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 املقدمة:

الس نوية اخملططات  الابتدايئ،  التعلمي  ملرحةل  ومفتشني  أ ساتذة  املربني،  أ يدي  بني  الوطنية  الرتبية  وزارة  يف  الاس تثنائية    تضع  البيداغويج  للتقومي  الس نوية  واخملططات  التعلامت  لبناء 

 . 2021/2022، للس نة ادلراس ية مرحةل التعلمي الابتدايئ 

شأ هنا  املناجه املقررة ملرحةل التعلمي الاوتعّد هذه اخملططات أ داة مهنجية ترتمج عىل ختطيط التعلامت وتقرتح املساعي البيداغوجية واملوارد التعلمية اليت من  سريورة تساعد  بتدايئ يف 

دماج القمي أ و الكفاءات  بيداغويج. كام تعد أ داة رئيسة للتحّّك يف جناعة خمتلف التعلاّمت، ابناء الكفاءات املس هتدفة يف أ ي مس توى من مس توايت الفعل ال  ملعرفية واملهنجية، وحسن ا 

 دة يف املهناج، ويف سريورة التناول ومراحل التقومي والتعديل والعالج. املس تعرضة املرصو 

مضن   درايس  لربانمج  شامل  خمطط  التعلامت  لبناء  الس نوي  اخملّطط  ن  املس توايت  ا  من  ملس توى  الشامةل  الكفاءة  حتقيق  ىل  ا  يفيض  تربوي،  الكفاءات  مرشوع  من  انطالقا  التعلّمية، 

متكن  يقة خاصةوث   وعة من املقاطع التعلمية املتاكمةل. فهو القاعدة ال ساس ية لتوزيع املوارد املعرفية عىل املقاطع. ومنه، فا ن اخملطط الس نوي للتعلامتاخلتامية للميادين، ويُبىن عىل مجم

 اختياراته.   فيه  جيري اذلي وال طار لميه،ع ت  ينبغي املهناج بيرس، وتوحض هل ما ال س تاذ من قراءة

عداده:   وقد روعي عند ا 

دماجية( بشلك منسجم ومنتظم؛  -  هيلكة تساعد عىل حتقيق الكفاءات املسطرة يف املهناج بواسطة وضعيات )تعلمية، ا 

 حتديد احملتوايت مكورد من املوارد اليت ختدم الكفاءة؛  -

 ليته. احرتام وترية التعمل وقدرات املتعمل واس تقال -

عداد هذه اخملططات الس نويلقد مت ال خذ بعني الاعتبار    عدة اعتبارات ويه: ة الاس تثنائية  يف ا 

)كوفيد  - املس تجد  كورون  فريوس  انتشار  جراء  بدلان  يعيشها  اليت  والصحية  الوابئية  الوضعية  ظل  يف  لدلراسة  الاس تثنايئ  التفوجي 19-التنظمي  خصائص  عىل  يقوم  واذلي   ،)

 ال فواج الرتبوية الفرعية وعىل التباعد اجلسدي؛والتناوب بني 

 التوقيت اخملصص لدلراسة ابلنس بة لل فواج الرتبوية الفرعية؛ تقليص  -

 داغويج.  تنظمي الس نة ادلراس ية يف ثالثة فصول وما انبثق مهنا من حتديد عدد ال سابيع اخملصصة لدلراسة الفعلية سواء للتعلامت أ و للتقومي البي -

 



 

  
 2                                                                                       وزارة التربية الوطنية          

 ا وآليات تنفيذه  للتعلمات ةالسنوي اتمخططال

 

ال خ مت  الاع كام  بعني  ادلراس ية  ذ  الس نة  خالل  املسجةل  املالحظات  ابلنس بة    2020/2021املنقضية  تبار  أ و  التعلمية  للسريورة  ابلنس بة  سواء  التعلميية  املناجه  تنفيذ  مس توى  عىل 

 ملس توى تناول التعلامت واملوارد املعرفية املسخرة.  

لك مادة مقررة لجمال تعلميي  أ و    مقطع أ و ميدان  لامت يف ك تع ل املوارد املعرفية ال ساس ية واملهيلكة ل سوف تركز عىل    للتعلامتمن هذا املنطلق، فا ن اخملططات الس نوية الاس تثنائية  

 . يف مرحةل التعلمي الابتدايئ، واليت من شأ هنا حتقيق الكفاءات املس هتدفة

رساء التعلامت وا تؤطر مبعايري تسمح بتقومي التعلامت  لتحقق من مناء الكفاءة، ينطلق من الكفاءة اخلتامية اليت  أ ما اخملطط الس نوي للتقومي البيداغويج، فهو خمطط مواكب لسريورة ا 

يسمح هذا اخملطط بتعديل وحتسني التعلامت من   املرتبطة مبركبات الكفاءة املسطرة يف املهناج واليت تس هتدف اجلوانب الثالثة: اجلانب املعريف، واجلانب املهنجي واجلانب القميي. كام

 ة البيداغوجية لس تدراك النقائص والثغرات املسجةل دلى املتعلمني.  خالل املالحظات والتوجهيات الرتبوية، وبتنظمي حصص املعاجل

 مي البيداغويج.  علامت والتقونؤكد يف ال خري عىل أ ّن القراءة الواعية لهذه اخملططات ودراس هتا واحلرص عىل تطبيق ما جاء فهيا، سيسامه بال شك يف ترقية فعالية الت
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 جدول يبين تطور الكفاءات الختامية عبر السنوات 
امليا 

 دين  

نة ا نة  05لس  04الس  نة   03الس  نة   02الس  نة   01الس   

طوق 
فهم املن

 

 الخطاب املنطوق يفهم *

 *يتفاعل معه 

 والعقلي   عمر الزمنيمتالئم مع المستواه الدراس ي،  *من

 *من مختلف األنماط 

التفسيري    ينالنمط  *مرتكز على 

 والحجاجي.   

  النمط *مرتكز على 

 الوصفي. 

النمط   *مرتكز على  النمط التوجيهي.  *مرتكز على  سردي  ال النمط *مرتكز على 

 الحواري.  

شفوي 
التعبير ال

 

 يحاور ويناقش *

 يقدم توجيهات *

 يسرد قصصا *

 يصف أشياء أو أحداثا*

ر عن رأيه *  يعب 

ح وجهة نظره * لها ويوض 
 
 ، ويعل

 يحاور ويناقش *

 ويقدم توجيهات *

 ويسرد قصصا أو احداثا*

 ويصف أشياء*

 يحاور ويناقش *

 ويقدم توجيهات *

 يسرد قصصا أو أحداثا **

 يحاور ويناقش  *

م توجيهات *  يقد 
 يحاور ويناقش *

  بلسان عربي  *

 في موضوعات مختلفة  *

 اعتمادا على مكتسباته املدرسية، وسائل العالم *

 القول   مستعمال بعض أفعال*

 

 لغة عربية
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ب 
فهم املكتو

 
 لة،ي نصوص أص *

 يفك الرموز،  * يفك الرموز،*

 يقرأ نصوصا بسيطة  * يقرأ نصوصا قصيرة *

  سليمة مسترسلةقراءة *

 معبرة وواعية  

  سليمة ومسترسلةقراءة *

رة    ومعب 

 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  *

 الحواري  

ن من مائة وعش* رين  تتكو 

 كلمة إلى مائة وثمانين كلمة  

ن من تسعين    * كلمة  تتكو 

 مائة وعشرين كلمة إلى 

ن من ستين *   كلمة إلى تتكو 

 تسعين كلمة  

ن من ثالثين *   كلمة إلى تتكو 

   لمةستين ك

ن * من عشرة كلمات   تتكو 

 إلى ثالثين كلمة  

ـا. * أغلبها مشكولة. * مشكولة جزئيا*  مشكولة شكال تام 
 

التعبير الكتابي
 

 يكتب كلمات  و يرسم حروفا  * 

طويلة   ينتج نصوصا*

   منسجمة

ينتج نصوصا طويلة  *

 نسبيا منسجمة 

ينتج نصوصا متوسطة  *

 منسجمة  الطول 

ينتج نصوصا قصيرة  *

 منسجمة

 ينتج جمال ونصوصا بسيطة *

 إلى كلمة   80تتكون من *

120   

  80إلى  60تتكون من *

 كلمة

 كلمة  20ل تزيد عن * كلمة  40إلى  20تتكون من * كلمة  60إلى  40تتكون من 

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

 مختلف األنماط، *من 

التركيز على النمطين   *

 ري والحجاجي التفسي

التركيز على النمط  *

 الوصفي   

النمط  التركيز على  *

   السردي

التركيز على النمط  *

 التوجيهي   

 بالتركيز على النمط الحواري،  *

 ة. اريع بسيط وينجز مش * مشاريع لها دللت اجتماعية*، 

 آليات تنفيذ المخططات الّسنويّة في التعليم االبتدائي 
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 يادين اللغة العربية ومركباتها الكفاءات الختامية لم (1

 مشكولة،  أصلّيةـ أغلبها ومسترسلة نصوصا سليمة  قراءة ويقرأ . عربيّ  بلسان  متنّوعة  وضعيات في مشافهة يتواصل الشاملة  الكفاءة
 .اجتماعية دالالت لها ومشاريع  داّلة، تواصلية في وضعيات وسطة الطولتم نصوصا   وينتج. ويفهمها

 

 مركبات الكفاءة  لختامّية الكفاءات ا  الميادين 

الزمني  فهم المنطوق  الدراسي، وعمره  يفهم خطابات منطوقة في حدود مستواه 

 .والعقلي، ويتفاعل معها، بالتركيز على النمط السردي

 ميّزه عن غيره.يتفاعل مع النص المطوق وي1
 . بميّز النص السردي عن غيره2
 . يقيّم النص السردي المنطوق 3

 التعبير الشفوي 
بلسان   أحداثا  أو  قصصا  ويسرد  توجيهات  ويقدم  ويناقش  يحاور 

المدرسية،   مكتسباته  على  اعتمادا  مختلفة،  موضوعات  في  عربي 

 .ووسائل االعالم واالتصال في وضعيات تواصلية دالة

 ال أدوات السرد.لغير باستعميتواصل مع ا .1
 يغيّر مقاطع من النص السردي .2
 ل لهايستخرج قيما من النص المنطوق ويمتث .3

 فهم المكتوب 
يقرأ نصوصا أصليّة قراءة سليمة ومسترسلة، من مختلف األنماط  

إلى   كلمة  ستين  من  تتكّون  السردي،  النمط  على  بالتركيز  ويفهمها، 

 تسعين كلمة أغلبها مشكولة.

 يعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوبيقرأ و يفهم ما .1
 لمكتوب. يوظف الّرصيد الجديد الوارد في النص ا .2
يطرح فرضيات، ويستعمل استتتراتيجية القتتراءة، ويقتتيّم مضتتمون  .3

 النص المكتوب.

 التعبير الكتابي 
من   تتكّون  منسجمة،  الطول  متوسطة  نصوصا  تابة  إلى    40ينتج 

مشكولة  60 أغلبها  النمط  كلمة  على  بالتركيز  األنماط  مختلف  من   ،

 .ت اجتماعية ريع لها دالالالسردي، في وضعيات تواصلية دالّة، ومشا

 يتعّرف على مختلف أشكال الحروف والضوابط للكتابة بالعربيّة  .1
 يتحّكم في مستويات اللغة الكتابيّة،   .2
اجتماعية   .3 دالالت  ذات  كتابية  ومشاريع  سردية؛  نصوصا  ينتج 

 وأدبيّة 
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 أنموذج مخطط لتناول ميادين اللغة خالل األسبوع في السنة األولى ابتدائي  (2

 

 منهجية التناول  الزمن الحصة  الميدان 

 عرض الوضعية الجزئية األولى واالستجابة لمتطلباتها والتعليمات المرافقة لها. 

ي 
فو

ش
 ال

ير
عب

لت
وا

ق 
طو

من
 ال

هم
ف

 

01 
 فهم المنطوق  

 و 
 تعبير شفوي 

 د   45

 .األحداث مسرحة*  القيمية الجوانب اكتشاف/  األجرأة/  رضالع مرحلة -
 .دالة وضعيات تواصلية في واألساليب الصيغ واستعمال المعيش الواقع من انطالقا" المنطوق" موضوع عن مشافهة التعبير -

 إلى:   من تعليمات محددة وسندات مختلفة تؤدي أحداثه انطالقاوالتعبير عن   -التحاور حول النص المنطوق  -
 عن األحاسيس وإبداء المشاعر حول الموضوع  والتعبيرعرض األفكار  -

 تعبير شفوي /  02
الصيغة[ + إنتاج  ]

 شفوي 
 د  45

 مسرحة األحداث.  -  ترتيب وتركيب أحداث النص شفويا والتركيز على استعمال الصيغ واألساليب في وضعيات تواصلية دالة. -
 سندات(.تاج خطاب شفوي مماثل انطالقا من التدريب على اإلنتاج الشفوي )إن -

   
ي

اب
كت

 ال
ير

عب
لت
وا

ب 
تو

مك
 ال

هم
"ف

 

 / القراءة   03
 أداء وفهم( )

 المعنى حول تطبيقات  وإنجاز النص، قراءة - د  30

/ القراءة مع   04
الظاهرة التركيبية +  

 تمارين كتابيّة 
 د  45

 ية[.بالتركيز على ]المركبة األولى للكفاءة الختام النص، قراءة
 .وكتابية شفوية تطبيقات وإنجاز ضمنيا التركيبية الظاهرة على التدريب

ع  / القراءة م 05
الظاهرة الصرفية أو  
اإلمالئية + تمارين  

 كتابيّة 

 د  45
 بالتركيز على ]المركبة األولى للكفاءة الختامية[. النص، قراءة

 .وكتابية شفوية تطبيقات وإنجاز ضمنيا التركيبية الظاهرة على التدريب

/ قراءة وتمارين   06
 كتابيّة 

 د  45
 

 والمطالعة. وكتابية شفوية  تطبيقات وإنجاز النص، قراءة -

 د  45 / اإلنتاج الكتابي  07
  ليب بأسا  المتعلقة  60  رقم  المنهجية  المذكرة  باعتماد "األساليب التدريبيّة" في إنتاج النص السردي المطلوب. )انظر  الكتابي  اإلنتاج  على  التدريب -

 ( 2018، سنة للبيداغوجيا العامة عن المفتشية الصادرة الكتابي اإلنتاج على التدريب

 ض الوضعية المشكلة االنطالقة في األسبوع األول من المقطع  تُعر .1
المقطع  ليشرع في تنفيذ    (، الفردي وتصحيحه  يالكتاب   لإلنتاج  وحصتيننهاية كل مقطع تعلمي بدال من تخصيص أسبوع كامل )تخصص حصة لإلنتاج الشفوي    والتقويمحصص لإلدماج    3تخّصص   .2

   . مباشرة. الموالي
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اللّغة العربيّة  -اء التعلمات المخطط الّسنوي لبن  

يع
اب
س

أل
 ا

ع 
ط
قا
لم

 ا

ور
ح
لم

 ا

 اإلنتاج الكتابي  فهم المكتوب  فهم المنطوق والتعبير الشفوي

نحوية التراكيب ال المحفوظات  القراءة  الّرصيد اللغوي  األساليب   التعبير الكتابي اإلمالء  الصيغ الصرفية  

 أسبوع التقويم التشخيصي   .1

 املقطع  .2
01 

القيم  
 اإلنسانّية 

ألفاا ا تلديااجزء  اا،    اا   

   ميع  نصف  ربع  بعض

 
 تلوعج

 أدب الحديث 

 

  أقس م تلكلمة: تالسم

تلد   تلمءبوطة  

 في تألسم   

  

 

 فيءة  تءتيب أحجتث

)تسدعم ل عالم ت  

 تلوقف( 

 )لكّن( با سدجرتك الت  .3
تلءصااايج تل ااا   

 ب لحشءتت
 أقس م تلكلمة: تلفع   تلنملة وتلفءتشة 

مذ ء  تالسم تل

 وتلمؤنث 
 

 (01 للمقطعتقويم، ومعالجة )  إدماج،)  .4

5.  
املقطع  
02 

احلياة  
 االجتماعية 

بعجم    زمنية:مؤشرات 

 لّم   عنجم . 

غجت    ظروف الزمان:

صب ح   مس    في زوم من  

 أحج تألز م  تألز م  في

رصيج خ    

 ب ألعي د 

 

 تلعيج
 األعياد 

 

 تلمفءد و مع تلمذ ء 
 إسم  ف ع  

أحاجتث تلدّصءف فاي   

 نص من حيث تءتيبه

)تسااادعم ل عالمااا ت 

 تلوقف(

6.  
اءوف تلمك ن أم م  

 بج نب  على  زمين  

رصيج خ    

 ب لحلي.
 تلمفءد و مع تلمؤنث  خد ن زهيء

تلد   تلمفدوحة في   

 تألسم   
 (02 للمقطعتقويم، ومعالجة )  اج،إدم)  .7

8.  

املقطع  
03 

اهلويّة  
 الوطنّية 

تالسدثن   با: غيء  سوى  

 إال

رصيج خ    

 ب لبطولة. 

 

 عمء ز سف 
 الوطن 

 

  تلفع  تلم ضي 
   تلدنوزن ب لفدح 

 ب لضم وتلكسء 

تلدصءف فاي أحاجتث 

نص من حيث تءتيبه  

وتغن ئااااه بعالماااا ت 

تلدااااااءقيم وتلااااااءب  

 تلمن سبة.
  لا  ألنتلدعلي :   .9

رصيج خ    

 ب لءموز تلوطنية. 

من أ لك ز  

  ،تئء
 تلفع  تلمض رع تألمء 

 ضم ئء تلمدكلّم

 
 

 (03 للمقطعتقويم، ومعالجة )  إدماج،  .10

 للتعلمات الفصلية ادماج كلي     .11

 )تقويم فصلي(    .12
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بيع 
ألسا

 ا

 احملاور  املقاطع 
اب اإلنتاج الكت فهم املكتوب  فهم املنطوق والتعبري الشفوي   

ء اإلمل  الصيغ الصرفية  الرتاكيب النحوية  احملفوظات  القراءة  الّرصيد اللغوي    األساليب  التعبري الكتاب  

املقطع    .13
04 

الطّبيَعة  
 والبيَئة 

تلدعبيء ب ل،من:  
تألسبوع  تليوم   تلّس عة  

تلّسنة   تلّشهء  

رصيج خ    

ب ألصوتت في  

 تلّطبيعة

 ط حونة سي لونيس 
 الّطبيعة 

 

تلفعلية تلجملة    ضم ئء تلم  طب  
إند ج نص سءدي  

 مغنى بحوتر

أزده  -أزه   –تلنجت : ز    .14  
أسم    رصيج خ   ب 

 تلّطيور 
 تلد   تلمفدوحة   تلجملة تالسمية  تلفصول تألربعة 

(04 للمقطعتقويم، ومعالجة )  إدماج،)  .15  

16.  

املقطع  
05 

الّصّحة  
 والّرايضة 

تالسم تلموصول:  

 تللذتن  تللد ن   

    رصيج خ

لع ب تلءز ضية ب أل  
  ءة تليجم

 كرة القدم 

 

 تلمفءد وتلمثنى

تألسم   تلموصولة  

ع( )تلمثنى وتلجم   
إند ج نص إعالمي  

 حول تلّطع م تلّصحي 

 صيغة تلدمني ليت  .17
رصيج خ   ب لّطب  

 وتلدغذزة
 تلغذت  تلمفيج

    ن وأخوتته  

 د بة تألسم   

تلموصولة بالم  

 وتحجة  

 

(05 للمقطع) ومعالجةتقويم،   إدماج،)  .18  

19.  

املقطع  
06 

احلياة  
 الثقافية 

  تالسدمءتر في

)  ن زفع (  تلم ضي  

     لتتلءصيج 

  لمسءح وتلسيءك ب 
 تلمسءح 

 المسرح 

 

 

 تلجملة تلفعلية 

 + حءوف تلحء 
  ضم ئء تلغ ئب

إند ج صلب موضوع  

لنص سءدي مسدعين  

بم  ورد في تلميجمة  

  .20 وتل  تمة 

أفع ل تلشءوع )أخذ.  

  ع( ألف ابجأ. شء

تلدجرج )شيئ  فشيئ .  

 تآلخء  تلوتحج تلو

تلءصيج تل     

 ب لدءتث
ثن   تالسد  منطية تألورتس    

 د بة تألسم   

 تلموصولة بالمين

(06 للمقطعتقويم، ومعالجة )  إدماج،)  .21  

للتعلمات الفصلية ادماج كلي     .22  

 )تقويم فصلي(      .23
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24.  

املقطع  
07 

عامل 
االبتكار  
 واالخرتاع 

+  ض رع فع  م

 أسبوعي زومي / 

رصيج خ    

 ب التص ل وتلّسفء 
 بس ط تلّءزح

 الحاسب 

 

  ولم  بال تلجملة تلمنفّية

تلهم،ة في أّول  

 تلكلمة

تلهم،ة تلمدطّءفة   

 بعج حءف تلمجود 
تند ج نص سءدي  

مسدعين  ب لمعطى 

 تلميجّم

25.  

فع  م ض + حدّى +  

 فع  م ضي 

تالتج ه ت: شءق    

 غءب   شم ال   نوب 

  خ   رصيج

 ب الخدءتع ت
 تلبوصلة 

تلجملة تلفعلية +  

 تلّظءف 

تلدّحوز  من تلم ضي  

تلى تلمض رع مع  

 ئء تلغ ئبضم 

 

 (07 للمقطعتقويم، ومعالجة )  إدماج،)  .26

املقطع    .27
08 

عامل 
األسفار  
 والرحالت 

 لو  لوال
تلّءصيج تل     

 ب لجول وتلشعوب 

 مع س ئق أ ءة 
 جدي بحار 

 

 لجملة تالسدفه مّيةت

 

حوز  من تلم ضي  دّ تل

تلى تلمض رع مع  

تلمدكلم ضم ئء 

 وضم ئء تلم  طب 

إند ج نص سءدي   

وايف  مدك مال  بد 

 عالم ت تلدءقيم

28.  
تلدعجااب: صاايغة ماا  

 أفعله!
  تلجملة تلدعجبية  إزءلنجي "أو وت" 

تلهم،ة تلمدوسطة  

 على تأللف 

 (08 للمقطعتقويم، ومعالجة )  إدماج،)  .29

 فصلية للتعلمات ال ادماج كلي   .30

 )تقويم فصلي(    .31

 تقومي النتائج النهائية   .32

 مالحظات: 
 عليها. البيداغوجية ضروري )المناهج ، الوثائق المرافقة ، األدلة( للتمكن من بناء التعلمات بكيفية سليمة وصوال إلى تحقيق الكفاءات المنصوص الرجوع إلى الوثائق المرجعية -1

 تلميذ ما ينجزه في المنزل من كتاب األنشطة .ز منها األستاذ ما يسمح به الوقت داخل القسم، ويحدد للللغة ) نحو ، صرف ، إمالء ، صيغ( ينجالتمارين التطبيقية لمختلف فروع ا -2

 التركيز على إكساب المتعلمين آلية القراءة المسترسلة.  -3

 أسبوعان لقراءة ودراسة النصين واألسبوع الثالث لإلدماج. -4

 بعض الوحدات في اختيار ما يناسب من ظواهر لغوية تتماشى وموضوع الوحدة. لألستاذ)ة( في تترك الحرية -5

  نص شعءي[  في أسبوع تالدم ج]زمكن تيجزم تلميطوعة في حصة تليءت ة النسبة للمحفوظات : ب -6
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 املوارد املنهجية مليادين اللغة العربية
يدان فهم املنطوق ملاملوارد املنهجية  

 لشفوي والتعبير ا
 يدان التعبير الكتابيملاملوارد املنهجية   يدان فهم املكتوبملاملوارد املنهجية  

 اهة الوج
 االستهالل 

 الوجاهة 
 االستهالل

 الوجاهة 
 االستهالل

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

 البناء 

 عرض الفكرة 

 أداء املعىن ومتثيله 

 خمارجها  من للحروف الصحيح النطق

 البناء 

 ام مجل اتمة املعىن استخد
 توظيف الرتاكيب والصيغ  قراءة وحدات لغوية كاملة  استخدام مجل اتمة املعىن 
 ة توظيف األساليب املناسب واملدودالتمييز بني احلركات  توظيف الرتاكيب والصيغ 
 الّتمثل الصحيح للمعىن  واإلشباع مراعاة الشد والتنوين  الّتمثل الصحيح للمعىن 

 وألــــــ القمرية الشمسية  ــــالتميز بني أل املنهجي  م اجلانباحرتا

 انسجام 

 املنهجي  احرتام اجلانب

 انسجام 
 عدم التناقض 

 دراسة املبىن 
 توظيف علمات 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  تالؤم األفكار مع املوضوع 

 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  

الفصل  
01 
لفصل  ا

02 
الفصل  
03 

فهم  
 املنطوق

 يرد استجابة ملا يسمع 

ول 
 األ

بعد
ال

 و  
ئية 
جلز
ت ا

ضعيا
والو
طة 

بسي
ت 
ضعيا

ل و
خال

من 
سة 
درو

د امل
ملوار

مي ا
تقو
تم 
: ي

ومية
ت ي

حظا
ومال

ئلة 
وأس
طة 

أنش
 و 
رين
متا

 
سنة 

ل ال
خال

مية 
لتعل
ع ا
قاط
يف امل

فة 
تهد
ملس
رد ا
املوا
يع 
جلم

 

 م للمنطوق ، احلصول على معلومات حمددة من املنطوق ،فهم تسلسل األحداث يف النص املنطوق . ــحسن االستماع ، فهم املعىن العا

 يتفاعل مع النص املنطوق 
بريية يف النص  ييز احلقيقة من اخليال يف النص املنطوق ،فهم العناصر التعفهم كلمات غري مألوفة ابالعتماد على نربة الصوت والسياق ،مت

 النص املنطوق ومكتسباته القبلية   يربط بني-املنطوق .
 حيدد موضوع السرد وعناصره ،يستخدم الروابط اللغوية املناسبة للسرد ،مييز زمن اخلطاب .  حيلل موضوع الوضعية التواصلية 

 ن القيم الواردة يف النص يثم-يصدر أحكاما على  النص املنطوق ، يستخدم النربات الصوتية املستخدمة يف النص املنطوق ،  يقيم مضمون النص 

التعبري  
 الشفوي  

 يفهم حديثه 
رب بلسان  يوظف الروابط اللغوية املناسبة ، يستعمل النربات الصوتية املناسبة لالستفهام والتعجب ،يستخدم رصيده اللغوي املكتسب .يع

 عريب  

 يتواصل مع الغري 
يتقيد ابملوضوع، يطلب الكلمة أبدب واحرتام  ،يستخدم التعليل   الزمان واملكان،  يستخدم األزمنة املناسبة والقرائن املناسبة للسرد ،حيدد 

 وأساليب االقناع ، يقدم رأيه الشخصي
 التعليل وأساليب االقناع   يطلب الكلمة أبدب واحرتام  ،يستخدم يقدم ذاته وخيرب عنها 

فهم  
 املكتوب

 يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام ،حيرتم عالمات الوقف   م شروط القراءة اجلهرية،يلتزم بقواعد القراءة الصامتة ،حيرت  يفهم ما يقرأ 

 يعيد بناء املعلومات الواردة يف النص 
يؤدي    -ديلبشرية ، املادية ،الواقعية ، اخليالية ،مييز النص السر ،يتفاعل مع معاين النص السردي عن غريه ،مييز الشخصيات ا

 احملفوظات أداء معربا . 
 ويستنبط احلكم والقيم   -جييب عن األسئلة اليت تتعلق مبركبات النص اللغوية ،حيدد فكرة النص العامة حيدد القرائن اللغوية املناسبة للنص،  يستعمل املعلومات الواردة يف النص 

تعبلا
 ير الكتايب 

 م قواعد الكتابة يف اخلط واالمالء ،يوظف املعجم اللغوي املناسب للموضوع حيرتم شروط العرض : املسافة ، النظافة ، حيرت  يتعرف على خمتلف أشكال احلروف 
 م قواعد اللغة  ـيستعمل عالمات الوقف املناسبة .ينظم انتاجه وفق النمط السردي .حيرت  يتحكم يف مستوايت اللغة العربية 

 انتاج منصوص متوافق مع وضعية التقومي ينتج منصوصات حسب  وضعية التواصل 
 ( ) جدول املوارد املنهجية  أعالهيف هناية  املقاطع من خالل املعايري ومؤشراهتا  املوضحة يف اجلدول  إدماجية يتم تقومي جتنيد املوارد من خالل وضعيات   :الثان البعد  
 

 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي 
 
 املخط
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 الكفاءة

 للمرحلة   الشاملة
 ستظهارا سليما ، و يسلك سلوكات اجتماعية مهذبة متفاعل مع حميطه . يستظهر املتعلم ما حفظ من القرآن الكرمي و احلديث النبوي الشريف ا

 الكفاءات الختامية    امليدان 
واحلديث النبوي   القرآن الكرمي 

 الشريف
 وضعيات التعّلم واألداء.  آن الكرمي واحلديث النبوي الشريف يفر ـحيسن املتعّلم استظهار ما حفـظ من الق

سلمية  يف العقيدة اإل  األولية  مبادئ
 والعبادات 

  يفت تعّلمية، ويبدي أثرها  يعّدد املتعّلم أركان اإلميان وقواعد اإلسلم، ويْعِرف بعض أركان اإلميان )هللا، امللئكة(، ويذكر بعض أمساء هللا احلسىن يف وضعيا
 هـا يف وضعيات املمارسة. التواصل مع حميطه، وحيسـن تناول املعـارف املتعلقة ابلوضوء والّصلة وكيفية أدائهما، ويوظف

 م بسلوكه اليومي مجلة املعارف والقيم املكتسبة، وميارسها يف حميطه  د املتعلّ جيسّ  األخلق واآلداب اإلسلمية 
 يتعّرف على قّصيت آدم ونوح عليهما السالم.  عليه وسلم وأخالقه، ويسرتشد ابملواعظ األخالقية من سلوكه ومناقبه؛ و سرية النيّب صّلى هللا  نميعرف املتعّلم حمطّات   السرية النبوية 

 

 

 ادة الرتبية اإلسلميةم
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توجيهات من الوثيقة املرفقة         رقم األسبوع  املوارد املقرتحة يف الكتاب     

 .ور، واستظهارهاسلخيصص من الوقت اإلمجايل ما يناسب لتحفيظ ا
اط يــتم تناوهلــا يف الوضــعيات التعلميــة مــع املتعلمــني ابســرتاتيجية قائمــة علــى نشــ -

احلفـــظ والتلقـــني والتفســـري والشـــرح، وهـــو األداء املركـــز علـــى دور األســـتاذ أكثـــر مـــن دور 
املــتعلم، ألن النصــوص الشــرعية الــيت هــي ســور وآايت وأحاديــو نبويــة نصــوص توقيفيــة 

مد فيها استخدام آليات القراءة واحلفظ اخلاصة ابلقـرآن أو احلـديو، تعمقدسة، حيو ي
نيـة واألوقـاف، أو كتـاب املـتعلم، أو املسـجل، مـع إشـرا  من مصحف وزارة الشؤون الدي

 املتعلم يف التفسري والشرح، ومراعاة مستواه اإلدراكي
 

  .1 تقومي تشخيصي
 أركان اإلسالم وأركان اإلميان 

ول 
 األ

طع
املق

 

2.  
  .3 اإلميان ابملالئكة  \ ان ابهلل مياال

  .4 فضل تعلم القرآن وتعليمه 
  .5 سورة التكاثر 

  .6 صالة واإلقامة النداء لل
  .7 اإلحسان للوالدين 

  .8 -+شباب النيبطفولة النيب )صلى هللا عليه وسلم( 
  .9 بيئيت أحافظ على /التبذير  

  .10 سورة اهلمزة
  .11 والتقومي واملعاجلة فرتة اإلدماج    

  .12 تقومي فصلي 
 الصحبة احلسنة 

 

13.  
    الوضوء

 

14.  

نوي لبناء التعلمات السنة الثا ابتدائي تربية إسالمية   لثةاملخطط الس   
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 دة؛العرض امللئم ألركان العقي *        
 مطابقة العرض حلديث جربيل عليه السلم؛ *
 صّحة ذكر أمساء هللا احلسىن املستهدفة؛ *

 * املمارسة الّصحيحة.
 التحّكم يف املعارف املتعلقة ابلعبادات؛إبراز 

 ة الشعائر؛سر التحّكم يف مما *
 مالءمة املمارسة للوضعيات؛ *

 .* موضوعية التقومي لألداء
 شرعية ذات الصلة؛العرض املالئم للنصوص ال

 حسن عرض الّسلوكات وحتديد آاثرها؛ *
 * سلوكات تدّل على فهم مضامني الّنصوص الشرعية ذات الصلة

  العرض السليم لألحداث؛
  ترتيب األحداث؛ *

 روس.دل* استنباط العرب وا

 +الصالة  الصلوات اخلمس 

ثان 
ع ال

ملقط
ا

 

15.  
  .16 سورة العادايت 

  .17 مكانة املسجد وآدابه 
الة اجلمعة ص  18.  

  .19 سورة القارعة 
  .20 نوح عليه السالم   /أبوان آدم ـ عليه السالم 

  .21 سورة الزلزلة ـ 
  .22 والتقومي واملعاجلة فرتة اإلدماج    

  .23 تقومي فصلي 
م األخّوة يف اإلسال   24.  

  .25 سورة البيّنة 
  .26 سورة البيّنة 

 من أمساء هللا احلسىن 

لث 
الثا

طع 
املق

 

27.  
  .28 سورة القدر 

  .29 من أدعية املؤمن 
  .30 صالة العيد 

  .31 والتقومي واملعاجلة فرتة اإلدماج    
  .32 تقومي فصلي 
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 التقويـــــــم التشخيصي 

   ميو مستوايت التق التحكم  ملعايري  مناذج من مؤشرات 
 التالوة السليمة؛  -
 مطابقة االستدالل للوضعيات؛  -
 املتناولة.  الّسلو  املطابق لآلايت واألحاديو -

الفصل   لتوظيف موارد املقطع ناسبة موضعيات تواصل 
 األول

 * العرض املالئم ألركان العقيدة؛ 
 * مطابقة العرض حلديو جربيل عليه السالم؛ 

 املستهدفة؛ * صّحة ذكر أمساء هللا احلسىن
الفصل   لتوظيف موارد املقطع ناسبة موضعيات تواصل  * املمارسة الّصحيحة. 

 إبراز التحّكم يف املعارف املتعلقة ابلعبادات؛*  الثاين 
 * التحّكم يف ممارسة الشعائر؛ 
 * مالءمة املمارسة للوضعيات؛ 

 * العرض املالئم للنصوص الشرعية ذات الصلة؛ 
 وحتديد آاثرها؛ * حسن عرض الّسلوكات

 روس.* سلوكات تدّل على فهم مضامني الّنصوص الشرعية ذات الصلة. استنباط العرب والد
الفصل   لتوظيف موارد املقطع ناسبة موضعيات تواصل 

 الثالو 

نــوي للتقويــم البيداغوجـــي   املخطــط الس 



 

  
 16                                                                                       وزارة التربية الوطنية          

 ا وآليات تنفيذه  للتعلمات ةالسنوي اتمخططال
 

 

 
 

 

 لمادة الّرياضيات لبناء التعلمات المخطط الّسنوي 
 

 مالحظات وتوجيهات  لمقترحة ا سوالدر الصفحة  رقم الدرس المقطع  األسبوع 

 ضعيات أسبوع التقويم التشخيصي(. : يُدرج مع و 99لى إ 0تقويتتتتتتتم تشخيتتتتتتصي )األعداد من  1

2+3 

ل 
الو

طع ا
المق

 

  مقارنة أطوال  14 3

 تمارين(  )درس+  د 30ينجز في  التنقل على مرصوفة  15 4

  (2)الجمع والطرح 17 6

 دمج الدرسين معا   (2+1)ات والمئات  بالعشر  التجميع  18-31 7-17

4+5 

 ن التماري  ينجز في حصتين+ (3)الجمع والطرح 19 8

 تمارين(   + )درس  د 30ينجز في  تمثيالت بيانية ومخططات  25 11

 التمارين  +  ينجز في حصتين مقارنة سعات  26 12

  الجمع باالحتفاظ  27 13

  (3)999إلى  0األعداد من  28 14

 مادة الرياضيات 
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6+7  

  1000العدد  29 15 

 التمارين  ينجز في حصتين+ قياس أطوال  40 19

  (1)ابية بين األعداد عالقات حس 41 20

 د)درس وتمارين( 30ينجز في  منتصف قطعة مستقيم  42 21

8+9 

  مقارنة كتل  44 23

  قياس كتل  46 25

الزاوية القائمة + مستقيمات متوازية   45-48 24-27

 ستقيمات متعامدة مو
 دمج الدرسين معا 

  (1)9999إلى  0األعداد من  47 26

10+11 

ي 
طع الثان

المق
 

  (2)9999إلى  0األعداد من  49 28

    (3)9999إلى  0األعداد من  53 29

  9999متتالية أعداد إلى  54 30

  محور تناظر شكل   55-60 31-36

 محطة إدماج 12

 ل( )الفصل األو يالتقويم الفصل 13
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14+15 

ي 
طع الثان

المق
 

  وحدات قياس الطول  56 32

  الجمع والطرح  58 34

  الطرح باإلضافة  59 35

  ( 1)الضرب  68 37

16+17 

  (1)جداول الضرب  71 40

  الحساب بتمعن   69 38

  وحدات قياس الكتل  72 41

 ( ند)درس+تماري 30ينجز في  (2)جداول الضرب  73 42

  ( 2)الضرب  74 43

18+19 

 دمج الدرسين معا  (2+1) 1000، 100، 10الضرب في  75-102 44-61

 د)درس وتمارين( 30ينجز في  المجسمات  76 45

  الضرب وخاصية التوزيع  77 46

  مشكالت جمعية وضربية  81 47

20+21 

ث 
طع الثال

المق
 

  قياس سعات  82 48

  10000العدد  83 49

  (1)99999األعداد إلى  86 52

  (2)99999األعداد إلى  87 53

 +تمارين( د)درس30ينجز في  الدائرة 88 54

22 
  (2)حل مشكالت  89 55

  (3)99999األعداد إلى  90 56

 محطة إدماج 23

 التقويم الفصلي )الفصل الثاني( 24
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25+26 
ث 

طع الثال
المق

 

  (3)99999متتالية األعداد إلى  91 57

 ينجز في حصتين  (1)قياس مدد  92 58

  (3)عالقات حسابية بين األعداد  100 59

االشكال المستوية والمضلعات + االشكال   101-106 60-64

   (2)المألوفة
 دمج الدروس معا 

27+28 

 دمج الدرسين معا  ( 2+1)الحاسبة 103-118 62-74

  (3)حل مشكالت  104 63

  (3)الضرب  107 66

  تنظيم وإنجاز حساب  108 67

29+30 

     2 مدد  قياس   113 69

  التجميع  القسمة:  114 70

  التوزيع  القسمة:  115 71

 تمارين(   + )درس  د 30في  ينجز  (2)االشكال المركبة 117 73

 محطة إدماج 31

 التقويم الفصلي )الفصل األول(  32
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 : مالحظات و توجيهات

دروس ، دون االخالل بتدرج المفاهيم داخل المستوى الدراسي نفسه أو  م الرياضية لمرحلة التعليم االبتدائي تم تخفيف المحتويات بحذف أو نقل دمج بعض ال اعتمادا على مصفوفة المفاهي -1

 في مرحلة التعليم االبتدائي.

 دين و الكفاءات الشاملة للمادة. ساسية لبناء الكفاءات الختامية للمياتم التركيز على التعلمات األ -2

 تم حذف بعض الدروس نظرا لتكرارها في مستوى سابق أو الحق. -3

 من كّل درس(. التعلمي يمكن استغالل الدروس المحذوفة كوضعيات تعلمية في مواد االيقاظ ) حسب الهدف  -4

الرياضيات من   -5 لمادة  الد  30سبوعيا ب  أحصص    5لى  إ  4خّصص  يقدم  األدقيقة لكل حّصة بحيث  الحصة  الثانية )30ولى )رس في  التوظيف و 30د( والحصة  د( إلنجاز وضعيات 

 نشطة منزلية (.أما باقي التمارين فيمكن تكليف المتعلمين بإنجازها في المنزل )أتمرن(، أو )أانتقاء أنسب التمارين من نشاط )أنجز( التطبيق، و ذلك ب

ات بديلة مع اإلبقاء على الهدف  يكيّف الوضعيات المقترحة في نشاط "أكتشف"     ) تقليصا أو إثراء( كما يمكن له اقتراح وضعيد ، يمكن لألستاذ أن  30لى  إبما أن الحّصة تقلصت   -6

 التعلمي.

إدراج وضعيات للتدريب على اإلدماج  دروس حسب طبيعة الموارد التعلمية ، وعليه فاألستاذ حّر في التصرف في الهامش الزمني المتبقي ك 5لى إ 4سابيع البيداغوجية تضمنت ما بين األ -7

 ) تفعيل الحرية البيداغوجية المسؤولة لألستاذ(. 

 تصرف في تناول محتويات المخطط االستثنائي حسب وتيرة تعلم التالميذ و مكتسباتهم السابقة. يمكن ال -8

 



 

  
 21                                                                                       وزارة التربية الوطنية          

 ا وآليات تنفيذه  للتعلمات ةالسنوي اتمخططال

 

 

 

 

 

 الكفاءة 

 الشاملة للمرحلة 
 . والتغذية تتعلق بالصحة وجماعيةيحسن التصرف أمام مشكالت شخصية 

 الكفاءات الختامية    الميدان

 يءه ب حدءتم قوتعج تلدغذزة تلصحية بدجنيج موترده حول بعض مظ هء تلوا ئف تلحيوزة عنج تالنس ن  زح فظ على صحده وزهدم بصحة غ  والصحة اإلنسان 

  ت تلحية وم  طء تلدلوث  زح فظ على محيطه بدجنيج موترده حول تلمظ هء تلكبءى للحي ة عنج تلك ئن اإلنسان والمحيط 

المعلََمة في الفضاء  

 وتسد جتم تلءزن مة   تل،من لمدعلية بمفهوم تلمعلمة على محور زدموقع في تل،من بدجنيج موترده ت والزمن

دوتت تليي س بدجنيج موترده حول  وأ و ية ل تكنووتسد جتم أدوتت  وتحوالته  زح  مشكالت من تلحي ة تليومية تدطلب تلدع م  مع تلم دة  الماّدة وعالم األشياء 

 خص ئص تلم دة ومب دئ تليي س 

 

 وجيةلو ادة التربية العلمية و التكنم
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 لبناء التعلمات ثنائي الست املخطط السنوي 

 مالحظات وتوجيهات  الموارد األساسية  الوضعية التعلمية   المقطع التعلمي  األسبوع 

 تيوزم تش يصي  1

2 

 اإلنسان والصحة

 التغذية والصحة الغذائية
 أغذزدي مدنوعة 

مطوزة تحوي تألمءتض تلن تجة على تلسلو  ت  نج ز إ ▪

 تلغذتئية تلسيئة مجعمة ب لصور.

إشه رزة لفوتئج مم رسة تلءز ضة )صغ ر   نج ز لوحةإ ▪

 و ب ر(. 

 سو  تلدغذزة  3

 دم ج تلموترد إ 4

5 
 م دّ نشاط القلب ودوران ال

 تلنبض ودق ت تليلب 

 تكيف نش ط تليلب مع تلجهج تلعضلي. 6

 ج تلموترد دم إ 7

 االنسان و المحيط 8-9
 التنقل عند الحيوانات

 أنم ط تلدني  عنج تلحيوتن ت 

نج ز مصنّف مصغّء لبعض تلحيوتن ت حسب نم  تنيله  إ ▪

وغذتئه  وتنفسه  بعج زز رة حجزية تلحيوتن ت تليءزبة من  

 مح  تلسكن أو تصفّح تالندءنت.

ول نج ز تج رب مي رنة ح إتكليف تلدالميذ في تلبيت ب ▪

تلضو ( في غي ب وفي  -تحدي   ت تلنب ت تالخضء )تلم   

 مالحظ ت وتلند ئج. و ود هذه تلعن صء وتسجي  تل

 سطح ترتك ز تلحيوتن على تألرض  10

 تألنظمة تلغذتئية  التغذية عند الحيوان 11

 دم ج تلموترد إ 12

 تألول  للفص  تلجرتسي تحصيليتيوزم  13

 سن ن عنج تلحيوتن نظ م تأل يوانالتغذية عند الح 14

 ن. أنم ط تلدنفس عنج تلحيوت  التنفس عند الحيوانات  15

 تلح  ي ت تلغذتئية للنب ت تألخضء التغذية عند النبات  16

 دم ج تلموترد إ 17

18 
 الماء في الحياة اليومية

 في حصة وتحجة. تلموترد دمج  ▪ م   تلحنفية 

 مصجر م   تل ،تن 19 سدعم ل تلم   وعجم تبذزءه. نج ز وثيية تو يهية لدءشيج تإ ▪
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20 

 

  تلنف ز ت مص در  نفايات في كل مكان 

21 

المعلمة في 

 الفضاء والزمن

 دوران األرض حول نفسها 
 تللي  وتلنه ر 

 نج ز تصميم مبس  لألرض وتلشمس.إ ▪

تسطيء  جول زحوي بعض تلمن سب ت تلجزنية وتلوطنية   ▪

 وثه .ج دي وموتقع حبد رز يه  تلهجءي وتلميال

  هة دورتن تألرض  22

 دم ج تلموترد إ 23

 تلث ني  للفص  تلجرتسي تحصيليتيوزم  24

 تلءزن مة تلميالدزة وتلهجءزة  الرزنامات  25

المادة وعالم   26

و إصفاق    استخدام المحرار األشياء

 الهواء

 

 تسد جتم تلمحءتر
 في حصة وتحجة.  تلموترد دمج  ▪

ءتر وفق خطوتت مدفق عليه  مع شءح أنوتعه  نج ز محإ ▪

 وتسد جتم ته.                         

  مشءوع زنج، ب لبيت مصب ح للجيب  زإنج  ▪

 نج ز مي،تن ب  م ت بسيطة إ ▪
 

27 

 در ة حءترة تجمج تلم   28

29 
مصباح الجيب والدارة  

 الكهربائية 
 مصب ح تلجيب وتلجترة تلكهءب ئية 

 تلمي،تن وقي س تلكدلة  نالميزا 30

 دم ج تلموترد إ 31

 لث تلث  للفص  تلجرتسي تحصيليتيوزم  32

 مالحظات وتوجيهات: 

من ثم تُصّحح وتييم  عم  ي ورقة تندي   تطبيي ت وتم رزن تالسدثم ر بم  ز جم تلدوايف تلمب شء للدعلم ت وتجنيجه  وإعط ئه   وت ب ت من،لية زنج،ه  تلمدعلم في تلبيت ف ▪

 سد ذ. طءف تأل

 مدوفءة.                                                                                       تل وتلوس ئ يئدهم تلحء  على حسن تلدصءف ب خدي ر وضعي ت من سبة للدالميذ واءوفهم وب ▪

 دحييق تجرزب أ ثء على تجنيج تلموترد.تلحء  على تنوزع محط ت تالدم ج تلج،ئي وتلكلي وفق تلميطع وتلفص ... ل ▪

 لدعلمية تألخءى   لدءبية تلبجنية وتلدشكيلية أو موتد أخءى لدءسي ه  عنج تلمدعلم.تسدغالل بعض تلدعلم ت وفق م  زن سب تلموتد ت ▪

ي: مع تألخذ بعين تالعدب ر أن تلمش رزع تلميدءحة هي تنج ز بعض تلمش رزع تلعلمية تلدي تدم شى وتلموتضيع تلمجروسة لغءض دفع تلمدعلم للبحث وإثءت  رصيجه تلمعءف ▪

     .لالسدئن س
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ط الس
 
نوي للتقويم البيداغوجي املخط  

 

 

 الكفاءة الختامية معايير التحكم في الكفاءة:

 التقويـــــــم التشخيصي 

 تلدعّءف على تألغذزة   وتنوعه   ✓
 تلدعءف على عوتقب سو  تلدغذزة   ✓
 قوتعج  ب حدءتم غيءه زح فظ على صّحده  وزهدّم بصحة وتلجهج تلعضلينش ط تليلب  تلءب  بين ✓

حول بعض مظ هء تلوا ئف  موترده بدجنيج  تلدغذزة تلصّحية

تلفص   تلحيوزة عنج تإلنس ن 

 تألول 

 تلدعّءف على م دلف أنم ط تلدني  عنج تلحيوتن ت  ✓
 تلدعّءف على تألنظمة تلغذتئية تلم دلفة للحيوتن ت  ✓
 م ط تلم دلفة للدنفّاس عنج تلحيوتن ت تلدعّءف على تألن ✓
 لنمّو.تلدعّءف على بعض ح  ا ت تلنب ت ت تل ضءت  ل ✓
 تلدعّءف على تلدك ثء عنج تلنب ت ت ذتت تألزه ر  ✓
 وصيله ت    ووس ئ  تلشءوب  تلم   تلدعءف على مص در ✓

 تالسدعم ل تلعيالني للما   تلشاءوب وتلمس همة في تلحف ا على شبكة توززعه ومص دره. ✓
 تلدعّءف على م  طء تلنف ز ت تلدي ت لّفه  نش ط ت تإلنس ن.  ✓
 عوتقب تلنف ز ت  تلمس همة في تلحجّ من ✓

حول تلمظ هء تلكبءى للحي ة  زح فظ محيطه بدجنيج موترده

 عنج تلك ئن ت تلحيّة وم  طء تلدلوث 

  مفهوم تليوم بحء ة تألرض حول نفسه  ورب  وتلنه ر تلليتلدعّءف على ا هءة تع قب  ✓
 تلدعّءف على  يفية بن   تلءزن مة.  ✓
 ة تسدعم ل رزن م ت م دلفة لدحجزج ت رزخ ح دث ✓

تلمدعلّية بمفهوم تلمعلمة  موتردهزدموقاع في تل،مان بدجنيج 

 على محور تل،من  وتسد جتم تلءزن مة 

تلفص  

 تلث ني 

 تلدعّءف على تلمحءتر و يفية تعيين در ة تلحءترة.  ✓
 لهااوت  ب لمم رسة تلدجءزبية.  تلدعّءف على خ ّصية إصفا ق ت ✓
 . دترة  هءب ئية بسيطااة وتء يب    تلدعاّءف على تلمصب ح تليجوي ووايفده ✓
 تلدعّءف على تلمي،تن وتسدعم الته قي س  د  ب سد جتم تلميا،تن.  ✓

مع  تلدع م  تدطلّب تليومية  لحي ة ت مشكالت من زحا ّ 

تت تلما دّة وتحوالته  وتسد جتم أدوتت تكناولو ية  وأدو

 .تليي س ومب دئ تلم دّة موترده حول خص ئص  تليي س بدجنيج 

تلفص  

 تلث لث 
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م قادرا على  في نهاية مرحلة التعليم االبتدائي ملمح التخرج من مرحلة التعليم البتدائي:
ّ
التصرف في محيطه االجتماعي بشكل مسؤول  تجاه اآلخرين،  وتجاه الرموز   يكون املتعل

 . الجمهورية الوطنية ومؤسسات

ات واآلخرين وااللتزام ملتعلم قادرا علىيكون ا في نهاية الطور الثاني  ملمح التخرج من الطور الثاني:
ّ
بقواعد الّصّحة واالستهالك والوقاية واألمن   الّتصّرف بشكل إيجابّي تجاه الذ

 التراث الوطني. وحماية

م االبتدائي يكون في نهاية السنة الثالثة من التعليم  الشاملة: الكفاءة
ّ
 واحترام وتقبل اآلخر، التعايش خالل من  خرين،واآل  الذات  تجاه إيجابي سلوك عن التعبير على قادرا املتعل

ه في العاّمة القواعد
ٌ
   .محيط

 

 الكفاءة
 الشاملة للمرحلة 

 خالل من واآلخرين، الذات جتاه ايبإجي سلو  عن التعبري على قادرا املتعّلم يف هناية السنة الثالثة من التعليم االبتدائي يكون 
 حميطٌه  يف لعاّمةا القواعد  واحرتام  وتقبل اآلخر، التعايش

 الكفاءات اخلتامية   امليادين 
 يعرب عن سلو  إجايب اجتاه الذات واآلخرين من خالل احرتامه للقواعد الصحية والقواعد العامة يف حميطه  احلياة اجلماعية     
 اآلخرين ابحرتامه للتنوع اجلنسي والثقايف   املتعلم قادرا على االنطالق من أمثلة واقعية للتعبري عن تقبله للتعايش مع   يكون  احلياة املدنية     

احلياة الدميقراطية 
 واملؤسسات

 يتصرف يف حياته اليومية تصرفات تنم عن احرتام الغري والقدرة على حتمل مسؤولية أفعاله  

 

 ادة التربية املدنيةم
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مات املقاطع  تلميطع تلكف  ة تل د مية
 
افقة  ذ املقطع(:التدرج في  مراحل تنفي -)املكتسبات القبلية لكل مقطع  هيكلة تعل  توجيهات من الوثيقة املر
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ة -1  :املكتسبات القبلي 

ة) النظافة(. قواعد   -  الحياة الجماعي 

 . عناصر البيئة وقواعد املحافظة عليها -

 سير املنهجي للمقطع:  ال -2

: تتمحور حول احترام القواعد الصحية والقواعد العامة في محيطه حتى تترجم إلى سلوكات إيجابية  وضعية النطالق

                                                  تجاه الذات و اآلخر.                                           

 لتعلم املوارد :                                                               وضعيات جزئية          

 :                                                           نشاطات أو أداءات    

وضعية    -                     نتاج القواعد الصحية من التصرفات اليومية.                               وضعية تسمح للمتعلم باست -  

 تحفز املتعلم على تنظيف القسم أو املدرسة.                                            

ية املنزلية انطالقا من التصرفات  وضعية  تدفع املتعلم إلى استنتاج مخاطر االستعمال الخاطئ لآلالت الكهربائ -

                                                                        اليومية.                               

: وضعية تخص استخالص بعض القواعد الصحية في التغذية و يطبقها مع ربطها بالنظافة وضعية إدماج املوارد     

                                                                                                    ته و صحة اآلخرين وصوال به إلى إعداد قائمة إجراءات للوقاية من األخطار.  ليحافظ على صح

في التغذية مع ربط تجنيد املوارد املكتسبة و املدمجة حول سلوكاته االيجابية  وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة: 

 خطار.                                     العناصر ربطا صحيحا مقدما بذلك اقتراحات للوقاية من األ 

: تخص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم بعد اإلدماج  و التقويم أو خالل املعالجة املحتملة           

 ضبط أوقات األكل. سيرورة املقطع، مثل الصعوبة في اختيار و

م،  
ّ
مية مناسبة لسن املتعل

ّ
ضرورة اعتماد وضعيات تعل

 عمال الوسائل املتاحة. واست

 06ص 

 

 بية املدنية  ملادة الرت  املخّطط الّسنوي لبناء الّتعّلمات
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مات املقاطع  تلميطع تلكف  ة تل د مية
 
افقة  التدرج في  مراحل تنفيذ املقطع(:-)املكتسبات القبلية لكل مقطع  هيكلة تعل  توجيهات من الوثيقة املر
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 املكتسبات القبلية: -1

 الحقوق والواجبات.   -

 احترام القوانين والتصر ف بشكل مسؤول. - -

ير املنهجي للمقطع -2  :الس 

 الثقافي قصد تقبل اآلخر و التعايش معه.   : تتمحور حول احترام التنوع الجنس ي ووضعية النطالق

                                                                                  وضعيات جزئية لتعلم املوارد :    

                 نشاطات أو أداءات:                                                                                        

                                                            لعادات في مناطق مختلفة من الجزائر انطالقا من صور وسندات.                                                                     وضعية تدفع املتعلم للتمييز بين اللغة و ا               

                   وضعية تمكن املتعلم من تبرير موقفه من التفرقة بين الجنسين.              -

 وضعية  تحفز املتعلم لتقبل اآلخر من خالل اعداد عروض تبرز الوحدة في املجتمع.                 -                               

التنوع الثقافي انطالقا من سندات و يتقبل التنوع الجنس ي  : وضعية تخص استخالص مفهوم وضعية إدماج املوارد

 اآلخر بشكل أقوى.                                                                       و يبرر تعامله مع

تقاليد و  : تجنيد املوارد املكتسبة و املدمجة حول الربط بين العادات و الوضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة         

                                                         أمكنتها.                                                       

: تخص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم بعد اإلدماج  و التقويم أو خالل املعالجة املحتملة           

 بة في تصنيف املوروث الثقافي حسب املناطق. سيرورة املقطع، مثل الصعو 

يراه مناسبا   وفق ما يتصّرف األستاذ في هذا الّتدّرج

به كل  
ّ
من حيث عدد الحصص حسب ما تتطل

مية على حد
ّ
دون املساس   ة وضعية مشكلة تعل

 بالحجم الساعي املحدد للكفاءة محّل الّنماء 

 06ص 
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مات ا تلميطع تلكف  ة تل د مية
 
افقة توجي التدرج في  مراحل تنفيذ املقطع(:-)املكتسبات القبلية لكل مقطع  ملقاطع هيكلة تعل  هات من الوثيقة املر
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 املكتسبات القبلية: -1

ة والعامة  -  . املحافظة عليهااملمتلكات الخاص 

 السير املنهجي للمقطع:  -2

درة على تحمل مسؤولية أفعاله من خالل تصرفاته اليومية التي تنم عن احترام  : تتمحور حول القوضعية النطالق

 اآلخر.                                                                                          

       وضعيات جزئية لتعلم املوارد :                                                              

 :                                               نشاطات أو أداءات                                        

                        تعلم إلى املشاركة في الحوار مع زمالئه.                                وضعية تدفع امل  -                                                             

 وضعية  انتخاب مندوب القسم .                                                 -   

        لقسم .                                                                 وضعية  تمكنه من إعداد النظام الداخلي ل -                                          

: وضعية تخص التعرف على آداب التعايش مع الغير مثال في القسم و البيت متبعا في ذلك وضعية إدماج املوارد

                  سلوكا ديمقراطيا.                                                               

ارد املكتسبة و املدمجة حول التمكن من الربط بين الحياة تجنيد املو  وضعية )وضعيات( تقويم الكفاءة:               

 املدرسية و الحياة خارجها مثل آداب الكالم.                                         

م : تخص الصعوبات و النقائص املالحظة لدى املتعلم بعد اإلدماج  و التقوي تملةاملعالجة املح                                    

 أو خالل سيرورة املقطع، مثل عدم انضباطه في القسم.

 

. 

 



 

  
 29                                                                                       وزارة التربية الوطنية          

 ا وآليات تنفيذه  للتعلمات ةالسنوي اتمخططال
 

 

 

 

  الكفاءة اخلتامية  عايري التحكم يف الكفاءة: مؤشرات مل

 ت اليومية )تنظيم أوقات التغذية، آداب األكل...(*التعّرف على بعض القواعد الصّحية يف التغذية وتطبّيقها من خلل التصّرفا 
 والنظافة واحلفاظ على الصّحة   *ربط العلقة بني التغذية

 *اقرتاح قائمة إجراءات حملاربة التبذير )املاء، اخلبز...( 
 * استنتاج االستعماالت اخلطرية لآلالت الكهرابئية املنزلية من التصّرفات اليومية  

 ة...(..  اية من األخطار )استعمال اآلالت الكهرابئية، تناول األغذية السّكرية والدمس*تقدمي اقرتاحات للوق

يعرّب عن سلوك إجياب جتاه الذات واآلخريـن من  
خلل احرتامه للقواعد الصّحية والقواعد العاّمـة  

 . يف حميطه
 

ول
 األ

صل
الف

 

 *استخلص مفهوم التنوّع الثقايف من سندات معطـاة 
 بني الذكور واإلانث *تقبل التنوع

 ع. *ربط العلقة بني التنوع واالنسجام والوحدة يف اجملتم
 *شرح املسعى وتربير تعامله مع اآلخرين بشكل أخوي.   

 *التمييز بني اللغة والعادات والتقاليد يف مناطق خمتلفة من اجلزائر وربطها أبمكنتها 
 لون البشرة، معوق...*التصرف إجيابيا )متثل(مع من هو خمتلف معه يف اجلنس، 

يكون املتعلم قادرا على االنطلق من أمثلة واقعية  
عبري عن تقبله للتعايش مع اآلخرين ابحرتامه  للت

ثان  للتنوع اجلنسي والثقافــي. 
ل ال

فص
ال

 

 *التعّرف على آداب التعايش مع غريه يف القسم والبيت. 
 مة، االستماع، احلوار، التفاوض املشاركة يف حوار مع الزملء ...(. سلك سلوك دميقراطي مع زملئه يف القسم )تناول الكلي*  

 املسؤولية يف القسم )انتخاب مندوب القسم، احرتام رأي األغلبية(.                                             *حتّمل 
 *املسامهة يف إجناز أعمال مجاعية مع زملئه)إجناز النظام الداخلي للقسم(. 

 يف القسم وخارجه(.  ما يتعّلمه والربط بني احلياة املدرسية واحلياة خارجها )يعرف آداب الكلم * تطبيق

 
يتصّرف يف حياته اليومية تصّرفـــات  تـنـّم عن احتـــرام  

 الغيـر، والقدرة على حتّمل مسؤولية أفعاله. 
لث  

الثا
صل 

الف
 

 

 ملحظات وتوجهات: 
 دقيقة( . 30لممنوح للحصة )ت يُكيّف األستاذ درسه وفق الزمن ا1

 ق ما يقتضيه بناء التّعلمات. ت يمكن لألستاذ أن يمنح للدرس حصة أو حّصتين وف2

 تكليف المتعلمين بأعمال بسيطة مكملة للدروس المقدمة على شكل )تمارين، بحوث، جمع صور، إنجاز رسومات...( -3

ط امل
 
قويم البيداغوجي خط

 
نوي للت  الس 
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م قادرا على ربط الّصلة بين األحداث  في نهاية  ملمح التخرج من مرحلة التعليم البتدائي:
ّ
 التاريخية لوطنه، للتعبير عن اعتزازه بهوّيته وانتمائه الوطني.  مرحلة التعليم االبتدائي يكون املتعل

سلسل الّتاريخي. تنظيم نشاطه، واالنضباط مع الوقت املخّصص له، وفهم  يكون املتعلم قادرا على في نهاية الطور الثاني الثاني: ملمح التخرج من الطور 
ّ
 الت

م االبتدائي يكون في نهاية السنة الثالثة من التعليم   الشاملة: الكفاءة
ّ
سلسل التاريخي. على  قادرا املتعل

ّ
 زمني تبعا لتعاقبها قصد فهم الت

ّ
 الّتموقع في الّزمن من خالل ترتيب األحداث التاريخّية على خط

 الكفاءة 
 تعاقبها قصد فهم التسلسل التارخييلى التموقع يف الّزمن من خلل ترتيب األحداث التارخيية على خط زمين تبعا ليكون املتعلم قادرا ع  الشاملة للمرحلة  

 الكفاءات اخلتامية    امليادين  
 يتمرس على بناء مفاهيم ختص الزمن، احلدث، السلم الزمين ، اآلاثر ومصادر املعلومة التارخيية   أدوات ومفاهيم املادة 

 واالنتماء الوطين    يتعرف على آاثر اإلنسان القدمي يف مشال افريقيا تعزيزا لبعدي األصالة  لعام التاريخ ا
 ينطلق من املصادر التارخيية الستخالص معلومات ختص جانبا من اترخيه احمللي  التاريخ الوطين 

 
 
 
 
 

 ادة التاريخ م
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افقة توجيهات من الوثيقة       الحجم الساعي    عدد احلصص     ملقترحة املعرفية ا املوارد    املر

  قويم تشخيص ي ت 

 

 

 سا2

 

 مفهوم الحدث  

هيم 
ومفا

ت 
دوا

أ
 

ادة 
امل

 

1 

ة واكتساب   ينبغي الحرص على استغالل أدوات املاد 

ة   . مهارات منهجي 

 2 رسم خط الزمن ألحداث مألوفة.

 3 ترتيب أحداثا على خط الزمن. 

 4 إدماج و تقويم و معالجة 

  ول التقويم الفصلي األ  

سا2  

 

تعـــــد  النشـــــاطات الالصـــــفية مـــــن املهـــــام املكملـــــة لـــــذلك يـــــتم 

لــــى أســــاا مــــا يتماكــــ   وســــياق الكفــــاءات محــــل  اختيارهــــا ع

 .التنصيب دون أن تكون دروسا أو فروضا

 ) اآلثار( معالم تاريخ املغرب القديم

عام 
خ ال

تاري
ال

 

5 

 6 ) الشخصيات(  معالم تاريخ املغرب القديم

 7 القديمة  دللة اآلثار 

 8 إدماج، تقوبم، و معالجة 

   الثاني   التقويم الفصلي 

ط السنوي 
 
   3السنة لتاريخ للتعّلمات ملادة ااملخط
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عات سا 3  مصادر املعلومة التاريخية   

طين 
 الو

ريخ
التا

 

9 

10 

 11 املعلومة التاريخية) موضوع الحدث، الزمن، مكانه( 

12 

 13 معالم التاريخ املحلي 

 14 إدماج، تقوبم، و معالجة 

الفصلي الثالث  التقويم    
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 ة الكفاءة اخلتامي عايري التحكممؤشرات مل

 تقومي تشخيـصي 
 .  *التعّرف على احلدث من خالل التجربة الذاتية

 وطنية(.  *تسمية أحداث مألوفة )عائلية، دينية، و 
 خط الزمن رسة اخل...( على اتريخ أول دخول إىل املد-أحدااث مألوفة شخصية وعائلية )أعياد ميالد   *ترتيب

 *رسم خط الزمن كسّلم لتحديد الفرتات املتعاقبة. 
 بط األحداث بزمن وقوعها وتسلسلها الزمين. *ر 

يتمّرس على بناء مفاهيم ختّص الزمن،  
احلدث، السلم الزمين، اآلاثر ومصادر 

ول  املعلومة التارخيية. 
 األ

صل
الف

 

 حلجرية(. اآلاثر ا-اآلاثر القدمية.  )رسوم التاسيلي *التعّرف على ريخ القدمي.         *توظيف )السّلم الزمين( لتحديد مراحل التا 
 )اآلاثر والشخصيات.   *االستدالل ابآلاثر على ِقدم إنسان مشال إفريقيا 

 *اكتشاف تنوع اآلاثر القدمية يف املنطقة. 
 داللة اآلاثر القدمية كتعبري على بعدي األصالة واالنتماء الوطين. *شرح ل

يتعّرف على أاثر اإلنسان القدمي يف مشال  
ثان  نتماء الوطين إفريقيا تعزيزا لبعدي األصالة واال

ل ال
فص

ال
 

 مصادر املعلومة التارخيية )آاثر، خمطوطات، عادات وتقاليد، بطوالت...(. *التعّرف على 
يف شكل قّصة، انطالقا من صور أو  اص بناء على و ، أبسلوبه اخلزمنه ومكانه...(  )موضوع احلدث، *عرض شفواي جانبا من اتريخ منطقته  

 معامل  من املعامل التارخيية أو بعد زايرة متحف.   بعد زايرةمصدر خيتاره أو  أي  
الستخلص   ينطلق من املصادر التارخيية 

 معلومات ختص جانبا من اترخيه احمللي. 

لث 
الثا

صل 
الف

 

 

 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي امل
 
 خط
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م قادرا على املساهمة في اقتراف  ملمح التخرج من مرحلة التعليم البتدائي:

ّ
ح حلول ملشاكل السكان والبيئة في محيطه القريب، بمعرفة معطيات الجغرافي ي نهاية مرحلة التعليم االبتدائي يكون املتعل

ي والوطني. 
ّ
  املحل

  زمان، وتحديد األبعاد.يكون املتعلم قادرا على التموقع في املكان وال  الطور الثانيفي نهاية  ملمح التخرج من الطور الثاني:

  في الشاملة: الكفاءة
ٌ
، معالم مناسب، والتموقع وفق بشكل القريب الجغرافي مجاله التصرف في على  قادرا املتعلم االبتدائي يكون  مالتعلي من الثالثة السنة  نهاية

ٌ
 اإلنسان نشاط العالقة بين وربط مكانية

  املوارد تنوع واستخالص أهّمية وبيئته،
ٌ
 .عليها الحفاظ الجزائر، وضرورة في الطبيعية

 
 الكفاءة 

 الشاملة للمرحلة  
التصّرف يف جماله اجلغرايف القريب بشكل مناسب، قصد التموقـع وفق معامل  ة الثالثة من التعليم االبتدائي، يكون املتعّلم قادرا على يف هناية السن 

 . مكانية، وربط العلقة بني نشاط اإلنسان وبيئته 
 كفاءات اخلتامية   ال امليادين  

 نقل بعد الكشف عن معامل مكانية يف حميطه القريب  خيتار املسار املناسب للتوجه والت  أدوات و مفاهيم املادة 
 يقدر العمل املنتج بعد أن مييز بني ما هو طبيعي وبشري يف املشهد الريفي واحلضري   السكان والتنمية 
 ي على اخليار بعد الكشف عن العالقة بني نشاط اإلنسان وحميطه القريب يقرتح حال ملشكل بيئي حمل السكان  والبيئة 

 

 مادة الجغرافيا 
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فقةا توجيهات من الوثيقة املر        توجيهات حول آليات التنفيذ   احلجم الساعي   عدد       املعرفية املقرتحةاملوارد   
 احلصص

  تقومي تشخيصي
 
 
 سا2
 
 

ة واكتس  اب  ينبغي الحرص على استغالل أدوات املاد 

ة كاستعمال الخرائط و الرسومات  مهارات منهجي 

م من تجاوز صع
 
وبات التموقع في الزمان  لتمكين املتعل

 واملكان 

 املعالم املكانية
أدوات  

 ومفاهيم

 املادة  

1 

ل. 
 
 2 الرسم التخطيطي للتموقع و التنق

 3 املسار

 4 إدماج و تقويم ومعالجة  

  التقويم الفصلي األول 

 
 سا3

 

  

 

  –استغالل الوسائل املدرسية ) كتب 

 .( أجهزة إعالم آلي.–و خرائط  صور  -نصوص

 مظاهر السطح 

السكان  

 والتنمية 

5 

 6 املناخ 

 7 في الريف.   مظاهر نشاط النسان

 في املدينة.  مظاهر نشاط النسان

 8 إدماج و تقويم ومعالجة   

   لثانيالتقويم الفصلي ا                 

سا2   
 

ة   ينبغي الحرص على استغالل أدوات املاد 

 ة. واكتساب مهارات منهجي  
م 
 
 عناصر البيئة في نحيط املتعل

السكان  

 والبيئة 

10 

 11 مشكل التلوث 

 13 إدماج و تقويم ومعالجة     12

  التقويم الفصلي الثالث 
 

 3اجلغرافيا السنةملادة   لبناء الّتعّلماتاملخّطط الّسنوي 
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 الكفاءة اخلتامية  عايري التحكم  مؤشرات مل

 تقومي تشخيـصي 
 هبا مكان تواجده، مكان مدرسته، بيته، األماكن يف حميطه القريب...(   انية حيّددمك)معامل  التموقع يف حميطه القريب على أساس معامل مكانية *
 تساعد على التموقع والتنقل   )القسم، املدرسة، اجلهات األربعة( اجناز رسم ختطيطي يوقع عليه معامل مكانية *

 )بني البيت واملدرسة( مسار التنقل  *اختيار 
 حميطه القريب.   حتديد املسافــــات بني معامل مكانية يف -
 حتديد موقع ما بناء على معامل مكانية قريبة )حي، شارع، مدرسة( -
 صحيح   األربع بشكل حتديد اجلهات  -

خيتار املسار املناسب للتوجه والتنقل بعد  
 يب الكشف عن معامل مكانية يف حميطه القر 

صل
الف

 
ول 

األ
 

 املناخ. ( وعناصر )التضاريس التعرف على مظاهر السطح  *
 نشاط اإلنسان يف البيئة احلضرية والريفية خالل   فصول السنة نة بني  املقار *

 *ربط العالقة بني العمل اإلنتاجي وفوائده. 
 العمل. قيمة إبراز  * 

 
  هو   ما   بني   ميّيز   أن   بعد   املنتج   العمل   يقّدر 

ثان  واحلضري.   الريفي   املشهد   يف   وبشري   طبيعي 
ل ال

فص
ال

 

 استكشاف عناصر البيئة احمللية، *
 القريب  ه الصناعة( وحميط )الرعي، احلرف، الفالحة، التجارة،   اإلنسانالعالقة بني نشاط  ربط *

 *معاينة األضرار اليت تلحق ابلبيئة احمللية بسبب بعض أنشطة االنسان 
 (. والتلوث ايت النفا )حمّلي  *اقرتاح حلول ملشكل بيئي 

 
على اخليار بعد   يقرتح حال ملشكل بيئي حملي 

بني نشاط اإلنسان  الكشف عن العالقة 
 وحميطه القريب. 

لث
الثا

صل 
الف

 

 

ط السنوي للتقويم البيداغوج
 
ي املخط  


