيب النحوية والصرفية املقررة يف كل مقطع 
  عفوا. ..(التهنئة: )مبارك، ...( ار:تناول  ألفاظ وعبارات: التحّية )السالم، صباح اخلري، مساء  اخلري( الرتحيب: )مرحبا...( الشكر واالستحسان: )شكرا، أحسنت...( االعتذيتم( 

   اجلـواب:) نعم، ال ...(  مع مجيع احملاور
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 املوارد املنهجية مليادين اللغة العربية
يدان فهم املنطوق ملاملوارد املنهجية 

 لوالتعبير الشفوي 
 يدان التعبير الكتابيملاملوارد املنهجية  يدان فهم املكتوبملاملوارد املنهجية 

 الوجاهة
 ستهالل اال

 الوجاهة
 االستهالل

 الوجاهة
 االستهالل

 احرتام حجم املنتج سالمة وضعية اجلسم سالمة وضعية اجلسم
 وسيلة العرض املناسبة الصوت املناسب للموقف. مستوى الصوت مستوى

 البناء

 عرض الفكرة

 أداء املعىن ومتثيله

 خمارجها من للحروف الصحيح النطق

 البناء

 اتمة املعىناستخدام مجل 
 توظيف الرتاكيب والصيغ قراءة وحدات لغوية كاملة استخدام مجل اتمة املعىن
 توظيف األساليب املناسبة واملدودالتمييز بني احلركات  توظيف الرتاكيب والصيغ
 الّتمثل الصحيح للمعىن واإلشباعمراعاة الشد والتنوين  الّتمثل الصحيح للمعىن

 وألــــــ القمريةالشمسية  ــــالتميز بني أل املنهجي باحرتام اجلان

 انسجام

 املنهجي احرتام اجلانب

 نسجاماال
 عدم التناقض

 دراسة املبىن
 توظيف عالمات الرتقيم التعرف على شخصيات النص

 استغالل السندات التوضيحية حتديد الروابط بني النص والسند استغالل السندات التوضيحية
 تالؤم األفكار مع املوضوع اإلجابة عن أسئلة حول املعىن م األفكار مع املوضوعتالؤ 

 التميز
 القراءة اإليقاعية التميز اقرتاح حل

 التميز
 اقرتاح حل

 إبداء رأي  إبداء رأي
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 مؤشرات ملعايري التحكم  توجيهات  مركبات التحكم  امليادين  املرحلة 

 01الفصل 
 02الفصل 

 03ل الفص

 فهم املنطوق

 استجابة ملا يسمع يرد

ول
 األ

بعد
ال

رد 
املوا

ومي 
م تق

: يت
 من

وسة
ملدر

ا
 

سيط
ت ب

ضعيا
ل و

خال
ت 

ضعيا
والو

ة 
ن و

متاري
 و 

ئية 
جلز

ا
 

طع 
ملقا

يف ا
فة 

تهد
ملس

رد ا
املوا

يع 
جلم

مية 
 يو

ات
حظ

مال
ة و

سئل
ة وأ

شط
أن سنة

ل ال
خال

مية 
لتعل

ا
 

ترتيب - تعليمات، يعيدينفذ  النص،أسئلة حول جييب عن - معطاة،خيتار موضوع النص من خيارات -
 أحداث النص

 يتفاعل مع النص املنطوق
يعرب عن خمتلف االنفعاالت ابملالمح واحلركات  -النص، حيدد أحداث  املعىن،يربط كلمات بصور لتحديد -

 يعرف مستوايت الصوت وايقاعاته لتحديد املعىن-اجلسمية  
 ينفذ تعليمات يعني أطراف احلوار او الشخصيات -اخلاص،من فهمه  املنطوق انطالقايفسر أحداث النص - يةالوضعية التواصلحيلل موضوع 

التعبري 
 الشفوي 

 األدوات املناسبة لإلخبار للوصف، يستخدميستخدم األدوات املناسبة  يفهم حديثه
الغري يتواصل مع  قصة مسموعة ، يفرق بني الواقع واخليال .- يرتب أحداث قصة حسب تسلسلها املنطقي، يكمل احداث- 

 يقدم ذاته وخيرب عنها
ا ملناسبة ، يتحلى آبداب تناول الكلمة ،يستعمل -يربر توجيهاته ، يستخدم االمياءات  والنهي،يستخدم األمر -

 أدوات االقناع ،يعلل مواقفه
فهم 

 املكتوب 
املستهدفة يف وضعيات خمتلفة يفهم معاين الكلمات  -،يتعرف على احلروفجييب عن أسئلة تتعلق مبضمون النص  يفهم ما يقرأ 

 يكمل مجال انقصة من النص -املقروءة ، 
 يفك الرموز املكتوبة ، ينطق احلروف واملقاطع والكلمات نطقا سليما  يعيد بناء املعلومات الواردة يف النص

نصيستعمل املعلومات الواردة يف ال  وظائف عالمات الوقف  -على شاكلة ما ورد يف النص املكتوب ، حيدد  ينفذ تعليمات  
 ، يستخرج قيما حيتويها النص املقروء يقيم النص املكتوب 

وف يتعرف على خمتلف أشكال احلر التعبري   حياكي مناذج خطية ،يرسم احلرف رمسا صحيحا حسب 

 لغة عربية املخطــط الّسنــوي للتقويــم البيداغوجـــي
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بية يتحكم يف مستوايت اللغة العر  الكتايب  م السطر ، حيرتم أبعاد الكلمة، يرسم عالمات الوقف ، ــ حيرت  
ينتج منصوصات حسب  وضعية 

 التواص
 حيرتم ترتيب عناصر اجلملة ، حيرتم قواعد الكتابة واخلط 

 يف اجلدول املوايل ) جدول املوارد املنهجية يف هناية  املقاطع من خالل املعايري ومؤشراهتا  املوضحة إدماجيةيتم تقومي جتنيد املوارد من خالل وضعيات  :إلثاينإلبعد 
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ة والعبادات واملعامالت، واستظهار احملفوظ من يتواصل املتعّلم يف حميطه بوعي، من خالل ممارسة أمناط من الّسلوكات األولية، املستمدة من التعاليم اإلسالمية، يف العقيدة اإلسالميالكفـــاءة الشامـــلة: 

 الكرمي واحلديث النبوي الشريف، بكيفية صحيحة. القرآن
 الكفاءات اخلتامية امليدان

فواحلديث النبوي الشري القرآن الكرمي  هواحلديث النبوي الشريف ويوظفيستظهر املتعلم يف وضعيات التواصل املناسبة ما حفظ من القرآن الكرمي  

 العقيدة اإلسالمية والعبادات يفأولية  مبادئ
  تعاىل وحيمده يف وضعيات مناسبةلشهادتني نطقا صحيحا ويعّدد أركان اإلسالم يف مواقف التعبري عن اإلميان، ويسمي هللاالنطق اب

 ميارس الطهارة احلسية ، من خالل نظافة جسمه و مكان تواجده ، و يسّمي الصلوات  اخلمس
 ية املكتسبة يف وضعيات التواصل مع احمليط البيئي واالجتماعي ميارس املتعلم اآلداب واألخالق االسالم األخالق واآلداب اإلسالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادة التربية اإلسالميةم
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توجيهات من الوثيقة املرفقة       احلجم الساعي  عرقم األسبو     املوارد املقرتحة يف الكتاب    

ساعة 18  

 

 خيصص من الوقت اإلمجايل ما يناسب لتحفيظ السور، واستظهارها.

والتلقني  ضعيات التعلمية مع املتعلمني ابسرتاتيجية قائمة على نشاط احلفظ: يتم تناوهلا يف الو 

 والتفسري والشرح، وهو األداء املركز على دور األستاذ أكثر من دور املتعلم، ألن النصوص الشرعية

مد فيها استخدام آليات بوية نصوص توقيفية مقدسة، حيث يعاليت هي سور وآايت وأحاديث ن

اخلاصة ابلقرآن أو احلديث، من املصحف املدرسي، أو كتاب املتعلم، أو املسجل،  واحلفظ  القراءة

 يف التفسري والشرح، ومراعاة مستواه اإلدراكي.   مع إشراك املتعلم

  .1 تقومي تشخيصي
 أطيع والديّ 

ألول
ع ا

ملقط
ا

 

2.  
  .3 1سورة الفاحتة 

  .4 أستأذن
  .5 أحب عائليت

  .6 بسم هللا
  .7 احلمد هلل

  .8 سورة الناس
  .9 احلديث الشريف(الصدق )

  .10 أتعاون مع غريي 
  .11 سورة اإلخالص

 والتقومي واملعاجلةفرتة اإلدماج   
 (للفصل  بيداغوجي مرافق  ) التقومي

12.  
13.  

 ميةاملخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة التربية اإلسال 
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 (5)الوثيقة املرافقة ص  

دقيقة، أحدمها لالكتشاف والتعرف، والثانية للتلقني واحلفظ  45كل منهما يف حصتني ذات تقدم  

 رواالستظها

 

 يف وضعيات تعلمية خمتارة، ميارس املتعلم الطهارة ممارسة صحيحة، ويسمي الصلوات اخلمس.  -

 يعتمد يف الوضعيات على أسلوب املعاينة واملمارسة الواقعية -

 واملمارسة مع إمكانية الربط يف وضعية واحدة بني اآلايت واألمناط السلوكيةاملعاينة اعتماد أسلوب 

  أطهر جسمي

ثاين
ع ال

ملقط
ا

 

14.  
 
 
 
 
 

سا 15  

  .15 أطهر مكاين 
  .16 آية االستئذان

  .17 إبعاد األذى عن الطريق
  .18 أرفق ابحليوان
  .19 سورة الفلق

  .20 تعلم اإلدماج
  .21  أطهر ثويب

  .22 اثن حتصيليتقومي  
 
 
 
 
 
 
سا 15  

 آداب النوم

ث 
الثال

طع 
 املق

23.  
  .24 لتحيةاآية 

  .25 الشهاداتن
  .26 آداب التحية

  .27 الصلوات اخلمس
  .28 آداب األكل
  .29 سورة الكوثر
  .30 سورة النصر

  .31 تعلم اإلدماج
  .32 سنوي حتصيليتقومي 
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 التقويـــــــم التشخيصي

 مستوايت الكفاءات اخلتامية املستهدفة  التحكم ملعايري  مؤشراتمناذج من  
 ور وحسن استعماهلا يف الوضعيات املناسبة الصحيح للس اراالستظه -
 وضعيات.يف واحلمدلة  التسميةمالءمة استعمال  -
 ابراز مظاهر طاعة الوالدين يف السلوك اليومي  -

األولالفصل  لتوظيف موارد املقطع ناسبة موضعيات تواصل   

 بة ور وحسن استعماهلا يف الوضعيات املناسالصحيح للس االستظهار -
 التقدمي الصحيح ألركان اإلسالم.  -
 .احملافظة على الطهارة -

 الفصل الثاين لتوظيف موارد املقطع ناسبة موضعيات تواصل 

 ور وحسن استعماهلا يف الوضعيات املناسبة الصحيح للس االستظهار -
 سالمة النطق ابلشهادتني  -
 العناية بنظافة اجلسم والثوب واحمليط؛  -
 ق ابآلايت واألحاديث ربط األخال -

 الفصل الثالث لتوظيف موارد املقطع ناسبة موضعيات تواصل 

 

 

 املخطــط الّسنــوي للتقويــم البيداغوجـــي
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 الكفاءة الشاملة:
بري مناسب لوصف ا( واجلمع ويستعمل خواصا هندسية ومصطلحات وتع100حيل مشكالت بتجنيد معارفه حول األعداد )األعداد الطبيعية األصغر من 

 ف أو متثيل أو نقل شكل.شيء أو وصل أو حتديد موقع تنقّ 
 الكفاءة اخلتامية امليدان

 األعداد واحلساب
)قراءة وكتابة، مقارنة وترتيب، العالقات بينها واستعمال املعلومات املوجودة يف كتابتها(، وعملييت  100حيل مشكالت بتجنيد معارفه املتعلقة ابألعداد الطبيعية األصغر من 

 يل ومتمعن فيه(.اجلمع والطرح واحلساب بنوعيه )آ
 ول ية يستخرجها من صور أو جداد دمشكالت بسيطة ابستعمال معلومات عحيل  تنظيم معطيات
 ل أو تعيني موقع شيء يف الفضاء القريب وبوصف أو متثيل أو نقل شكل ابستعمال مصطلحات مناسبة وتعبري سليم.حيل مشكالت متعلقة ابالستقامية وبوصف تنقّ  الفضاء واهلندسة

 .حيل مشكالت متعلقة مبقارنة أطوال )بوضعها جنبا جلنب( أو ابستعمال وحدة غري اصطالحية وابستعمال الروزانمة لتعليم أحداث أو حساب مدد ملقادير والقياسا

الرياضياتمادة   
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 احلجم الساعي
توجيهات من املنهاج والوثيقة 

 املرافقة
 املوارد املقرتحة يف الكتاب    سريورة املقطع 

رقم 
وعاألسب  

ساعة  45  
+ 

د 15ساعات و 7  

 )للمعاجلة (

  .1 تقومي تشخيصي
 :املكتسبات الضرورية 

 .10يعّد إىل -
 يربط العدد ابملعدود.-
رسم خطوطا عشوائية وخطوطا -

 منتظمة.
  احلرص على انتقاء وضعيات

االنطالق أو بنائها حبيث تسمح عند 
حتليلها مبعرفة عدد وطبيعة الوضعيات 

وكذا املوارد املطلوب التعلمية االبتدائية 
ترسيخها ومن مث جتنيدها يف وضعيات 

 إدماج.
  عند بناء أو اختيار الوضعيات

ينبغي مراعاة سن التلميذ واالرتكاز 
على مكتسباهتم القبلية واستغالل موارد 

واستعمال هذه  11شكالت بسيطة تتعلق بعدِّ كميات أصغر من حيل م مستوى الكفاءة:
 األعداد لتعيني رتبة أو إجراء عملية مجع أو الطرح، يتموقع يف الفضاء ويقارن أطواال.

 
 11طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها جتنيد عملية اجلمع على أعداد طبيعية أصغر من  .1

 مرتبطة بسياقات من احلياة اليومية للتلميذ.
 اول وضعيات تعلمية أولية )بسيطة( تتعلق ابملوارد تن .2
تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظيف عملييت اجلمع والطرح على األعداد األصغر من  .3

 يف سياقات من احلياة اليومية. 10
 حل الوضعية االنطالقية. .4
 تناول وضعيات تقوميية تتعلق حبل مشكالت مجعية يف سياقات متنوعة. .5
 اغوجية تستهدف النقائص والصعوابت املسجلة أثناء تناول املقطعمعاجلة بيد .6

 (1) 5إىل  1األعداد من  -

ألول
ع ا

ملقط
ا

 

 (1تعيني موقع يف الفضاء ) -  .2
 (2) 5إىل  1األعداد من  -
 (1) 9إىل  6األعداد من  -

 (2) 9إىل  6األعداد من  -  .3
 9إىل  1األعداد من  -
 (2تعيني موقع يف الفضاء ) -

 تشكيل كميات -  .4
 0العدد  -
 عد كميات صغرية -

5.  
 10العدد  -
  .6 استعمال العدد لتذّكر كمية -

 املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة الرياضيات



2020/2021ابتدائي  1 -املخططات السنوية   

 23                                                                                                                           وزارة التربية الوطنية                                                                                                        

 

ضمن املنهاج مع احلرص على أن 
يكون سياقها من واقع التلميذ واحرتام 

 قيم اجملتمع

 استعمال العدد اتعيني رتبة -
 استخراج معلومات-
 (3تعيني موقع يف الفضاء ) -

 10متتالية األعداد إىل  -  .7
 (1مقارنة أطوال )-
 (2مقارنة أطوال ) -

 (1املسالك ) -  .8
 (1وضعيات مجع أو طرح ) -
 الرمزان +  و  = -

 و  +  –الرمزان  -  .9
 الكتاابت املختلفة لعدد -
دعم  - 1احلصيلة  - 1أجّند معاريف  -

  .10 -ومعاجلة حمتملة

ساعة 27  
+ 

ونصف ساعات 4  
 ) للمعاجلة (

 :املكتسبات الضرورية 
 .10يعّد إىل -
 يربط العدد ابملعدود.-
رسم خطوطا عشوائية وخطوطا -

 منتظمة.
 يرسم باتباع نموذج.-
 ترتيب عناصر وفق خاصية.-

ني الشفهي والكتايب )ابحلروف واألرقام( حيل مشكالت تتعلق ابلتعي مستوى الكفاءة:
ويستعمل مرصوفة لتحديد مواقع ويستخرج معلومات من جدول  40لألعداد األصغر من 

 أو خمطط لإلجابة عن أسئلة 
طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها جتنيد عملييت اجلمع والطرح على أعداد طبيعية أصغر من  .1

ية أو خمططات أو جداول ويف سياق مرتبط مطروحة يف شكل جداول أو متثيالت بيان 40
 ابحلياة اليومية للتلميذ.

 تناول وضعيات تعلمية أولية )بسيطة( تتعلق ابملوارد التالية: .2

 (3مقارنة أطوال ) -

لثّــــــــــ
ع ا

ملقط
ا

اين
ــ

 

 (2املسالك ) -  .11
 (1) 19األعداد إىل  -

  .12  تقومي بيداغوجي مصاحب للفصل األول
 قراءة جدول -

 (2) 19األعداد إىل  -  .13
 (3) 19األعداد إىل  -



2020/2021ابتدائي  1 -املخططات السنوية   

 24                                                                                                                           وزارة التربية الوطنية                                                                                                        

 

 املعلم يف حصة الرايضيات  يعمل
على تدريب التالميذ على استعمال 

تراكيب لغوية سليمة شفهيا أو كتابيا 
مع احلرص على تكييف اللغة 

 املستعملة مع الوضعية حمل الدرس
توخي الدقة يف استعمال املصطلحات 

 واحلرص على ارتباطها املتني ابملفهوم
-  

 مقارنة أطوال ابستعمال وحدة غري معتمدة
 
 تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق مبقارنة االطوال  .3

 صرها.مقارنتها، ترتيبها وح 40وكتابة األعداد األصغر من 
 حل الوضعية االنطالقية. .4
يف  40تناول وضعيات تقوميية تتعلق بقراءة، كتابة، مقارنة، حصر وترتيب األعداد أقل من  .5

 سياقات متنوعة مرتبطة مبوارد املقطع.
 معاجلة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوابت املسجلة أثناء تناول املقطع

 1التعليم على مرصوفة  -
 10ضعف عدد أصغر من  -  .14

 20نصف عدد أصغر من  -
 إمتام جدول -

 2التنقل على مرصوفة  -  .15
 (1) 39األعداد إىل  -

دعم و  - 2احلصيلة  - 2أجّند معاريف 
  .16 معاجلة حمتملة

ساعات 18  
+ 

ساعات 3  
 ) للمعاجلة (

 

 :املكتسبات الضرورية 
 .10يعّد إىل -
 يربط العدد ابملعدود.-
رسم خطوطا عشوائية وخطوطا -

 منتظمة.
 نموذج.يرسم باتباع -
يشكل أشياء ابستعمال مواد -

 خمتلفة.
 ترتيب عناصر وفق خاصية.-
 أدوات الربط املنطقية  استعمال

املالئمة )أكرب من"، "أصغر من".أقل 
 ،...( بشكل منسجم وعقالين40من 

ويتعرف  40مستوى الكفاءة: حيل مشكالت مجعية وطرحية ابستعمال األعداد األصغر من 
ات ويوظف مكتسباته النتقاء معطيات من جدول وحتديد استقامية أشياء وعلى جمسم

 أوقات
طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها جتنيد عمليات اجلمع والطرح والضرب على أعداد طبيعية  .1

مطروحة يف شكل جداول أو متثيالت بيانية أو خمططات أو جداول ويف سياق  40أصغر من 
 مرتبط ابحلياة اليومية للتلميذ.

 علمية أولية )بسيطة( تتعلق ابملوارد تناول وضعيات ت .2
ووضعيات  40تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق مبقارنة وحصر االعداد األصغر من  .3

 مجعية و/أو طرحية بسيطة.
 حل الوضعية االنطالقية. .4
تناول وضعيات تقوميية تتعلق حبل مشكالت مجعية وطرحية يف سياقات متنوعة مرتبطة مبوارد  .5

 املقطع.
 داغوجية تستهدف النقائص والصعوابت املسجلة أثناء تناول املقطع معاجلة بي .6

 التجميع واالستبدال -

لث
ـــــــــــا

 الثّـ
طع

املق
 

 املرور إىل العشرة -  .17
 (2) 39األعداد إىل  -
 1إضافة أو طرح أعداد صغرية  -

 تعليم أوقات يف اليوم -  .18
 االستقامية -
 (3) 39داد إىل األع -

 كتابة معلومات يف جدول  -  .19
 2وضعيات مجع أو طرح  -

  -  3احلصيلة  -  3أجّند معاريف 
  .20 الرايضيات يف حياتنا اليومية 

ساعة ونصف 22   :70مستوى الكفاءة: حيل مشكالت االستبدال والتجميع والتفكيك لألعداد األصغر من  املكتسبات الضرورية ، املق رسم خطوط مستقيمة - طع  لــــــــــــ
ا

  .21 رّابع  
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+ 
 45ساعات و  3

 د
 ) للمعاجلة (

 .10يعّد إىل -
 يربط العدد ابملعدود.-
ة وخطوطا رسم خطوطا عشوائي-

 منتظمة.
 يرسم باتباع نموذج.-
 ترتيب عناصر وفق خاصية.-
يشكل أشياء ابستعمال مواد -

 خمتلفة.
 تلوين حيز حمدود دون اخلروج عنه.-
  إعطاء أمهية لتحويل املعارف )ربط

املعارف بوضعيات تسمح بتوظيفها 
ليس داخل املدرسة فحسب، بل 

 وخارجها كذلك(.
  العمل على تنمية عادات سلوكية

 محيدة
 

 ويتعّرف على جمسمات مألوفة وعلى استقامية نقط وحيدد أوقات ابستعمال الساعة.
طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها جتنيد عمليات اجلمع والطرح والضرب والقسمة على  .1

طروحة يف شكل جداول أو متثيالت بيانية أو خمططات أو م 70أعداد طبيعية أصغر من 
 جداول ومرتبط بقياس مدد من احلياة اليومية للتلميذ.

 تناول وضعيات تعلمية أولية )بسيطة( تتعلق ابملوارد  .2
يف سياقات  69تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظيف الكتاابت اجلمعية لألعداد اىل  .3

 مرتبطة بقياس مدد.
 عية االنطالقية.حل الوض .4
يف سياقات متنوعة مرتبطة  69تناول وضعيات تقوميية تتعلق ابلكتاابت اجلمعية لألعداد اىل  .5

 مبوارد املقطع.
معاجلة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوابت املسجلة أثناء تناول املقطع خصوصا ما تعلق 

 ف.ابلعمليات األربعة أو انتقاء معطيات أو إنشاء شكل هندسي مألو 

 (1) 69األعداد إىل  -
 تعليم أحداث -

  .22 الفصلي الثاين تحصيليالتقومي ال
 (2) 69األعداد إىل  -

 (3) 69األعداد إىل  -  .23
 التعرف على جمسمات مألوفة -
 2إضافة أو طرح أعداد صغرية   -

 1قراءة الساعة  -  .24
 1احلساب بتمعن  -

  -  4احلصيلة  -  4أجّند معاريف 
  .25 الرايضيات يف حياتنا اليومية 

ساعة ونصف 31  
 + 

 15ساعات و  5
 د

 ) للمعاجلة (

  سهر على أن يكون اخلطاب
املستعمل يف الرايضيات ذا طبيعة 

حجاجية أو تربيرية مع احلرص على 
 ار وانسجامها.ترابط األفك

  االهتمام ابلسريورات الشخصية
 للمتعلمني يف نشاط حل مشكل.

 100مستوى الكفاءة: حيل مشكالت مجعية وطرحية ابستعمال األعداد األصغر من 
لساعة ويستعمل جداول حلل ويتعرف على جمسمات وأشكال مستوية مألوفة ويقرأ ا

 مشكالت
طرح وضعية انطالقية يتطلب حلها جتنيد عمليات اجلمع والطرح على أعداد طبيعية أصغر  .1

  100من 
 

 املكعب والبالطة القائمة -

مس
ـــــــــــا

 اخل
طع

املق
 

 عدد إىل العشرة املواليةمتّمم  -  .26

 2احلساب بتمعن  -

 استعمال جدول حلل مشكل -
 3احلساب بتمعن  -  .27

 التعرف على أشكال مستوية -
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ضرورة التمييز بني التطبيق وإعادة 
االستثمار من جهة واإلدماج من جهة 

 أخرى

 تناول وضعيات تعلمية أولية )بسيطة( تتعلق ابملوارد. .2
 

يف  99تناول وضعيات تعلم اإلدماج تتعلق بتوظيف الكتاابت اجلمعية لألعداد اىل  .3
 بقياس مدد. سياقات مرتبطة

 
 حل الوضعية االنطالقية. .4
يف سياقات متنوعة  99تناول وضعيات تقوميية تتعلق ابلكتاابت اجلمعية لألعداد إىل  .5

 مرتبطة مبوارد املقطع.
 
 معاجلة بيداغوجية تستهدف النقائص والصعوابت املسجلة أثناء .6

 2قراءة الساعة  -
 1احلاسبة  -  .28

 الرسم على مرصوفة -
 (1) 99األعداد إىل  -

 وصف شكل بسيط أو مركب -  .29
 (2) 99األعداد إىل  -
اجلمع دون احتفاظ -  

حصر عدد -  .30  
(2احلاسبة ) -  
100متتالية األعداد األصغر من  -  

  -  5احلصيلة  -  5أجّند معاريف   .31
و إدماج  دعم -الرايضيات يف حياتنا اليومية 

 و معاجلة حمتملة يف الرايضيات    
  .32 فصل الثالث لل حتصيليتقومي 
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  التقويـــــــم التشخيصي

 مستوايت الكفاءات اخلتامية املستهدفة  مناذج من مؤشرات التحكم 
اختيار   -ابعتماد اسرتاتيجيات شخصية. 11مقارنة وترتيب وتفكك ومجع وطرح األعداد األصغر من  -مشافهة وكتابة. 11تعيني األعداد األصغر من  -

صّحة نتائج واملصادقة عليها.  منالتحّقق  -املعلومة املختارة بصفة سليمة. استعمال -قراءة سندات )خمّطط، جدول....( -حديد موقع.لت املصطلحات
 تعليل إجابة ومقارنتها ويقارهنا -التواصل مع اآلخرين واحرتام آراءهـم  -

 11حيل مشكالت بسيطة تتعلق بَِعدِّ ِكميات أصغر من  .1
عداد لتعيني رتبة أو إجراء عملية مجع أو واستعمال هذه األ

 الفصل األول الطرح، يتموقع يف الفضاء ويقارن أطواال.

 استعمال -ابعتماد اسرتاتيجيات شخصية. 19مقارنة وترتيب وتفكك ومجع وطرح األعداد األصغر من  -مشافهة وكتابة. 40تعيني األعداد األصغر من  -
صّحة نتائج  منالتحّقق  -استعمال املرصوفة لتعليم أشياء أو للتنّقل -م مسلكا أو حتديد موقع على مرصوفة رس -املعلومة املختارة بصفة سليمة.

 تعليل إجابة ومقارنتها ويقارهنا - التواصل مع اآلخرين واحرتام آراءهـم -واملصادقة عليها.  

حيل مشكالت تتعلق ابلتعيني الشفهي والكتايب )ابحلروف  .2
ويستعمل مرصوفة لتحديد  40األصغر من    واألرقام( لألعداد 

مواقع ويستخرج معلومات من جدول أو خمطط لإلجابة عن 
 أسئلة

إجراء  -حساب جماميع وفروق بشكل سليم. - ابعتماد اسرتاتيجيات شخصية وآليات. 40مقارنة وترتيب وتفكك ومجع وطرح األعداد األصغر من  -
 -أشياء حسب خواّص حمّددة. تصنيف -التعّرف على استقامية أشـياء  -إنتاج متتاليات أعداد تنازليا أو تصاعداي  -حساابت بكيفيتني )آلـي ومتمّعـن فيه(.

 املختارة بصفة سليمة. املصطـلحات واخلواصّ  استعمال
 -صّحة نتائج واملصادقة عليها.  منحّقق الت -عربية سليمة كتابة ومشافهة. بلغةالتعبري  -الرمـوز واملصطلحات والرتميز العاملي بشكل سليم.استعمال  -

 اختيار أدوات حّل مناسبة. -التواصل مع األخرين مع امتثال آداب التواصل -.ومنسجممنتوجا بشكل منّظم  تقدمي

حيل مشكالت مجعية وطرحية ابستعمال األعداد األصغر  .3
ويتعرف استقامية أشياء وعلى جمسمات ويوظف  40من 

 من جدول وحتديد أوقات. مكتسباته النتقاء معطيات

 الفصل الثاين 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي
ّ
 املخط
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 -ابعتماد اسرتاتيجيات شخصية وآليات. 70مقارنة وترتيب وتفكك ومجع وطرح األعداد األصغر من  -مشافهة وكتابة. 70تعيني األعداد األصغر من  -
 إجراء حساابت بكيفيتني )آلـي ومتمّعـن فيه(. -حاسب جماميع وفروق بشكل سليم.

 استعماـل -التمييز بني اجملسمات املألوفة ويسميها. -أشياء حسب خواّص حمّددة. تصنيف -قراءة الساعة. -ات أعداد تنازليا أو تصاعداي. إنتاج متتالي -
 عربية سليمة كتابة ومشافهة. بلغةالتعبري  -الرمـوز واملصطلحات والرتميز العاملي بشكل سليم.

اختيار أدوات حّل  -التواصل مع األخرين مع امتثال آداب التواصل. -.ومنسجممنتوج بشكل منّظم  تقدمي -صّحة نتائج واملصادقة عليها.  منالتحّقق  -
 مناسبة.

 

حيل مشكالت االستبدال والتجميع والتفكيك لألعداد  .4
، ويتعّرف على جمسمات مألوفة وعلى استقامية 70األصغر من 

 نقط وحيدد أوقات ابستعمال الساعة.

  -ابعتماد اسرتاتيجيات شخصية وآليات. 100مقارنة وترتيب وتفكك ومجع وطرح األعداد األصغر من  -مشافهة وكتابة 100ألصغر من تعيني األعداد ا -
 -توظيف عملية اجلمع األفقية والعمودية حلساب جماميع ويتحكم يف آلية اجلمع العمودي دون احتفاظ. -التحّكم يف آلية اجلمع األفقية والعمودية.

استعمال مرصوفـة  -وصف جمّسمات ونقلها. -رسم خطوطا ومضّلعات -ترمجة معلومات واردة يف سندات خمتلفة حلّل مشكالت. -احلاسبة. استعمال
 لرسم أشكال بسيطة

 استعمال املصطلحات املتعّلقة ابملقادير بصفة سليمة )يقارن أطوال، يرّتب أحدااث، ...(.  -استعمال املسطـرة استعماال سلـيمـا. -
صّحة  منالتحّقق  -عربية سليمة كتابة ومشافهة. بلغةالتعبري  -الرمـوز واملصطلحات والرتميز العاملي بشكل سليم. استعمال -  : املواقف والقيم3معيار 

 حّل مناسبة.اختيار أدوات  -التواصل مع األخرين مع امتثال آداب التواصل. -.ومنسجممنتوجا بشكل منّظم  تقدمي -نتائج واملصادقة عليها. 

حيل مشكالت مجعية وطرحية ابستعمال األعداد األصغر  .5
ويتعرف على جمسمات وأشكال مستوية مألوفة ويقرأ  100من 

 الساعة ويستعمل جداول حلل مشكالت.

 

 الفصل الثالث 
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 الكفاءة الشاملة: ب.ــــريــــــــه القــــــــــــه وحميطــــــــــاظ على صّحتــــــــم للحفـــــــــل سليــــــّرف بشكـــــيتص

 امليدان الكفاءة اخلتامية

 اإلنسان و الصحة حيافـظ على صحة جسمه  وينظم وترية حياته بتجنيد مـوارده املتعّلقـة ابملظاهر الكبـرى للحياة
 اإلنسان واحمليط يل لتنوّع العامل احلّي ..يتدّخل إجيابيا للمحافظة على  حميطه القريب، بتجنيد موارده املتعّلقة ابملفهوم األوّ 

 املعَلَمة يف الفضاء والزمن ة وتسلسل األحداث يف الزمنزمنيّ اليومي بتجنيد موارده حول املّدة نشاطـه الت يضبط أوقـا

جسام املاّدية ، يتعامل بشكل سليم وحـذر مع بعـض األدوات واملواّد من حميطه ألقريب بتجنيد موارده املتعّلقة ببعض خصائص األ
 ووظائف بعــض أدوات االستعمال اليومي

 ملاّدة وعامل األشياءا

 

 

 

 

 لوالتكنولوجيةادة التربية العلمية م
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 املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة التربية العلمية التكنولوجية  
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توجيهات من الوثيقة  احلجم الساعي 
 املرافقة

 رقم األسبوع املوارد املقرتحة يف الكتاب    سريورة املقطع

 

 

ساعة  19
 ونصف

التمييز بني احلركة 
والتنقل الذي ينتج 

من مجلة من 
ركات املنسقة احل

ويؤدي إىل تغيري 
 املكان.

 

 طرح وضعية انطالقية تندرج يف إطار االهتمام ابحملافظة على صحة اجلسم. -
 تناول وضعيات تعلمية تتعلق ابملوارد اآلتية:                                                         -2

 * احلواس.
 لمس ودورها يف استكشاف احمليط وضعية تعلم إدماج جزئي تتعلق حباسة ال

 *احلركة.
 *التغذية.

 *مظاهر التنفس.
 *مظاهر نشاط القلب.

 وضعية لتعلم إدماج موارد الكفاءة تندرج ضمن تطبيق القواعد الصحية. -3
حل الوضعية االنطالقية يستوجب جتنيد وإدماج املوارد املتعلقة بتحديد مظاهر  - 4

 احلياة وتبين القواعد الصحية. 
تناول وضعية تقوميية من نفس عائلة الوضعية االنطالقية اليت تندرج يف تطبيق  - 5

 القواعد الصحية املتعلقة بتنظيم وترية احلياة والتغذية الصحية.
املعاجلة البيداغوجية احملتملة. -6  

  .1 تقومي تشخيصي
 (1احلواس ) -

ألول
ع ا

ملقط
ا

 

2.  
  .3 (2احلواس ) -

  .4 قلأان أحترك و أتن -
  .5 كيف أحترك  -

  .6 أحترك وأحافظ على صحيت -
  .7 أصنف أغذييت -
  .8 أغذييت متنوعة -
  .9 أغذييت صحية -

  .10 (2( )1أان أتنفس )
  .11 2قليب ينبض  -1قليب ينبض  -

  .12 01تقومي بيداغوجي مصاحب للفصل 
  .13 1احلصيلة  -1أجّند معاريف  -

ساعة  07
 ونصف

 طرح وضعية انطالقية يف إطار احملافظة على احمليط. - 1 
 تناول وضعيات تعلمية تتعلق بـــــاملوارد اآلتية: -2

 * احليواانت يف أوساطها. 
 * النبااتت يف أوساطها.

 1حيواانت تعيش معنا  -

ثاين
ع ال

ملقط
ا

 

14.  

2حيواانت تعيش معنا   15.  
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لتعلم إدماج موارد الكفاءة، تندرج ضمن التصرف السليم إزاء تنوع  وضعية - 3
 أوساط احلياة. 

نطالقية بتجنيد وإدماج املوارد اخلاصة ابملستوى األويل للتنوع حل الوضعية اال - 4
 العامل احليواين والنبايت واحملافظة عليه.

اليت تستدعي جتنيد  تناول وضعية تقوميية من نفس عائلة وضعية االنطالق - 5
 وإدماج املوارد املتعلقة ابملستوى األويل للتنوع العامل احلي واحملافظة عليه. 

 جلة البيداغوجية احملتملاملعا - 6

1نبااتت تعيش معنا   16.  

 2نبااتت تعيش معنا  -
17.  

 3حصيلة  - 3أجّند معاريف  -
18.  

ساعة  07
 ونصف 
 

ميكن استغالل 
حرتام مكتسبات املتعلم اب

يةأوقات الوجبات الغذائ  

وضعية انطالقية تتعلق بتقدير وتنظيم وقته اليومي ﴿العمل، الراحة طرح  - 1
 واللعب﴾، واملواظبة على احرتام الوقت إبجناز املهام يف وقتها احملدد

 تناول وضعيات تعلمية تتعلق ابملوارد اآلتية  - 2
 *املدة الزمنية.

 *متوقع األحداث يف الزمن. 
 * تنظيم الزمن.

رد الكفاءة واليت تندرج ضمن تقدير املدة الزمنية وتنظيم وضعية لتعلم إدماج موا -3
                                          األوقات اليومية واحلث على االبتعاد عن السلوكات السلبية يف استغالل الوقت.                                                     

دماج املوارد اليت تدخل يف احرتام الوقت حل الوضعية االنطالقية بتجنيد وإ - 4
 وحسن استغالله.    

تناول وضعية تقوميية من نفس عائلة الوضعية االنطالقية واليت تستدعي  - 5
 جتنيد وإدماج املوارد املتعلقة بتبين السلوكات اإلجيابية إزاء استغالله.                                                        

 املعاجلة البيداغوجية احملتملة.       - 6

 املدة الزمنية -

لث
 الثا

طع
املق

 

19.  

 متوضع األحداث يف الزمن -
20.  

  تنظيم الوقت -
21.  

 اثن حتصيليتقومي 
22.  

 4حصيلة  4-أجّند معاريف 
23.  

 
 

ساعة  13

اب عدم التطرق إىل أسب
اء، طفو األجسام فوق امل

 كيز علىنكتفي فقط ابلرت 

طرح وضعية انطالقية تندرج يف إطار التحسيس خبطورة بعض املواد املستعملة   -
 يوميا. 

 لمية تتعلق ابملوارد اآلتية: تناول وضعيات تع -2

 1أجسام متنوعة يف حميطي  -

رابع
ع ال

ملقط
ا

 

24.  

  .25 2أجسام متنوعة يف حميطي  -
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و أن بعض األجسام تطف ونصف
 وأخرى ال تطفو ، على
د أساس أهنا خاصية تعو 

 للسائل .
ا ــ نستعمل يف هذ

التحول مصطلح 
ن االنصهار وليس الذواب
ل ، الن الذوابن هو احنال

 يف املاء .

 *األجسام الصلبة والسائلة. 
وضعية تعلم إدماج جزئي متعلقة ب خاصييت االنصهار والتجمد وطفو  -

 األجسام
 *أدوات الكتابة والرسم.

 * مواد التنظيف والتطهري.
وضعية لتعلم إدماج موارد الكفاءة يف إطار تطبيق قواعد االمن يف استعمال  - 3

 املواد القريبة من حميطه.األدوات و 
حل الوضعية االنطالقية بتجنيد وإدماج املوارد ذات العالقة بتطبيق قواعد األمن  - 4

 والتحلي ابلسلوكات الصحيحة إزاء استعمال األدوات واملواد القريبة من حميطه.
تناول وضعية تقوميية من نفس عائلة الوضعية االنطالقية تتطلب جتنيد وإدماج  -5

 رد املتعلقة بتحديد جماالت استعمال املواد القريبة من حميطه وإبراز خطورة بعضها.                                  املوا
 املعاجلة البيداغوجية احملتملة - 6 

  .26 الثلج يتحول إىل ماء

  .27 الكتابة والرسمأدوات 

  .28 أدوايت ترتك أثرا

  .29 1مواد النظافة و التطهري  -

  .30 2مواد النظافة و التطهري  -

  .31 4حصيلة -4أجّند معاريف  -

  .32 اثلث حتصيليتقومي 
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 الكفاءة اخلتامية مؤشرات ملعايري التحكم يف الكفاءة  التقويـــــــم التشخيصي
  ّالتعرف على احلواّس وأعضاء احلس 
 متييز التصّرفات السليمة حلماية احلواس 
 التعرف على احلركة والتنقل 
 تطبيق التوصيات اخلاّصة بوضعيات اجللوس ومحل احملفظة 
 متييز األغذية حسب مصدرها من جهة، وحسب اجملموعات األساسية من جهة أخرى 
 وكات السلبية يف التغذيةالتعرف على بعض األضرار النامجة عن السل 
 متييز املظاهر اخلارجية للتنفس 
 إظهار حاجة اجلسم إىل التنّفس 
 الربط بني نشاط القلب والنبض 
 )...تطبيق بعض التوصيات اخلاصة ابحرتام وترية احلياة )الوجبات النوم،  اللعب 

املتعّلقـة  مـواردهحيافـظ على صحة جسمه وينظم وترية حياته بتجنيد 
 ر الكبـرى للحياة.ابملظاه

 الفصل األول

ط 
ّ
قويم البيداغوجياملخط

ّ
 الّسنوي للت
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 لتعرف على جمموعة من احليواانت والنبااتت يف أوساطهاا 
 ترتيب جمموعة من احليواانت حسب غذائها، وتكاثرها 
  )ترتيب جمموعة من النبااتت )أشجار، شجريات، أعشاب 

 
 ربط األحداث بزمن وقوعها وتسلسلها الزمين 
 ت تطبيق التوصيات اخلاّصة بتنظيم الوق 
 التعرف على األجسام الصلبة والسائلة يف حميطه 

يتدّخل إجيابيا للمحافظة على حميطه القريب، بتجنيد موارده املتعّلقة 
 الفصل الثاين ابملفهوم األّويل لتنوّع العامل احلّي.

 يضبط أوقـات نشاطـه اليومي بتجنيد موارده حول املّدة
 الزمنية، وتسلسل األحداث يف الزمن

 

 عرف على األجسام الصلبة والسائلة يف حميطهالت 
 التعرف على مواد الكتابة والرسم 
 تطبيق احتياطات احلذر عند استعمال األدوات املدرسية اليت تشكل مصدر خطورة 

 

يتعامل بشكل سليم وحـذر مع بعـض األدوات واملواّد من حميطه 
ية، املتعلقة ببعض خصائص األجسام املادّ  القريب، بتجنيد موارده

 ووظائف بعــض أدوات االستعمال اليومي.

 

الفصل الثالث
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م قادرا  ملمح التخرج من مرحلة التعليم االبتدائي:

ّ
 الجمهورية.الرموز الوطنية ومؤسسات  اآلخرين، وتجاه مسؤول تجاهفي محيطه االجتماعي بشكل  التصرفعلى يكون املتعل

م قادرا ي ملمح التخرج من الطور اللّول:
ّ
 قواعد الحياة الجماعية والتعبير عن تفاعله االيجابي في محيطه االجتماعي واحترامه للغير وللّرموز الوطنّية.   على معرفةكون املتعل

ات  الشاملة للّسنة اللوى : الكفاءة
ّ
 لة محسوسة من واقعه األسري واملدرس ي.، انطالقا من أمثولآلخرين والّرموز الوطنّيةيكون املتعلم قادرا على التعيير عن احترامه للذ

فل لبعض عناصر الهوية افة معر : التربية التحضيرية()السابقة املكتسبات القبلية للمرحلة 
ّ
العلم وتلوينه( وممارسة القواعد األّولّية للحياة املدنّية في  رسم)والوطنية واللقب(  االسم)الشخصية لط

 مجال الّصّحة واألمن والبيئة(.

 

 حمسوسة أمثلة انطالقا من الوطنية، والرموز ين   واآلخر للذات احرتامه عن يكون املتعلم قادرا على التعبري االبتدائي التعليم   من األوىل السنة ية  هنا يف
 واملدرسي. األسري حميطه من

 الكفاءة الشاملة

 امليدان الكفاءة اخلتامية
 احلياة اجلماعية مع اآلخرين. وربط العالقةواعد التواصل يبدي سلوكا اجيابيا يف حميطه من خالل التعرف على ق

 احلياة املدنية .هويته الشخصية   على عناصر التعّر ف ين  بعد اآلخر مع بشكل اجيايب يت واصل
 ؤسساتاحلياة الدميقراطية وامل ينطلق من أمثلة حمسوسة يف حميطه األسري واملدرسي للتعبري عن سلوك اجيايب جتاه الرموز الوطنية.

 

 

 

 

 

 

 

 ادة التربية املدنيةم
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الكفاءة 

 الختامية
 املقاطع

مات املقاطع
ّ
التدرج -)املكتسبات القبلية لكل مقطع هيكلة تعل

 في  مراحل تنفيذ املقطع(:
توجيهات من الوثيقة 

 املرافقة

توجيهات من دليل 

 الكتاب

 تقدير الحجم الزمني

 فصل شهر أسبوع ساعة
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 :املكتسبات القبلية-1 

 الجماعي لوبناء عالقة مع اآلخرين لوالعمل التواصل 

 :الّسير املنهجي للمقطع-2

: تتمحور حول احترام املتعلم لقواعد التواصل في لوضعية االنطالق

.                                                                                 واآلخرية تجاه الذات محيطه من خالل ابداء سلوكات إيجاب

                                                                         :  املواردلوضعيات جزئية لتعلم  -

                                                                        نشاطات لوأداءات:                                   

وضعية تدف  املتعلم إلى رط  العالقة م  اآلخرين من خالل  -

 التواصل.  

 والديه.     والكبار ويطي وضعية تجعل املتعلم يحترم املعلم والزمالء  -

تحية بعد : وضعية تخص استخالص آداب اللوضعية إدماج املوارد -

اجتماعية م  اآلخرين في  ورط  عالقاتالتعرف على مختلف ألفاظها 

 محيطه.                                                                    

: تجنيد املوارد املكتسبة لوضعية )لوضعيات( تقويم الكفاءة -

 التمييز بين أنواع التحية. واملدمجة حول 

: تخص الصعوطات و النقائص املالحظة لدى لةاملعالجة املحتم - 

التقويم أو خالل سيرورة املقط  مثل الصعوطة  اإلدماج واملتعلم بعد 

 في اختيار العبارات املناسبة للتحية.

بالنسبة إلى بناء الوضعيات  -

 10إلى ص  تتّم العودة

 

م   -
ّ
التركيز على سيرورة التعل

بدال من التركيز على املنتوج 

 مرة السيرورة. باعتباره ث

 15ص        

صفحة التربية املدنّية في 

الكتاب )مقط  كّل 

املوّحد( تحتوي على 

ذي يقّدم في 
ّ
املوضوع ال

 ثالثة حصص.

تّم إدماج موضوعي 

"طاعة الوالدين" )ترطية 

إسالمّية( م  "بّر 

الوالدين" )ترطية مدنّية( 

في صفحة التربية 

 اإلسالمّية. 
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   ملادة التربية املدنية  املخط
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 :املكتسبات القبلية -1

 التعبير عن نفسه لوالتواصل مع اآلخرين بشكل صحيح. -

 :الّسير املنهجي للمقطع -2

ت املتعلم لهويته من خالل : وضعية تدور حول إثبالوضعية االنطالق

 التواصل اإليجابي م  اآلخرين.

:                                                                                                        نشاطات ألو أداءات لوضعيات جزئية لتعلم املوارد  -

االسم وضعية تمكن املتعلم من تحديد عناصر الهوية الشخصية )  -

 اللقب .....(.                           –

وضعية  تدف  املتعلم إلنجاز بطاقة مدرسية.                                                                         -

            وضعية  تجعل املتعلم يعرف بنفسه و يقدم اآلخرين.                                               -

: وضعية تخص التعرف على العناصر املكونة لوضعية إدماج املوارد -

                   للهوية الشخصية منجزا البطاقة املدرسية.                                                                                       

وارد املكتسبة تجنيد امل لوضعية )لوضعيات( تقويم الكفاءة: -

 واملدمجة حول التمييز بين ذاته واآلخر.

: تخص الصعوطات والنقائص املالحظة لدى املعالجة املحتملة - 

املتعلم بعد اإلدماج والتقويم أو خالل سيرورة املقط  مثل: عدم 

 القدرة على كتابة اسمه ولقبه لجهله بالحروف.

 

م 
ّ
ضرورة اكتساب املتعل

ة معارف وسلوكات إيجابي

تخّص الحياة األسرّية 

 واملدرسة والوطن

يتم ذلك في شكل 

نشاطات ترطوّية إيقاظّية 

وتحسيسّية اعتمادا على 

محي  املتعلم االجتماعي 

 (32والبيئي.)ص 
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  املكتسبات القبلية: -1

ظافة لو المن. -
ّ
 بعض قواعد الن

 املحافظة عل  أدلواته لوأدلوات القران. -

 محاكاة الّسلوكات اإليجابية. -

 :الّسير املنهجي للمقطع -2

جابي للمتعلم : وضعية تتمحور حول السلوك اإليلوضعية االنطالق -

 اتجاه الرموز الوطنية.            

:                                                                              لوضعيات جزئية لتعلم املوارد -

                   :                                                                                     نشاطات ألو أداءات

 وضعية تجعل املتعلم يحفظ النشيد الوطني. )املقط  األول(.      -

 وضعية تمكن املتعلم من التعرف على العلم الوطني بألوانه ورسمه.      -

 –اإلنشاد  –وضعية تدف  املتعلم إلى احترام العلم الوطني )الوقوف  -

 االستعداد....(.                          

: وضعية تخص حفظ املقط  األول من لوضعية إدماج املوارد -

                           النشيد الوطني والتعبير عن سلوكه السوي أثناء تحية العلم.                                                                      

سبة : تجنيد املوارد املكتلوضعية )لوضعيات( تقويم الكفاءة -

                    واملدمجة حول تقديم عمل فردي أو جماعي له صلة بالرموز الوطنية.                                                                 

: تخص الصعوطات والنقائص املالحظة لدى املعالجة املحتملة-

 املتعلم بعد اإلدماج والتقويم.
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  الكفاءة اخلتامية عايري التحكم يف الكفاءةمؤشرات مل

 تقومي تشخيـصي
 يلتزم بقواعد نظافته ونظافة حميطه*

 * يساهم بسلوكه يف محاية البيئة
 يط.يعرب بسلوك قابل للمالحظة على حفاظه على املساحات اخلضراء يف املدرسة واحمل*
 ينخرط يف مشروع تنظيف القسم، املدرسة، احلي...* 

يعرب املتعلم بسلوك إجيايب عن التزامه بقواعد  
ول .النظافة يف احمليط ومسامهته يف محاية البيئة

 األ
صل

الف
 

 واألقران واحرتام الكبار وطاعة الوالدينيلتزم بواجب التحية **
 هويته الشخصية يتعّرف على*

 يته الشخصية  بكتابة امسه و لقبه  و تقدمي نفسه يقّدم نفسه، ويقّدم اآلخرين:*جيسد معرفته هلو 
 املدرسية. ينجز بطاقة التعريف *

اجيايب  التواصل بشكليكون املتعلم قادرا على 
هويته مع اآلخرين بعد التعرف على عناصر 

ثاين الشخصية. 
ل ال

فص
ال

 

  حفظ املقطع األول من النشيد الوطين* 
 العلم الوطين( أثناء حتيةيقف مستعّدا )العلم ن سلوك سوي أثناء حتية *التعبري ع

 يرسم العلم الوطين أبلوانه(تقدمي عمل فردي أو مجاعي ذي صلة ابلرموز الوطنية )*

ينطلق من أمثلة حمسوسة يف حميطه األسري 
واملدرسي للتعبري عن سلوك اجيايب جتاه الرموز 

لث الوطنية
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قويم البيداغوجي 
ّ
ط الّسنوي للت

ّ
 املخط

 


