
 االستاذ بلقاسم بدور  المدرسة االبتدائية مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 الحياة االجتماعيةالمقطع التعليمي: 

 
 

  
 فهم المنطوق  الميدان
 فهم المنطوق النشاط

 رامي و المعلم الجديد الموضوع

 د45 المدة
 1 الحصة

  

 

لكفاءة ا
 الختامية

 
يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط، ال 

 سيما النمط الوصفي ويتجاوب معها.

 اتمركب
 الكفاءة

 لما يسمعردّ استجابة ي
 يتفاعل مع النّص المنطوق

 يحلّل معالم الوضعية التواصلية
 يقيّم مضمون النّص المنطوق

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يتصرّف بكيفية تدّل على اهتمامه لما يسمع، 
وعناصره، يستخدم  وصفيحّدد موضوع ال

 وصفالروابط اللغوية المناسبة لل

 

 المراحل المقترحالوضعيات التعلمية والنشاط  التقويم

 يجيب عن األسئلة
 سمير طفل صغير هجر الدراسة ليعول أمه و أخواته الثالث.: السيــــاق

 البائع الصغير : السند
 لماذا هجر أمين الدراسة. :التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى النص 
 ويبدي اهتماما

 
 

يجيب بجمل 
بسيطة تترجم 
المعنى العام 

 للنص
 

أحداث يعيد بناء 
 النص المنطوق

من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل  (رامي و المعلم )قراء النص المنطوق 
 داء الحس حركي والقرائن اللغوية.البصري بينه وبين متعلميه مع االستعانة باأل

 :المنطوق فهم

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 أشاهد وأعبر

 
 من خالل ما سمعت رتب الصور  حسب تسلسلها. -
 عبر عن الصور بعد ترتيبها بأسلوبك الخاص. -

بناء أفكار جديدة 
تدعم ما ورد في 

 .النص المنطوق
 

 التصحيح الجماعي
 

 التصحيح الفردي.

 أتذكر وأجيب
 20ينجز التطبيق األول من كتاب األنشطة ص 

 

 
 

التدريب 
 واالستثمار

  



 االستاذ بلقاسم بدور  المدرسة االبتدائية مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 الحياة االجتماعيةالمقطع التعليمي: 

 
  

 تعبير شفوي الميدان
 تعبير شفوي) استعمال الصيغة( النشاط

 تحت(-خلف –) أسفل ظروف المكان الموضوع

 د45 المدة
 2 الحصة

 

الكفاءة 
 الختامية

يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في 
 وضعيات تواصلية دالّة. *

مركبة 
 الكفاءة

 يتواصل مع الغير 
 يفهم حديثه

 يقدم ذاته ويعبر عنها
مؤشرات 
 الكفاءة

يتدرب علي األساليب بما يتناسب مع الوضعية 
التواصلية، ويكتشف الصيغ ويوظفها في 

 وضعيات دالة
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يسترجع النص 
يجيب عن و

 األسئلة

 عودة إلى النص المنطوق وتلخيصه من قبل تلميذ: السيــــاق
 النص المنطوق: السند

 ؟فعله معلم راميما الذي :التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

 يجيب عن األسئلة
 
 
 

 الظروف يستكشف 
 ويميز بينها

 
 
 

يجيب بجمل 
 بسيطة 

 
 
 

المشهد يعبر عن 
 مستعمال الظروف.

 

 بناء الجمل المحتوية علي الصيغ المستهدفة من خالل االسئلة الموجهة
 بم وصف الملم رامي  -
 ؟ ما الذي فاجأ المعلم -
 رامي من معلمهماذا طلب  -

 تدوين العبارة علي السبورة مع تلوين الصيغ المستهدفة.
 نظراته حزن دفين  خلف -

 بابه. أسفلتفاجأ المعلم بورقة  -
 منصة التشريف. فوقلتصعد  -

 :استكشاف الصيغة
 شرح المحتوى من قبل االستاذ ومناقشة أجزاء الجملة

 استخالص ظروف المكان والتمييز بينها .
 

  بناء جمل

 تحت(-خلف –) أسفل ) تركيب جمل تشمل الظروف

 أشاهد وأعبر
 من كتاب التلميذ 30التعبير عن الصورة ص  -

-  

مرحلة بناء 
 التعلمات

يتدرب علي 
استعمال الصيغ 

في وضعيات 
مشابهة 

ويستثمرها في 
 وضعيات جديدة

 أستعمل الصيغة 
 20من كتاب األنشطة ص الثاني ينجز التطبيق 

 

 
 

التدريب 
 واالستثمار

  



 االستاذ بلقاسم بدور  المدرسة االبتدائية مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 الحياة االجتماعيةالمقطع التعليمي: 
 

 تعبير شفوي الميدان
 إنتاج شفوي النشاط
 د45 المدة
 3 الحصة

  

 

الكفاءة 
 الختامية

يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في 
 وضعيات تواصلية دالّة.

مركبة 
 الكفاءة

، وصف يتواصل مع الغير مستعمال أدوات ال
 والمثل العليا.ويستنبط القيم 

مؤشرات 
 الكفاءة

يصف و أو صور ينتج نصا  انطالقا من مشهد 
 شخصا 

 
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن األسئلة 
ويوظف قيم النص 

 المنطوق

في حفل نهاية السنة، طلب منك المدير أن تتقدم بكلمات شكر : السيـاق
 .ساعدك في تحصيل المرتبة األولىوتقدير للشخص الذي 

 النص المنطوق :السنـــد
 ؟لمن تتوجه بالشكر؟ ماذا كنت ستقول؟: التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

استخرج معلومات 
من السندات 

 البصرية
 
 
 

ة التعبير عن الصور 
 بتوجيه من المعلم

 
 
 

 ينتج نصا شفويا 

 

 

 ماهي الصفات التي يتميز بها معلم رامي ؟ -
 معلمك و تحدث عما يقوم به من أجلك.صف  -
 ما هو واجبك نحوه ؟ -

 

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 التعبير عن الرأي
 تقويم التعابيرو

 لتكوين نص  عناصر ربط كل ال
 معلمي شخص.......................................و........................................ 

 ................................................................................................وهو 
 يجب علي أن....................................................................................

 

التدريب 
 واالستثمار

  



 االستاذ بلقاسم بدور  المدرسة االبتدائية مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 الحياة االجتماعيةالمقطع التعليمي: 

 
  

 فهم المكتوب الميدان
 قراءة النشاط
 المعلم الجديد العنوان 
 4 الحصة

 

الكفاءة 
 الختامية

 من مختلف األنماط، مع التركيز علىيقرأ نصوصا 
ويتعرف على مختلف قواعد النمط السردي، 

 العربية.كتابة وقراءة النصوص 
 اتمركب

 الكفاءة
 يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في

النص المكتوب، ويوظف الرصد الجديد الوارد في 
 ، ويقيم مضمون النص.النص المكتوب

مؤشرات 
 الكفاءة

يلتزم بقواعد القراءة الصامتة، ويحترم شروط 
القراءة وعالمات الوقف، ويعبر عن فهم معاني 

 عن غيره. وصفيالنص ال
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يستمع بتمعن
يجيب شفويا عن 

 األسئلة.

 امتعض المعلم من تصرفات   رامي و راح يكتشف السبب :السياق
 نص فهم المنطوق السند:

 ما هو سبب تغيب رامي ؟ التعليمة:

 رحلة م
 االنطالق

يستخرج معلومات 
 من السند البصري

 
يلتزم بقواعد القراءة 

الصامتة وشروط 
 القراءة الجهرية

 
 عالمات الوقفيحترم 

 
 يكتشف الشخصيات

 
يوظف الكلمات 

الجديدة ويتعرف 
على معاني 

الكلمات من خالل 
 السياق

 
ينتقي من النص 
أضدادا للكلمات 

 المقترحة
 

 يجيب عن األسئلة
 

يفاضل بين 
 الشخصيات

 أقرأ وأفهم
 و مالحظة الصورة المصاحبة للنص . 31فتح الكتاب ص 

         
 ؟ تينماذا تشاهد في الصور

 تسجيل توقعات التالميذ عن موضوع النص 
 ترك فرصة للتالميذ للقراءة الصامتة .

 من هي الشخصيات المذكورة في القصة ؟ -
 هذه القصة ؟ما اسم الشخصية الرئيسية ؟ أحداثتجري  أين -
-  

 أقرأ وأفهم
 

التقريبي  اإليحاءقراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال  -
 للمعنى .

مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة ، فقرة / فقرة )يبدأ بالمتمكنين حتى  ال  -
 ( األخطاءيدفع المتأخرين الى ارتكاب 

تذليل الصعوبات أثناء القراءة و شرح المفردات الجديدة و توظيفها في جمل  -
 مثل : توظيفها في جملة معناها الكلمة 

 ة أسئلة أخرى أو استبدال  سؤال )طرح االسئلة المرافقة للنص و يمكن إضاف -

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 ينجز النشاط
يثري رصيده اللغوي 

 والمعرفي
يحافظ على 

 واألبعاداالتجاهات 
 أثناء الكتابة

 . 20ص  03االنشطة رقم  دفترانجاز التمرين في 
 

 :  فهمت النص
 اذكر السبب : 

 باالمتعاض:....................................................................شعر المعلم  -
 فوجئ سكان القرية عندما رأوا المعلم :................................................ -
 أبدى سكان القرية كثيرا من الحفاوة و التقدير للمعلم :............................ -
 قرية المعلم للذهاب إلى المقهى:........................................دعا سكان ال -

  

 التدريب
 و

 االستثمار

  



 االستاذ بلقاسم بدور  المدرسة االبتدائية مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 الحياة االجتماعيةالمقطع التعليمي: 

  
 فهم المكتوب الميدان
  قراءة النشاط

 تراكيب نحوية
 .المعلم الجديد العنوان 

 الفاعل  
 5 الحصة

6 

 

الكفاءة 
 الختامية

مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط يقرأ نصوصا 
الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين 
 كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 
 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   يفهم ما يقرأ
 النص المكتوب

 يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب
يقيّم مضمون يستعمل إستراتيجية القراءة و 

 .النص المكتوب
مؤشرات 
 الكفاءة

يعبر عن فهمه لمعاني النص ويستثمره في 
 اكتساب الظواهر اللغوية المختلفة

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر ما جاء في 
 النص

 
 . لتعميق الفهم  العودة إلى النص و طرح أسئلة

 

مرحلة 
 االنطالق

يحترم شروط 
 القراءة الجهرية

 
 
 

يحترم عالمات 
 الوقف

 
 
 

يجيب عن 
األسئلة 

ويستخرج القيم 
 ويتحلى بها

 
 
 

يالحظ الظاهرة 
 النحوية ويلم بها

 
 
 

يصدر أحكاما على 
وظيفة المركبات 

 اللغوية والنصية

 المرحلة األولى)قراءة(
 االستاذ قراءة النص كامال من قبل

 النص تداول التالميذ على قراءة فقرات
 ة للتعمق في المعنى العام للنصلطرح أسئ

 المرحلة الثانية)الظاهرة النحوية(
 طرح بعض األسئلة الستخراج الظاهرة النحوية المستهدفة:ا

 الحقائب أمام باب المدرسة. السائقوضع  -
 بامتعاض. المعلمشعر  -
 

 وبعض التالميذ.قراءة السند من قبل األستاذ 
 طرح أسئلة الكتشاف الظاهرة ومناقشة فحواها.

 هو الذي وضعها أمام الباب  السائقمن الذي وضع الحقائب أمام باب المدرسة ؟ 
 هو الذي قام بالفعل  السائقمن الذي قام بالفعل ؟  -
 بناء القاعدة -

 مثل  مرفوعاهو اسم يدل على من قام بالفعل و يكون دائما   الفاعل
 األجيال. المعلم  يربي 

 تطبيق
 ضع فاعال مناسب لكل فعل من األفعال التالية . -

 
 ضاع..............  -
 مات............... -
 نزل............... -
 طار............... -
 جلس .......... -

 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

جز التمرين ين
على دفتر 

 األنشطة

 9ص4رقم إنجاز التمرين في دفتر األنشطة، التمرين 

 

 التدريب
 و

 االستثمار

 

 



 االستاذ بلقاسم بدور  المدرسة االبتدائية مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 الحياة االجتماعيةالمقطع التعليمي: 

 
  

 فهم المكتوب الميدان
 .محفوظات  النشاط
 أمي العنوان
 د45 المدة
 7 الحصة

 

الكفاءة 
 الختامية

يقرأ نصوصا من مختلف األنماط، مع التركيز على 
النمط السردي تتكوّن من ستّين إلى ثمانين 

 مشكولة، قراءة سليمة ويفهمها كلمة أغلبها
ات مركب

 الكفاءة
يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في 

النص المكتوب، ويوظف الرصيد الجديد الوارد في 
 النص.

مؤشرات 
 الكفاءة

يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام ويتفاعل مع 
 معاني النص الشعري.

 

 المراحل المقترحالوضعيات التعلمية والنشاط  التقويم

يجيب عن 
 األسئلة.

 مع من تعيش في البيت ؟ -
 ما هو واجبك نحو والديك؟ -

مرحلة 
 االنطالق

ينصت ويحسن 
 االستماع.

 
 
 
 

يشارك في شرح 
 المفردات

 
 
 
 

يجيب عن 
 األسئلة.

 
 
 
 

 حفظ. يستظهر ما

 المرحلة األولى.
 مكتوبة بخط واضح. المقطوعةيعرض المعلم  -

 

 
 

  للمقطوعة .قراءة صامتة  -
 طرح  سؤال حول فهم المعنى العام  للمحفوظة. -
 .قراءة القصيدة من قبل المعلم  -
 .مناقشة محتوى القصيدة من خالل االسئلة الموجهة -
 .شرح الكلمات المبهمة  -

 
 المرحلة الثانية.

 .يتم تجزئة المحفوظة إلى أجزاء  -
 قراءة التالميذ للمحفوظة  قراءات فردية. -
 عن طريق المحو التدريجي.تحفيظ المحفوظة  -
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يؤدي المحفوظة 
 أداء سليما

 حفظ و أداء المحفوظة أداء معبرا.  -
التدريب 
 واالستثمار

  



 االستاذ بلقاسم بدور  المدرسة االبتدائية مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 الحياة االجتماعيةالمقطع التعليمي: 
 

 فهم المكتوب الميدان
 +صرفقراءة النشاط
 المعلم الجديد+الفعل الماضي.  العنوان
 د90 المدة
  9و 8 الحصة

  

 

الكفاءة 
 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على 
النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة 

وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة 
 ويفهمها.

 اتمركب
 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   يفهم ما يقرأ
الواردة يستعمل المعلومات و  النص المكتوب

يستعمل إستراتيجية و  في النص المكتوب
 .يقيّم مضمون النص المكتوبالقراءة و 

مؤشرات 
 الكفاءة

يعبر عن فهمه لمعاني النص ويستثمره في 
 اكتساب الصيغ الصرفية  المختلفة.

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر أهم أحداث 
يجيب عن النص و

 األسئلة.

 
 اعتمادا على أفكاره األساسية تلخيص النص المكتوب  -
 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ فقرات من النص 
 قراءة صحيحة

 
 

 يجيب عن األسئلة
يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل
 
 
 
 

ينجز التطبيقات 
 لتدعيم الفهم

 
 
 
 
 
 
 

 (أداءالمرحلة األولى)قراءة 

 وقراءة النص قراءة صامتة. 31يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب ص 
 تليها قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(

يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة 
 وجودتها،وعلى من لم يقرأ في الحصتين السابقتين)فقرة/فقرة(.

 
 أكتشف .أالحظ و

 .المستهدفة الصيغة الصرفية طرح بعض األسئلة الستخراج  -
 المدرسة . المعلمتفقد  -
 لحمل الحقائب. المستقبلونتسابق  -

 الجمل على السبورة .تدوين  -
 ة معبرة مع احترام مخارج الحروف وعالمات الوقف.ءقراءة الجمل قرا -
 . الصيغة الصرفية طرح أسئلة الكتشاف  -
 عوض األسماء الملونة بالضمير المناسب  -
 تفقد المدرسة . هو  -
 تسابقوا  لحمل الحقائب. هم  -
 أثبت .

  

 الجمع المثنى المفرد 

 منجحت انتم مانجحت أنتما نجحت أنت المخاطب 

 ننجحت انتن مانجحت أنتما نجحت أنت المخاطبة 

 وانجح هم انجح هما نجح هو ئبالغا

  ننجح هن انجحت هما نجحت هي الغائبة 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يستبدل ضمائر 
بضمائر الغائب 

 المخاطب.
 

 يكتشف أخطاءه.
 

 يصحح أخطاءه.

 . 21ص نجاز التمرين في دفتر األنشطة،إ

 
 

التدريب 
 واالستثمار

  



 االستاذ بلقاسم بدور  المدرسة االبتدائية مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 المقطع التعليمي: القيم اإلنسانية

 
  

 التعبير الكتابيفهم المكتوب + الميدان
 قراءة + إنتاج كتابي النشاط
 وصف المدرسة /المعلم الجديد العنوان
 د 90 المدة
 11و 10 الحصة

  

 

الكفاءة 
 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على 
النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة 

وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة 
 ويفهمها.

 اتمركب
 الكفاءة

يقيم مضمون النص المكتوب، ويتحكم في 
وصفية مستويات اللغة الكتابية، وينتج نصوصا 

 ومشاريع كتابية 
مؤشرات 
 الكفاءة

يعبر عن فهمه معاني النص ويوظف معجمه 
وفق النمط  إنتاجهاللغوي المناسب وينظم 

 وصفيال
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

أهم يتذكر 
ويجيب  األحداث

 عن األسئلة

 تلخيص النص اعتمادا على أفكاره األساسية.  -
-  

 مرحلة
 االنطالق

يفاضل و يميز 
 بين أحداث النص.

 
يعبر عن رأيه في 

 المضمون
 
 

 القيم ج يستخر
 

يجيب عن 
 األسئلة

 
يختار عنوانا 

 مناسبا للنص
 

يحدد األطر 
 الزمنية والمكانية

 
 

يوظف 
 المكتسبات 

 
 
 
 
 
 

 القراءة  (1

 القراءة الجهرية المعبرة للنص. -
 القراءات الفردية للنص. -
 جزئيات النص .التطرق إلى  -

 
 أتدرب على التعبير الكتابي: (2
 من دفتر األنشطة  23يطلب المعلم من التالميذ انجاز التمارين ص -
 يصف المتعلم مرافق المدرسة المبينة في الصور  -

-  
-  

-  

مرحلة بناء 
 التعلمات

لمدرسة يصف ا
 في فقرة قصيرة 

 صف مدرستك مستعينا بالعناصر التالية 
 اسمها.أقدم مدرستي فأذكر  -
 اذكر المرافق التي تتوفر عليها. -
 استعمل وصفا مناسبا لكل  المرافق التي ذكرتها. -

 التدريب
 و

 االستثمار

 

 

 



 االستاذ بلقاسم بدور  المدرسة االبتدائية مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 

 13:الدرس      07: األسبوع       01:  المقطع
 

  الفضاء و الهندسة   الميدان
 رياضيات النشاط
  المستقيمات المتوازية  العنوان 
 د 90 المدة
 1/2 الحصة

 
 
 

لكفاءة ا
 الختامية

يحّل مشكالت متعلّقة بوصف أو تعيين مسار أو 
موقع في الفضاء، أو على مخطّط أو تصميم أو 
خريطة،ووصف أو تمثيل أو نقل شكل فيزيائي 

أو مرسوم باالعتماد على خواّص هندسية 
)مقارنة األطوال، واالستقامية، التعامد، لتوازي، 

سبة التناظر(،واستعمال المصطلحات المنا
 وتعبير سليم.

 
 اتمركب

 الكفاءة

يستعمل خواص هندسية ومصطلحات مناسبة 
لوصف أو نقل أو تمثيل بعض المجسمات 

واألشكال أو تعيين موقع أو مسار في الفضاء أو 
 على مخطط أو تصميم.

مؤشرات 
 الكفاءة

تعزيز مكتسباته حول الخواص الهندسية 
واستعمال األدوات  المتعلقة بالتوازي 

 .الهندسية لرسم مستقيمات متوازية
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

  متتالياتيكتب ال

 
، يمكن ضبط 10يقترح االستاذ عددا و يطلب من التالميذ إنتاج متتالية أعداد بطرح 

 ترك التلميذ يتوقف عندما ال يستطيع الطرح. أوعدد حدودها 

مرحلة 
 االنطالق

 
 

تصديق  -
وتنظيم 

التعلمات 
الجديدة و 

تحقيق 
االنسجام 

في 
 .المعارف

 
 
 
 

ينجز  -
التمرين 

 فرديا
 
يشارك في  -

استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف: (1
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 27صعرض الوضعية المدونة على كتاب الرياضيات -1
 .قراءة الوضعية 

 أسئلة عن مدلول  الوضعية .
 الحل.ترك الفرصة للتالميذ البحث عن 

 المناقشة والتبادل: -
 جمع أجوبة التالميذ. -
 إعطاء أهمية لألجوبة المتناقضة  -

 الحوصلة والتأسيس: -
 ) شريط رائد( ،يقول االستاذ المستقيمان متوازيان  -
 يطلب من التالميذ ترديد المفهوم. -
 المواصلة )على السبورة(برسمين  مستقيمين متوازين و آخرين غير متوازيين  -
 الحالتين فيها المستقيمان متوازيان دون استعمال االداة. تحديد أي من -
 
 :(أنجز2
 مطالبة التالميذ التمعن في طريقة رسم مستقيمين متوازيين. -
 تكليف التالميذ بالعمل الفردي . -
 
 :تعلمت (3
 يصنع المستقيمان المتوازيان شريطا ثابت العرض. -

   المستقيمان المتوازيان ال يتقطعان.

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 
ينجز  -

التمارين 
 فرديا

 أتمرن  و أبحث 
 18  حل التمارين ص -
 الحل الفردي للوضعيات . -
 التصحيح الجماعي . -
 التصحيح الفردي. -

 التدريب
 و

 االستثمار

 
 
 



 االستاذ بلقاسم بدور  المدرسة االبتدائية مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 
 

 14:الدرس    07: األسبوع       01:  المقطع
 

  الفضاء و الهندسة   الميدان
 رياضيات النشاط
 المستقيمات المتعامدة العنوان
 د90 المدة
 1/2 الحصة

 
الكفاءة 
 الختامية

يحّل مشكالت متعلّقة بوصف أو تعيين مسار 
أو موقع في الفضاء، أو على مخطّط أو تصميم 

أو خريطة،ووصف أو تمثيل أو نقل شكل 
فيزيائي أو مرسوم باالعتماد على خواّص 
هندسية )مقارنة األطوال، واالستقامية، 

التعامد، لتوازي، التناظر(،واستعمال 
 المصطلحات المناسبة وتعبير سليم.

 اتمركب
 الكفاءة

يستعمل خواص هندسية ومصطلحات  •
مناسبة لوصف أو نقل أو تمثيل بعض 

المجسمات واألشكال أو تعيين موقع أو مسار 
 في الفضاء أو على مخطط أو تصميم.

مؤشرات 
 الكفاءة

تعزيز مكتسباته حول الخواص الهندسية 
واستعمال األدوات  المتعلقة بالتعامد 

 الهندسية لرسم مستقيمات متعامدة.
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

   يعين االعداد

  الحساب الذهني :(1
مرحلة  تعيين عدد العشرات ،عدد المئات،عدد اآلالف .

 االنطالق

 
 
 
 
 

تصديق وتنظيم  -
التعلمات 

الجديدة و 
تحقيق 

االنسجام في 
 .المعارف

 
 

 
يشارك في  -

استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف: (2
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 27صعرض الوضعية المدونة على كتاب الرياضيات -1
 

    
 ترك الفرصة للتالميذ البحث عن الحل.

 المتعامدين)دون أداة(مالحظة األشكال  و محاولة التعرف على المستقيمين 
 المناقشة والتبادل: -
 جمع أجوبة التالميذ. -
 تالميذ.إعطاء أهمية لألجوبة ال -

 الحوصلة والتأسيس: -
 استعمال الموس للتأكد من تعامد المستقيمين. -
 :أنجز (3

 مطالبة التالميذ التمعن في طريقة رسم مستقيمين متعامدين
 تكليف التالميذ بالعمل الفردي . -
 
 :تعلمت (4

 المستقيمان المتعامدان يتقاطعان و يشكالن زاوية قائمة.
 للتحقق من تعامد مستقيمين نستعمل الكوس.

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 
ينجز التمارين  -

 فرديا
يشارك في  -

التصحيح 
 الجماعي 

 أتمرن  و أبحث 
 19 حل التمارين ص  -
 الحل الفردي للوضعيات . -
 التصحيح الجماعي . -

 الفردي.التصحيح 

 التدريب
 و

 االستثمار
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 15:الدرس      07: األسبوع       01:  المقطع
 

 االعداد و الحساب  الميدان
 رياضيات النشاط
   جدول الضرب  العنوان 
 د90 المدة
 1/2 الحصة

 
الكفاءة 
 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة األعداد 
واألعداد العشرية 1 000 000الطبيعية األصغر من 

)قراءة وكتابة، مقارنة وترتيب، العالقات بينها واستعمال 

المعلومات الموجودة في كتابتها( والعمليات عليها 
)الجمع، الطرح، الضرب، القسمة باستعمال إجراءات 

 شخصية( والحساب بنوعيه )آلي ومتمعن فيه(.
 اتمركب

من يتعرف على األعداد الطبيعية األصغر  • الكفاءة
واألعداد العشرية ويقرأها ويكتبها  1000000

ويرتبها ويقارنها ويجري عمليات الجمع والطرح 
والضرب عليها ويستخرج المعلومات الموجودة 

 في كتابتها
مؤشرات 
 الكفاءة

التعرف على جداول الضرب و استعمالها في 
 الحساب.

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

  يكتب النتيجة 

  الحساب الذهني :(1
   10طرح مضاعفين للعدد 

80-50       90-40     60-30      70-20       

مرحلة 
 االنطالق

 
 

تصديق  -
وتنظيم 

التعلمات 
الجديدة و 

تحقيق 
االنسجام 

في 
 .المعارف

 
 
 
 

ينجز  -
التمرين 

 فرديا
 
يشارك في  -

استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف: (3
  واالكتشافمرحلة البحث  -

 29صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1
 الوضعية من قبل االستاذ. شرح 

 المناقشة والتبادل: -
 او جماعي. عمل فردي يليه عمل ثنائي

 ملء الجدول جزءا جزءا. -
 الحوصلة والتأسيس: -

 عرض نتائج التالميذ. -
 ) التناظر( استخالص أهم المميزات  -
 :(أنجز2

 فرديا 29حل التمارين  ص 
 كتابة نتائج الجداءات من الشكل .

 
 .مع التصحيح الجماعيمراقبة أعمال التالميذ 

 
 :تعلمت (3
نستطيع كتابة كل نتائح عمليات ضرب عددين كالهما أصغر من أو  

 في جدول واحد . 10يساوي 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 
 

ينجز  -
التمارين 

 فرديا
 

 أتمرن  و أبحث 
 20ص حل التمارين  -
 الحل الفردي للوضعيات . -
 التصحيح الجماعي . -

 التصحيح الفردي.
 
 

 التدريب
 و

 االستثمار



 االستاذ بلقاسم بدور  المدرسة االبتدائية مداحي سعيد  تيسمسيلت 

   العلم و حسن الخلقالمقطع التعليمي: 
 القرآن الكريم و الحديث الشريف الميدان

 تربية اسالمية  النشاط
 سورة التين الدرس
 07 الرقم
 2و 1 الحصة

  

 

الكفاءة 
 الختامية

يحسن تناول ما حفظ من القـرآن الكريم والحديـث 
 قـــراءة واستظهارا في وضعيات تعلّمية مختارة.

مركبات 
  التناول المناسبو  الفهم السليم  الكفاءة

مؤشرات 
 الحفظ واالستظهار الصحيح.  ▪ الكفاءة

 الفهم السليـم لنصوص القرآن. ▪

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم
يجيب عن 

التعليمة انطالقا 
من معارفه 

 السابقة

 

 كيف خلق هللا اإلنسان ؟ -
 

مرحلة 
 االنطالق

يستمع لتالوة 
...المعلم.  

 
 

 
 يتلو السورة .

 

التعرف على 
الكلمات 
 .الصعبة

 
 
 
 
 
 
 
 
  
يشارك في 
 تكوين الخالصة 
 

 
 
 
 

 تالوة السورة

  

 واضح)او يسمعها من الجهاز(يكتب المعلم السورة على السبورة بخط  -
 يقرأ  المعلم السورة .. -

 التعرف على المفردات الصعبة

 
 أنشطة التعلم:

يتم من خالل هذه الفقرة وتوظيف التعلمات الجديدة بهدف ترسيخها وذلك لقياس مدى 
 27و26من الصفحتين  2، 1اكتساب التالميذ من خالل إنجاز األنشطة 

     

  
 ( 21عن طريق أسئلة هادفة يتم التوصل إلى نص تعلمت )ص:تعلمت

  

مرحلة بناء 
 التعلمات

حفظ السورة و 
 استظهارها

 

 
 :الثانيةالحصة 
 السورة : تحفيظ أحفظ

: من خالل الفقرة يتم مطالبة المتعلمين بإنجاز النشاط األول من أتحقق من تعلماتي
 مع المراقبة والتصحيح.27الصفحة 

      

التدريب 
 واالستثمار

  



 االستاذ بلقاسم بدور  المدرسة االبتدائية مداحي سعيد  تيسمسيلت 

 01/02:الدرس            03: الوضعية           01:الميدان            01: المقطع
 

 أدوات ومفاهيم المادة الميدان
 تاريخ النشاط

  المراحل التاريخية  وضعيةال
 مرحلة التاريخ القديم و الوسيط العنوان
 د45 المدة

  

 
الكفاءة 
 الختامية

يعتمد المعالم التاريخية األساسية لفهم التقويم 
 التاريخي وتوظيفه في الحياة اليومية 

 

ات مركب

 الكفاءة

يحّدد المراحل التاريخية ويسميها)كفترات 
 زمنية ممتدة بين حدث معلمي وآخر(

 يؤرّخ بالتاريخ الميالدي والتاريخ الهجري
 

مؤشرات 

 الكفاءة
الوطني و  يتعرف على التاريخ المعلمي

 . العالمي 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يسترجع المعارف 
السابقة من خالل 

 السند

لجأ المؤرخون إلى  األرضنظرا لطول الفترة التي عاشها اإلنسان على السطح :السند
  . تقسيمها إلى مراحل تسهيال لدراستها

 مميزاتها.استخلص تلك المراحل و : التعليمة

مرحلة 
االنطال
 ق

 
 
 
 

يفهم الوضعيات 
 المدونة

 
 
 
 
 

يناقش محتوى 
 السندات المرئية

 
 
 
 

يستنتج المراد من 
 وراء كل سند

 
 
 

يتعرف على 
 األحداث و تواريخها 

 
 
 

يميز بين التواريخ 
 من خالل نوعها 

 
 
 

يستنتج الخالصة 
 المناسبة

 

 استكشاف المعارف:
 :من عدة تالميذ 1مطالبة المتعلمين بفتح كتاب التاريخ وقراءة السند 

 .التاريخ القديم  (1

 
 

 1الحظ السند 
 مى تبدأ مرحلة  التاريخ القديم ؟ 

 متى تنتهي المرحلة 

 2سندالحظ ال
 ماذا تشاهد فيها؟

 من هو ماسينيسا؟

 

 3لسند الحظ ا
 ماذا تمثل ؟

 الى أي فترة تعود؟
 

 التاريخ الوسيط (2

   
 4الحظ السند 

متى تبدأ مرحلة التاريخ  
 الوسيط؟

 متى انتهت ؟

 5سندالحظ ال
 ماذا تشاهد فيه؟

 بم اهتم اإلسالم ؟

 6سندالحظ ال
 ماذا تمثل الخريطة ؟

 
 

 استنتاج:
 ماذا تستنتج؟ 6.5.4.3.2.1السندات الحظ 

 يقسم المؤرخون المرحلة التاريخية إلى العصور التالية :    
 العصر القديم. -1
 العصر الوسيط. -2
 العصر الحديث. -3
  العصر المعاصر. -4

يبدأ العصر القديم منذ توصل اإلنسان إلى اختراع الكتابة حوالي  : العصر القديم
 م.476ق.م( حتى سقوط مدينة روما سنة  3200)

و  1453م و ينتهي سنة 476يبدأ هذا العصر بسقوط روما  سنة  العصر الوسيط:
 يتميز ب:

 م570ميالد الرسول  عليه الصالة و السالم  -
  ظهور الدين اإلسالمي في شبه الجزيرة العربية  و انتشاره في بلدان العالم. -

مرحلة 
بناء 
التعلما
 ت

ينجز النشاط بناء 
على توجيهات 

 االستاذ

 21ص حل المرين 
 أهم محطات التاريخ القديم و التاريخ الوسيط؟ماهي 

 

التدريب 
واالستث
 مار



 االستاذ بلقاسم بدور  المدرسة االبتدائية مداحي سعيد  تيسمسيلت 

  05:الدرس              01: الوضعية           01:الميدان            01: المقطع
 الحياة الجماعية الميدان
 تربية مدنية النشاط
 المادي من تراثنا ال الدرس
  1 الحصة
 د45 المدة

 

الكفاءة 
 الختامية

الكشف عن ثراء التراث الوطني، يبيّن أهّمية  بعد
 حمايته وترقيته

 اتمركب
 الكفاءة

يتعرّف على التراث المحلّي والوطني )المعالم  
 األثرية(.

يصنف أنواع  الصناعات التقليدية في محيطه  
 القريب. 

يقدم اقتراحا يرمي إلى الحفاظ على المعالم األثرية 
 والصناعات التقليدية .

مؤشرات 
 الكفاءة

و يقترح حلوال  يتعرف على تراث وطنه -
 .لحمايته.

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن التعليمة 
 من معلومات سابقة

 تراثنا المادي كنز  ثمين يميز المجتمع الجزائري عن باقي المجتمعات. -
 اذكر أمثلة من  تراث منطقتك  -

مرحلة 
 االنطالق

الصور يالحظ  -
 و السندات.

 
يجيب عن  -

 األسئلة.
 

يسمي  -
 المجموعات

 
يصنف  -

 التراث.
 

يشارك في  -
تكوين 

 الخالصة 

 أتذكر:
 لكل منطقة طريقة خاصة في االحتفال باإلعراس -
 اذكر المراحل التي يمر بها حفل زواج بمنطقتكم .  -

 أقرأ وأالحظ:
 12صمطالبة المتعلمين بفتح كتاب التربية المدنية 
 .مشاهدة الصورة و قراءة السندات المكتوبة 

  
 

 أفهم: 
 صف ما الذي شاهده التلميذ في المدينة الصحراوية -
 اذكر أنواعا أخرى تعرفها . 1استخرج أنواع التراث الالمادي من السند  -
 كيف ينتقل هذا النوع عبر الزمن ؟لماذا يسمى هذا النوع بالتراث الالمادي ؟ -

      

 سمي ما تمثله كل مجموعة.، مجموعة الصور.الحظ  -

 :تعلمت
 علينا االهتمام به ليبقى خالدا. مادي كنز  ثمين التراثنا ال -

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 ينجز النشاط فرديا  
صحح ي -

 جماعيا 
 
 
 
 
 

 أنجز وأدمج تعلماتي:
الرقص القبائلي  –موسيقى القناوة  –الموسيقى الشاوية صنف حسب الجدول :  -

 الغناء الصحراوي.  -الموسيقى االنذلسية –األغنية البدوية الوهرانية  –
-  

 6 5 4 3 2 1 الصورة

       التراث
 

التدريب 
 و

 الستثمارا
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 أدوات ومفاهيم المادة الميدان
 جغرافيا النشاط
موقع الجزائر في إفريقيا و المغرب  الوضعية

 العربي
 إفريقيا موقع الجزائر في  الموضوع

 د45 المدة
  

 

الكفاءة 
 الختامية

يستعمل خرائط مالئمة للكشف عن 
 انتماءات الجزائر اإلقليمية والقارية

 اتمركب
يوظّف خريطة العالم للتعرّف على   الكفاءة

 األرضالمجموعات الكبرى على سطح 
   يحّدد موقع الجزائر في القارة اإلفريقية

 وفي المغرب العربي.
يربط العالقـة بين الموقـع الجغرافي وطبيعة 

درك مكانة الجزائر في المغرب االنتماء، ي
 العربي

مؤشرات 
 الكفاءة

 الجزائر  إليهاتحديد فضاءات جغرافية تنتمي 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

   يحدد الموقع 
إذا كانت الجزائر  بحكم موقعها هي قلب المغرب العربي ، فهي تحتل موقعا  -

 متميزا في القارة اإلفريقية، وضح ذلك.
مرحلة 

 االنطالق

 
يحدد موقع 

 الجزائر 
 
 
 
 

يستنتج المراد 
 من وراء كل سند

 
 
 

يتعرف على 
طوال  الشريط أ

البري لبعض 
  الدول

 
يحدد موقع 

 الجزائر 
 

يستنتج الخالصة 
 المناسب.

 
 استكشاف المعارف:

 ت والصور.السندا وقراءة 83-82ص  مطالبة المتعلمين بفتح كتاب التاريخ والجغرافيا 
 

 
 

 
 

 

 1الحظ السند
 ما ذا يمثل؟

أين تقع 
 الجزائر؟

الحظ 
 2السند
حدد 

المسافة بين 
الجزائر و 

خليج غينيا و 
عاصمة 

 جنوب افريقيا 

الحظ 
 3السند

كم تبلغ 
مساحة 
 الجزائر؟

ما هي الدول 
التي تجاورها 

 ؟

 4الحظ السند
كم تمثل نسبة 
الجزائر بالنسبة 

 لقارة افريقيا ؟

 4الحظ السند
قارن بين طول 
الشريط البري 
للجزائر و بقية 

 الدول 

 

 استنتاج 
 

من مساحتها  و   %8شمال القارة اإلفريقية  و تحتل  تقع الجزائر  -
 إفريقيا . تعتبر بوابة 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز النشاط بناء 
على توجيهات 

 االستاذ

  
 أدمج تعلماتي:

 
 

 الجزائر بوابة القارة اإلفريقية وضح ذلك 
 
 
 

 التدريب 
 و

 االستثمار
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 اإلنسان والصحة الميدان
 تربية علمية وتكنولوجية النشاط
 دوران الدم  الموضوع
                 دور الدم في الجسم  العنوان
 2×د45 المدة
 1/2 الحصة 

 

الكفاءة 
 الختامية 

 فردية وجماعية يتصرّف بشكل سليم أمام مشكالت
متعلقة بالوعي الصحي للمحافظة على صحته وصحة 

 حول نشاط جسم اإلنسان مواردهبتجنيد غيره 

مركبات 
 الكفاءة 

 تعريف الدم كعنصر أساسي للحياة
 بناء مفهوم أولي للدورة الدموية

 .نشر الوعي الصحي المتعلق بالتبرع بالدم

مؤشرات 
 الكفاءة 

 يتعرف على دور الدم في العضوية 
 يحدد دور الدم في الجسم   

 

 

تقويممؤشر ال الوضعية التعليمية والتعلمية الفقرات  المراحل  
وضعية 
 االنطالق
 

الوضعية 
 االنطالقية 

 قراءة الوضعية و جمع تصورات التالميذ .
 

 أهمية الدم يذكر 

 
 
 
البحث و 
التقصي 
حول 
مشكل 
 علمي
 
 
 
 
 

 
 
 سأتعلم

 و قراءة السند . مالحظة الصور -

 لماذا ذهب االب الى المستشفى؟ -
              ماهو دور الدم في الجسم ؟ -

 يالحظ -
جيب عن ي -

 االسئلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما 
 تعلمته

 النشاط األول: 

 
 ماهي األماكن التي نتحسس منها النبض؟ -
 ماذا يوجد في هذه األماكن ؟ -

 الثاني: النشاط

 
  

استخرج العالقة 
بين الدم و 

 المعي الدقيق 

ما عالقة دوران 
 الدم بالجهاز
 الهضمي ؟

 ماهو مصدر غاز
الفحم الخارج من 

 هواء الزفير ؟
 

 

  
التي تتم  المبادالتماهي 

 بين الدم واعضاء الجسم؟
صف دوران الدم في 

 الجسم
 :تعلمت

 .ينتقل الدم في دورة مغلقة في اتجاه وحيد    
يضخ القلب الدم إلى كل أنحاء الجسم ليزودها 

.بالغذاء و يخلصها من الفضالت   
 

 
يذكر أماكن  

 تحسس النبض.
 
 
 
 
 
 

يستخرج العالقة 
بين الدم و بقية 

 األجهزة.
 
 
 
 
 
 
 

يشارك في 
تكوين الخالصة و 

 قراءتها

استثمار 
 المكتسبات

أتحقق 

من 

 تعلماتي 

33 ص 2 و1ينجز التلميذ التمرين  
 

 يذكر دور الدم 
يصحح جماعيا  

 ثم فرديا.



 االستاذ بلقاسم بدور  المدرسة االبتدائية مداحي سعيد  تيسمسيلت 

  
 الوضعيات والتنقالت الميدان

 
 تربية بدنية  النشاط

 الجري الموضوع

 الجري ضمن مجموعة . العنوان 
 د45 المدة
 1 الحصة

 
الكفاءة 
 الختامية

 
ينجز مختلف أشكال التنقالت فرديا 

 وجماعيا.

مركبات 
 الكفاءة

و على  الجري بسرعة قصوى على محور
منحنى / الجري بسرعة قصوى ضمن 
مجموعة / قيادة مجموعة خالل الجري 

 على مضمار
مؤشرات 
 الكفاءة

 أخذ وضعية سليمة خالل الجري
 ـ تنفس مناسب للجري 

 ـ خطوات ديناميكية 
 ـ احترام المسافات خالل الجري جماعيا

 ـ المحافظة على إيقاع الجري .

 المراحل والنشاط المقترحالوضعيات التعلمية  لتقويما

يركز على صحة  -
التنفس .االنضباط و 

التنظيم داخل 
 الفوج 

 د(10الوضعية األولى) -

 يقودها قائد الفوج في فرقته تحت إشراف االستاذتسخين عام: •

: حركات المرونة من اجل تحسين االستعداد البدني تسخين خاص •

 

مرحلة 
 التهيئة 

االجري صمن 
 مجموعة .

 الحركيالتنسيق  -

سرعة االستجابة  -
 للمؤشر

 سرعة التنفيذ -
 

 :د(10الثانية) الوضعية  -

 لعبة الليل و النهار. -
 قواعد اللعبة:

فريقان متساويا العدد، يقف كل منهما على شكل موجة  في منتصف  -
 الملعب وباتجاه العرض.

 م.2متقابالن و بعيدان عن بعضهما حوالي  -
 . النهار الذي يمثلو الفريق  الليليعين الفريق الذي يمثل  -

 .  النهاروتارة   الليليسرد المدرب قصة يذكر فيها تارة   -

على الفريق الذي يذكر اسمه ان يهرب اتجاه خط نهاية  نصف الملعب  -
 قبل ان يمسكه الفريق الخصم.

 الفريق الفائز الذي يتمكن من مسك أكبر عدد من عنصر الفريق الخصم. -

-  
 :د(10لثة) الوضعية الثا

 في مجموعة:الجري 

يوزع التالميذ إلى أربع مجموعات. وعند إشارة األستاذ يجري التالميذ بانتظام 

جموعات. لمدة خمس دقائق مع الحفاظ على نفس المسافة الفاصلة بين الم
 وذلك بالمرور في آن واحد على نقط محددة داخل المدار المخصص للجري.

 

المرحلة 
  األساسية

 يسجل سلوك المتعلم 

ابراز بعض الحاالت 

 التصرفية اثناء اللعب :
كاالنانية / التسرع/ 

 وضعية الذراعين

 :د(10لثة) الوضعية الثا

 قد تكون بلعبة هادئة أو بحوصلة ما جاء في الحصة -
 تعلن فيها النتائج ان كانت هناك العاب تنافسية -

 جمع عناصر القسم على حسب الفرق . •

 كل قائد يدلي بمالحظاته. •

 توجيهات من طرف االستاذ.إعطاء  •

 مناقشة جماعية بين التالميذ و االستاذ •

الرجوع إلى 

 الهدوء

 


