التدرج السّنو ّ
ي لبناء التّعلّمات لمادتي اللّغة العربيّة و التربيّة اإلسالميّة السنة 1م

ألاس ـ ـ ـ ـ ـتاذ .................................... :
املتوسطة

.................................... :

السنة الدراسية 2019/ 2018 :

الكفاءة الشاملة يتٌواصل المتعلّم بلغة سليمة،ويقرأ قراءة مسترسلة من ّغمة نصوصا مركبة سردية ووصفية،ال تق ّل عن مائة وسبعين كلمة ،وينتجها مشافهة وكتابة
في وضعيات تواصلية دالّة.
الكفاءة الختامية لميدان فهم المنطوق و إنتاجه يتواصل مشافهة بلغة
سليمة ويفهم معاني الخطاب المنطوق ويتفاعل معه،وينتج خطابات شفهيّة
محترما أساليب تناول الكلمة  ،في وضعيّات تواصلية دالّة

األشهر الفصول األسابيع
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المقاطع و
المحاور

المقطع 01
الحياة العائلية

ميدان
فهم المنطوق و إنتاجه

الفصول

ميدان فهم المكتوب
الظاهرة اللغوية

قراءة مشروحة

النص األدبي

ميدان
إنتاج المكتوب

المشروع

تقويم تشخيصي

أم ّ
ّ
السعـ ـ ـ ـ ــد
أم ّ
ّ
السعـ ـ ـ ـ ــد

ابنـتي عالمات الترقيم
في كوخ العجـوز
عالماتالترقيم

في انتظار أمي ــن

مامـ ـ ــا عالمات الترقيم

ّ
النع ــت الحقيق ـ ّـي
ّ
الضمير وأنواع ــه
ّ
الضميراملنفصل

أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
أنا وابن ـ ـ ـ ـ ــتي
رسالة إلى ولـدي

أداب تناول الكلمة
ّ
الس ـ ـ ـ ـ ــرد
إلانتاج و التصحيح

جلسة عائلية
برئاسة ّ
الجدة
موضوعها ربط
جيل اليوم باألمس

المقطع 02
حبّ الوطن

سطر أحمر من ألامس

ّ
حب الوطن من إلايمان

النع ــت ّ
السبب ـ ّـي

ثق ّأيها الوط ـ ــن

الوصـ ـ ـ ـ ــف

سطر أحمر من ألامس

فداء الوط ـ ـ ـ ــن
الوطنـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي

ألاسماء املوصولة

م العودة إلى الوطن

تحرير مقدم ـ ــة

الفاع ـ ـ ـ ـ ـ ــل

نوفمب ـ ـ ـ ـ ـ ــر

إلانتاج و التصحيح

ليلة الوط ـ ـ ـ ــن

عطلة الخريف من  27أكتوبر إلى  03نوفمبر 2017
إدماج و تقويم و معالجة للمقطع الثّاني
البشير إلابراهيمي

المقطع 03
عظماء
اإلنسانية

البشير إلابراهيمي
ّ
ألامازغية الجزائرية

المقاطع و

ّ
جمع املذكر واملؤنث

ّ
سر العظمـ ـ ـ ــة
فرانس فان ـ ـ ــون

جمع التكسي ـ ـ ــر

الرازي طبيبا عظي ــما

همزة الوص ـ ـ ــل

التربية اإلسالمية
تقويم تشخيص ي
سورة الطارق
من دالئل قدرة هللا
مكانة القرآن الكريم
مكانة السنةالنبوية

إدماج و تقويم و معالجة للمقطع األوّل

من أركان إلايمان
وصف شخصية
وطنية ّ
متميزة

من أركان إلايمان
الطهارة
عطلة الخريف

جميلة بوحي ـ ــرد
عمر ورسول كســرى

الوصف ّ
املادياملعنوي
ّ
التلخي ـ ـ ـ ــص

ماسينيـ ـ ـ ـ ــسا

إلانتاج و التصحيح

الوضوء
ترجمة لعظيم من
عظماء إلانسانية

الغسل
الصدق
ميالد محمد

صلى هللا

عليه وسلم
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األسابيع

الكفاءة الختامية لميدان فهم المكتوب يقرأ نصوصا نثرية وشعرية
متنوّعة األنماط قراءة تحليلية واعية،ويصدر في شأنها أحكاما،ويعيد
تركيبها بأسلوبه،مستعمال مختلف الموارد المناسبة،في وضعيّات تواصلية
دالّة

الكفاءة الختامية لميدان إنتاج المكتوب ينتج كتابة نصوص مركبة
منسجمة،متنوّعة األنماط،ال تق ّل عن  10أسطر بلغة سليمة،يغلب
عليها النّمطان السّردي والوصفي وضعيّات تواصلية دالّة

ميدان

إدماج و تقويم و معالجة للمقطع الثّالث
التقويم الفصلي

تقويم تحصيلي

عطلة الشتاء من  17ديسمبر  2017إلى  03جانفي 2018

عطلة الشتاء

ميدان فهم المكتوب

تقويم ومعالجة

ميدان

المشروع

التربية اإلسالمية

المحاور

جانفي
فيفري

الفصل الثاني

مارس
األشهر

الفصول

01
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03
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01
02
03
04
01
02
4/3
األسابيع

أفريل

01
02

ماي

الفصل الثالث

03
04
01
02
03
04

جوان
أستاذ الماذة (ة)

01
02
03

المقطع 04
األخالق
والمجتمع

فهم المنطوق و إنتاجه
روان والقل ـ ــم

آيات من سورةالحجرات

املبتدأ والخبـ ـ ــر

أغنيـ ـ ـ ــة البؤس

روان والقل ـ ــم

الوقــيع ـ ـ ـ ــة

كان وأخواتـ ـ ــها

بين املظهر واملخبر

بناء فقرة سرديــة

معاناة جان فالنجان

العبودي ـ ـ ـ ـ ــة

همزة القطع في أول

إن لكم معالم

إلانتاج و التصحيح

المقطع 06

تحليل ظاهرة
ّ
الت ّ
سول في بالدنا

نائب الفاعل
املفعول به

الفايسبوك
ّ
الرحالت الجوية
ّ
الطاقة(ال) الشمسيةوالقمرية أزمنة الفعـ ـ ـ ــل

ازدياد حرارة ألارض
زراعة الفضاء

أنا و اليراع
غازي الفضاء

إدماج و تقويم و معالجة للمقطع الخامس
اجتالء العيد

ألاعياد

اجتالء العيد

هدية العيد

ميدان
فهم المنطوق و إنتاجه
عيد الفطر

األعياد

المقطع07
الطّبيعة

املفعول املطلق
املفعول ألجله

مولد ّ
الرسول
عيد الجزائر

تكلمة فكرة
أدوات ّ
الربط
إلانتاج و التصحيح

ّ
إعداد مجلة
مدرسية إلكترونية

العام ّ
ّ
خاص
الوصف
الوصف ّ
والسرد

وصفوسردالاحتفال
بعيد ألاضحى

من نعم هللا ...

قراءة مشروحة
عيد في القرية

ميدان فهم المكتوب
الظاهرة اللغوية
ّ
التاء بنوعيها

النص األدبي
عيد ّ
ألام

ميدان
إنتاج المكتوب
إلانتاج و التصحيح

إدماج و تقويم و معالجة للمقطع السادس
ّ
الطبيعة و إلانسان
ّ
الطبيعة و إلانسان

في الغابة
بين ّ
الريف واملدينة

الحال

مدينة الجسور

عودة القطيع

عودة القطيع

املفعول معه

ّ
ما أجمل الطبيعة

ّ
ّ
التوكيد و التعليل
ّ
تحريرنص منسجم

أنواع الحال

إلانتاج و التصحيح

نشيد املاء

ّ
إن واخواتها

مرض زينب

أهمية التربية الرياضية
حذف همزة ابن

مرض زينب

هل تعيش في مساك
مري

أسم ــاء إلاش ــارة

السياحة

مريض الوهم ألالف اللينة

الهمزة في آخرالكلم

ركوب الخيل

موضوع يتضمن
(قيمة موقف)

كرة القدم

التشبيه والتفاضل

اللفافة آفة التدخين إلانتاج و التصحيح

إدماج و تقويم و معالجة للمقطع الثّامن
التقويم الفصلي

مدير المتوسطة

الصالة ومكانتها
الصالة ومكانتها
الصالة ومكانتها
ألامانة
الوحي ومقدماته
الوحي ومقدماته
عطلة الربيع

إدماج و تقويم و معالجة للمقطع السابع
المقطع 08
ال ّ
صحّة و
الرّياضة

من نعم هللا ...
التيمم

عطلة الربيع من  16مارس  2018إلى  03أفريل 2018
المقاطع و
المحاور

سورة البروج

إدماج و تقويم و معالجة للمقطع الرّابع
ازدياد حرارة ألارض

المقطع 05
العلم
الكتشافات

قراءة مشروحة

الظاهرة اللغوية

النص األدبي

إنتاج المكتوب
بناء فقرة وصفيــة

التربية اإلسالمية

المشروع
وصف
وسردالاحتفال بعيد
ألاضحى

سورة الانشقاق
الوقت هو الحياة
الوقت هو الحياة

لوحة مطوية
سياحية للتعريف
باملناطق الجميلة

صالة الجماعة...
صالة الجماعة والج
عالقة املسلم بأخيه
عالقة املسلم بأخيه

إنجازلوحة إشهارية
ّ
ملخاطر التدخين

الدعوة إلى إلاسالم
الدعوة إلى إلاسالم
تقويم ومعالجة
تقويم تحصيلي

مفتش الماذة

