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 مقدمــــة
شويإل ، وسعيا لضمان جودة الّتعليم وحتسني األداء الرتبوو  والييوداجوجي ملواةولإل احةو اايت الوهت  ووارا ولارة الرتبيوإل الوطعيوإل،  ضو  امل ت2018-2017يف إطار حتضري املوسم الدراسي 

كوددوايت مموم مسوّةلإل  سو  املخطط السنوي للمراقبة املستمرة( )املخطط السنوي لبناء التعلمات، خمطط التقومي السنوي، طايت سوعويإل العامإل للييداجوجيا بني أيد  املمارسني الرتبويني خمطّ 
  ع يذ السعدايت املاجعيإل املعتمدة واملعمول هبا يف ماالإل التعليم االبتدائي يف إطار سريورة املقط  التعّلمي.

 السعو  الوارد يف املعةاج وحتقيق التوافق واالنسجام بيعةا. ّططايت برتمجإل ممكعإل للربانمجم  العاايإل املعةجيإل  سمح هذه املخ
  مذكرة منهجية

 قواريا ، خواورة إموادة الع وا يف إجوااءايت التقوول املعموول هبوا االيوا، كموا أفواليت 29/04/2017بّيعت نتوائج االستشوارة الوطعيوإل اوول التقووليت والوهت  وجوت بعودوة اوول املوخوو  بتواري  
ممم  سومح بتسسوني األداء الرتبوو  واالر قواء بوال، ممو  أباود  واور  املتابعإل امليدانيإل للسادة امل تشني، اخت اليت يف  ع يذ املعاهج، مما دف  امل تشيإل العامإل للييداجوجيا إىل  زويد املمارسني أبدوايت

 احة ح أال وهو  كوي  املكونني واارتافيإل ال املني. 
 يت العمم يف:  تمثم أدوا

 املخطط الّسعو  ليعاء التعلمايت  .1
 املخطط السعو  للتقول الييداجوجي  .2
 املخطط السعو  للمااقيإل املستماة  .3

 املخطط الّسنوي لبناء التعلمات:-1
مو  الك واءايت ااتاميوإل للميوادي ، ويعيو  ملوة مموموإل مو  املقواط  انط قوا  التعّلميوإلخمّطط ووامم لوربانمج دراسوي خوم  مشواو   ابوو ، ي ضوي إىل حتقيوق الك واءة الشواملإل ملسوتوت مو  املسوتو يت  

مليدان وهو يعتةي  نتةائال، وهعواك مو  املقواط  مو  يتماووة بشوكم التعلميإل املتكاملإل. فةو القامدة األساسيإل لتولي  املوارد املعافيإل ملة املقاط ، ويشار هعا إىل أن هعاك م  املقاط  ما هو ما يط  
 ج.    امليادي  املشكلإل للمادة" اللغإل العابيإل ملة سييم املثال" جري أن املشرتك بيعةا هو سريورة التعاول ومااام التقول والتعديم والع خطي م  مجي  
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  ءايت ماخيإل املاةودة يف املعةاج. اوخ  املخطط السعو  للتعلمايت أساسا ليكون أداة رئيسإل للتسّكم يف جنامإل خمتلف التعّلمايت، املعافيإل ومعةجيإل و س  إدماج قيم أو ك   
 ،املعةاج بيسا م  قااءة متك  املدرسني يعاض هعدسإل ك يلإل بتقدل التوخيسايت فدنال هلذا .اختيارا ال رس املد فيال جيا  الذ  واحطار ، عليمال يعيغي ما و وخح ، شاح خاةإل وثيقإل إنال    

 إجااء مملي ياامي معد إمداده:وملة هذا األساس فإن املخطط السعو  ليعاء التعلمايت ك
 هيكلإل  سامد ملة حتقيق الك اءايت املسطاة يف املعةاج بواسطإل وخعيايت ) عليمإل، إدماجيإل( بشكم معسجم ومعت م. .1
 احملتو يت كمورد م  املوارد الهت ختدم الك اءة .2
 اارتام و رية التعلم وقدرايت املتعلم واستق ليتال .3
  ؤد  إىل أتسيس الك اءة بعد احدماج والتقول الابط بني خمتلف أمناط املوارد الهت .4

 .  املخطط السنوي للتقومي البيداغوجي:2
طإل مباكيايت الك اءة املسطاة يف املعةاج مواكب لسريورة إرساء التعلمايت والتسقق م  مناء الك اءة. يعطلق م  الك اءة ااتاميإل الهت  ؤطا مبعايري  سمح بتقول التعلمايت املا يهو خمطط 

  من خالل املالحظات والتوجيهات الرتبوية.لهت  ستةدف اجلوانب الث ثإل: املعايف، املعةجي والقيمي. كما يسمح هذا املخطط بتعديم وحتسني التعلمايت وا

 . املخطط السنوي للمراقبة املستمرة:3
ةدف التعلمايت املدمإل الهت  قيس املاكيايت الث ث للك اءة.  توج بتثمني معتج هو خمطط يتضم  مددا  ددا م  الوق ايت للمااقيإل اسب ا جم السامي املمعوح لكم مادة،  ست

 .تدّل على حتكمه يف املوارد وجتنيدها   ةا ملة كشف التلميذ،مبنح عالمة عدديّة املتعلم، وذلك 
 وقيتال حبسب و رية  قدم   ميذه يف  عّلمارم.إّن حتديد اتري  إجنال الوق ايت جاء يف املخّطط ملة سييم االستئعاس. ولألستاذ واس  الع ا يف خيط  

 فعاليإل التعلمايت والتقول الييداجوجي. نؤكد يف األخري ملة أّن القااءة الواميإل هلذه املخططايت ودراستةا م  األسا ذة وا اص ملة  طييق ما جاء فيةا سيساهم ب  وك يف  اقيإل
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 الكفاءة

 للمرحلة  الشاملة

وصا الثالثة: يتواصل مشافهة في وضعيات متنوعة بلسان عربي. ويقـرأ قراءة سليمة ومسترسلة نصوصا أصلية، أغلبها مشكولة، ويفهمها. وينتج نصفي نهاية السنة 

 متوسطة الطول في وضعيات تواصلية دالـة. ومشاريع لها دالالت اجتماعية.

 لكفاءات الختامية  ا امليادين 
 العمط الساد   لرتكيز مليويت امم معةا،  ادود مستواه الدراسي، ومماه الزمين والعقلي،يف ي ةم خطا يت  فهم املنطوق 

 أادااث بلسان مايّب يف موخومايت خمتل إل امتمادا ملة مكتسيا ال املدرسيإل ووسائم االم م واال صال يف وخعيايت  واةليإل دالإل   قصصا أوحياور ويعاقش ويقدم  وجيةايت ويساد  التعبير الشفوي 
  سعني كلمإل أجليةا مشكولإل. ستني كلمإل إىليقاأ نصوةا أةليإل، قااءة سليمإل ومسرتسلإل م  خمتلف األمناط وي ةمةا،  لرتكيز ملة العمط الساد ،  تكّون م   فهم املكتوب 

 التعبير الكتابي 
يف وخعيايت  واةليإل دالوإل، ومشاري  هلا  العمط الساد تلف األمناط  لرتكيز ملة كلمإل أجليةا مشكولإل، م  خم  60إىل  40يعتج كتابإل نصوةا متوسطإل الطول معسجمإل  تكون م  

 دالاليت اجتماميإل
 

 

 

 

 لغة عربية
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   جدول يبين تطور الكفاءات الختامية عبر السنوات
امليا

 دين 

04الّسنة  05الّسنة  03الّسنة   02الّسنة   01الّسنة    

طوق 
فهم املن

 

 الخطاب املنطوق يفهم *

 *يتفاعل معه

 والعقلي عمر الزمنيمتالئم مع المستواه الدراس ي،  ن*م

 *من مختلف األنماط

 ينالنمط *مرتكز على

 التفسيري والحجاجي.  

 النمط *مرتكز على

 الوصفي.

النمط  *مرتكز على النمط التوجيهي. *مرتكز على السردي  النمط *مرتكز على

 الحواري. 

شفوي 
التعبير ال

 

 يحاور ويناقش*

 اتيقدم توجيه*

 يسرد قصصا*

 يصف أشياء أو أحداثا*

 يعّبر عن رأيه*

ويوّضح وجهة نظره،  *

لها
ّ
 ويعل

 يحاور ويناقش*

 ويقدم توجيهات*

 ويسرد قصصا أو احداثا*

 ويصف أشياء*

 يحاور ويناقش*

 ويقدم توجيهات*

 يسرد قصصا أو أحداثا**

 يحاور ويناقش *

 يقّدم توجيهات*
 يحاور ويناقش*

  بلسان عربّي *

 في موضوعات مختلفة *

 اعتمادا على مكتسباته املدرسية، وسائل االعالم*

 القول  مستعمال بعض أفعال*
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ب
فهم املكتو

 

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

 يقرأ نصوصا بسيطة * يقرأ نصوصا قصيرة*

 سليمة مسترسلةقراءة *

 معبرة وواعية 

 سليمة ومسترسلةقراءة *

 ّبرة ومع

 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 مائة وعشرين تتكّون م*

 كلمة إلى مائة وثمانين كلمة 

 

كلمة تتكّون من تسعين    *

 مائة وعشرين كلمة إلى

 

 كلمة إلىتتكّون من ستين *

 تسعين كلمة 

 

 كلمة إلىتتكّون من ثالثين *

 ستين كلمة 

 

تتكّون من عشرة كلمات *

 إلى ثالثين كلمة 

 

 ـا.مشكولة شكال تاّم * أغلبها مشكولة.* مشكولة جزئيا*

 

التعبير 

الكتابي
يكتب  و يرسم حروفا *  

 كلمات

طويلة  ينتج نصوصا*

  منسجمة

ينتج نصوصا طويلة *

 نسبيا منسجمة

ينتج نصوصا متوسطة *

 منسجمة الطول 

ينتج نصوصا قصيرة *

 منسجمة

ينتج وجمال ونصوصا *

 بسيطة
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 إلى كلمة  80تتكون من *

120  

 80إلى  60تتكون من *

 كلمة

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

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

 مختلف األنماط،*من 

التركيز على النمطين  *

 التفسيري والحجاجي

التركيز على النمط *

 الوصفي  

النمط التركيز على *

  السردي

التركيز على النمط *

 هي  التوجي

بالتركيز على النمط *

 الحواري، 

 وينجز مشاريع بسيطة. * مشاريع لها دالالت اجتماعية*، 

 أنموذج مخطط لتناول ميادين اللغة خالل األسبوع في السنة الثالثة ابتدائي

 منهجية التناول  الزمن الحصة امليدان

طوق والتعبير 
فهم املن

شفوي 
ال

 فهم املنطوق   2 -1 

 شفوي "التعبير + ال 

د 45  * مسرحة األحداث.مرحلة العرض / األجرأة / اكتشاف الجوانب القيمية *  

د 45 اقع املعيش و التعبير      استعمال الصيغ واألساليب في وضعيات تواصلية دالة.مشافهة عن موضوع "املنطوق" انطالقا من الو

  التدريب على اإلنتاج الشفوي. *  د 45 شفوي النتاج اإل  -3

فه
ب والتعبير الكتابي 

م املكتو
 

  و إنجاز  تطبيقات  حول املعنى  النّص، *قراءة  د45 القراءة )أداء وفهم( -4

القراءة و الظاهرة  5-6

 التركيبية

 + تمارين كتابية 

 والتدريب على الظاهرة التركيبية ضمنيا  و إنجاز تطبيقات شفوية وكتابية. النّص، *قراءة د90

لظاهرة القراءة و ا 7-8

 اإلمالئيةأو الصرفية 

 + تمارين كتابية 

 اإلمالئية ضمنيا  و إنجاز تطبيقات شفوية وكتابية.أو والتدريب على الظاهرة الصرفية  النّص، *قراءة د90
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 (و مسرحة*مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى ) تقديم  د 45 حفوظاتامل -9

 القراءة  10-11

 + تمارين كتابية
 . واملطالعة و إنجاز تطبيقات شفوية وكتابية ّص،الن *قراءة د90

 *التدريب على اإلنتاج الكتابي د 45 الكتابي نتاجاإل  -12

 مالحظات 

حصص لإلدماج و التقويم نهاية كل مقطع تعلمي بدال من تخصيص أسبوع كامل ) تخصص حصة  لإلنتاج الشفوي و حصتين لإلنتاج   6تخّصص 

ستغل الحصتان املتبقيتان حسب مقتضيات املقطع( ، ليشرع في تنفيذ املقطع  املوالي ، و الكتابي الفردي وتصحيحه
ُ
حصة للمعالجة  على أن ت

 مباشرة .
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سابيع
األ

 

طع
املقا

املحاور  
 التعبير الكتابي فهم املكتوب فهم املنطوق والتعبير الشفهي 

 الرصيد اللغوي  األساليب
القراءة 

 واملطالعة
 املحفوظات

التراكيب 

 النحوية

الصيغ 

 الصرفية

الظواهر 

 اإلمالئية
 املشروعو  الكتابة

 التقويم التشخيص ي  01

02 

طع 
املق

01
سانية 

القيم االن
 

ألفاظ التقدير جزء، كل 

، ، جميع ،نصف ،ربع

 بعض 

 االستدراك لكن

حروف الربط و، ف، ثم، 

 ، أم أو

الرصيد الخاص 

 بآداب األكل

 والقيم 

الخاص الرصيد 

 الحشرات ب

 األخوان 

 الوعد 

 النملة والفراشة 

نشيد األبوة 

 والطفولة 

 اآلداب 

 االسم 

 الفعل 

 الحرف 

 

املذكر 

 واملؤنث 

 

من عالمات 

 الوقف 

التاء املربوطة 

في االسم 

 املفرد

ترتيب أحداث 

 فقرة 

كتابة 

 قصة
03 

04 

 لمقطعومعالجة( ل )إدماج، تقويم، 1/2

05 

طع 
املق

02
 

الحياة االجتماعية
 

مؤشرات زمنية: بعدما، 

ملا، عندما الظروف 

 :الدالة على املكان

بجانب، وراء، أمام، على 

 ، بجواريمين ،على يسار

 هنا ،هناك، قرب، تحت 

تي ، 
ّ
األسماء املوصولة : ال

الرصيد الخاص 

أفراد باألعياد وب

العائلة عند التصاهر 

وحلي الرصيد 

األعراس بالخاص 

 وبالصفات 

 العيد 

 ختان زهير 

التاجر والشهر 

 الفضيل 

 رمضان 

الفتاة 

 الجزائرية  

املفرد وجمع 

 املذكر السالم 

 السين وسوف + 

--------------- 

املفرد وجمع 

 املؤنث السالم 

----------------- 

 

اسم 

 الفاعل 

التاء 

املفتوحة في 

 األسماء

التصّرف في 

أحداث نص 

من حيث 

 ترتيبها، 

إنجاز 

بطاقة 

 دعوة

06 

07 

 املخطط الّسنوي لبناء التعلمات لغة عربية
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ذين
ّ
ذي ،  ال

ّ
 ال

حروف االستقبال : سين 

 ، سوف

املفرد وجمع 

 التكسير

 ومعالجة( للمقطع )إدماج، تقويم، 1/2

09 

طع 
املق

03
الهوية الوطنية  

 

سوى،  ،االستثناء بــ: إال

 غير، 

ــــ  التعليل : ألن ، لـ

ا ، ظروف الزمان : غد

 صباحا ، مساء....

 في يوم من األيام

  ، في يوم، في أحد األيام

شرقا، غربا، االتجاهات :

 شماال، جنوبا

الرصيد الخاص 

باملهن الرصيد 

 الخاص بالبطولة

الرصيد بالرموز 

 الوطنية

 خدمة األرض

 عمر الصغير 

من أجلك يا 

 جزائر  

 البستاني 

 العلم  

 الفعل املاض ي 

 الفعل املضارع 

 عل األمرالف

 

اسم 

 املفعول  

 

التنوين 

 بالفتح 

التنوين 

بالضم 

 والكسر 

إغناء نص 

بعالمات 

والّربط  الترقيم

 املناسبة

إنجاز 

بطاقة 

السيرة 

اتية
ّ
 الذ

10 

11 

 ومعالجة( للمقطع )إدماج، تقويم، 1/2

 )تقويم فصلي( + )تقويم تشخيص ي ومعالجة( 12

13 

طع 
املق

04
 

طبيعة والبيئة 
ال

 

اليوم ، األسبوع  الساعة ،

 السنةالفصل ،  الشهر ، 

الضمائر املتصلة : التاء، 

الواو ، الياء ، الكاف الهاء 

 ، كما ، هما 

تان
ّ
لذان ،الل

ّ
 ال

 ما إن، حتى

 النداء : يا، أيها ، ايتها ...

الرصيد الخاص  

باألصوات في 

 الطبيعة 

الرصيد الخاص 

 أسماء الطيور ب

صيد الخاص الر 

أسماء الحيوانات ب

 البحرية  

طاحونة س ي 

 لونيس 

 الفصول األربعة 

 سرطان البحر 

  

 الطبيعة 

نشيد 

 الشجرة  

الجملة 

 الفعلية 

الجملة 

 االسمية 

جمل اسمية 

 أخرى  

ضمائر 

 املتكلم

ضمائر 

 املخاطب 

 

التاء 

املفتوحة في 

 األفعال 

انتاج نص  

مغنى سردي 

 بحوار، 

 كتابة 

 الفتات 

لحماية 

 البيئة

14 

15 
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 ومعالجة( للمقطع )إدماج، تقويم، 1/2

17 
طع 

املق
05

 

صحة 
ضة وال

الريا
 

اإلحتمال )قد يفعل  ربما 

 يفعل( 

فعل ماض+ حتى + فعل 

 ماض صيغة التمني ليت

ضمائر الغائب املتحكمة 

في انسجام النص : هو ، 

 هي ، هما ، هم .هن. 

خاص الرصيد ال

باأللعاب الرياضية 

الرصيد الخاص 

 بالطب وبالتغذية

 كرة القدم

 مرض نزيم 

 الغذاء املفيد

 الفاكهاني 

 كرة القدم  

 املفرد واملثنى 

 كان وأخواتها 

دالالت كان 

)كان وأخواتها 

، صار ، أصبح 

 ، ظل (

ضمائر 

 الغائب  

األسماء 

املوصولة بالم 

ذي ـ 
ّ
واحدة )ال

ذين (
ّ
تي ـ ال

ّ
 ال

ماء األس

املوصولة 

ذان 
ّ
بالمين ) الل

تان ـ 
ّ
ـ الل

واتي (
ّ
 الل

انتاج نهاية 

 لنص سردي 

قصير مستعينا 

بما ورد في 

 املقّدمة

إعطاء 

 تعليمات

18 

19 

 ومعالجة( للمقطع )إدماج، تقويم، 1/2

20 

طع 
املق

06
الحياة الثقافية 

 

االستمرار في املاض ي )كان 

 يفعل( 

 ل الشروع أفعا

)أخذ، بدأ، شرع ( ألفاظ 

 التدرج شيئا فشيئا

 الواحد تلو اآلخر

الرصيد الخاص 

 باآلالت املوسيقية 

 املسرح والسيرك 

الرصيد الخاص 

 بالتراث

كم أحب  

 املوسيقى !

 املسرح 

 منطقة األوراس  

 املسرح 

 النحت  

الجملة 

الفعلية 

 +حروف الجر

الجملة 

الفعلية 

 +الحال

 االستثناء 

 

 املوصولة 

املفرد املثنى 

 الجمع

أسماء 

 اإلشارة 

مفرد ،مثنى 

 و جمع

األلف اللينة 

 في األسماء 

انتاج صلب 

موضوع لنص 

مستعينا سردي 

بما ورد في 

املقّدمة، 

 والخاتمة

إنجاز 

ملصقة 

 اشهارية

21 

22 

 ومعالجة( للمقطع )إدماج، تقويم، 1/2

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

املقطع  25

07 

عالم 

االبتكار 

 واإلبداع

فعل مضارع + يوميا / 

 أسبوعيا

فعل ماض ي + حتى + 

الرصيد الخاص 

 باالتصال والسفر 

الرصيد الخاص 

 محمول جدتي

 الطائرة 

  البوصلة 

 الحاسب 

 القاطرة 

الجملة 

الفعلية + 

 الظرف

التحويل 

من املاض ي 

إلى املضارع 

الهمزة في أول 

 الكلمة 

الهمزة 

انتاج بداية  

 لنص سردي 

مستعينا 

كتابة 

قصة 

 اختراع

26 

27 
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 فعل ماض ي

التعبير عن الرفض ، 

افقة عن  عدم املو

 موقف، عدم االقتناع،  

 الجملة املنفية  االختراعات ب

الجملة 

 االستفهامية  

مع ضمائر 

 الغائب

املتطرفة بعد 

 حرف ممدود 

 باملعطى املقّدم

 ومعالجة( للمقطع )إدماج، تقويم، 1/2

28 

طع 
املق

08
 

ت 
ال
سفار والرح

عالم األ
 

 ، من لو ـ لوال 

التعجب : صيغة ماأفعله 

. 

 

الرصيد الخاص 

عوب  
ّ
 بالّدول والش

مع سائق أجرة 

   "أوكوث"أيرلندي

 جدي بحار

 سندباد

الجملة 

 التعجبية 

مراجعة  

التراكيب 

 النحوية 

حويل الت

من املاض ي 

إلى املضارع 

مع ضمائر 

املتكلم 

وضمائر 

 املخاطب 

الهمزة 

املتوسطة 

 على االلف 

 

انتاج نص 

سردي متكامال 

عالمات موظفا 

الترقيم 

واألدوات 

 املناسبة 

كتابة 

 أسطورة

29 

30 

 ومعالجة( للمقطع )إدماج، تقويم، 1/2

 التقويم اإلشهادي 32

  ورة املقطعسي   -01
يإل، القيم واملواقف، والك اءايت العاخيإل(  عتةي بعاض أرب  مةمايت  تسول كم معةا الوخعيإل املشكلإل االنط قيإل )الوخعيإل األم(: وهي وخعيإل هلا القدرة ملة استدماء كم املوارد السال إل الذكا )املوارد املعافيإل املعةج ➢

 إىل وخعيإل جزئيإل يف كم أسيو .
 يإل: ........املعربة م  املةمايت املااد حتقيقةا خ ل كم األسيو .الوخعيايت اجلزئ ➢

 منهجية تناول املقطع يف أسابيع التعلم  -02
 ميداان فهم املنطوق والتعبي الشفوي:  -أ
  العمط املا يط  لّسعإل م  امداد االستاذ.مليال : نص ما يط  لوخعيإل اجلزئيإل األوىل: متعو  األمناط يغلب ميدان فهم املنطوق ➢
 : ي ةا التعيري الش و  يف املقط  بث ثإل أوجال:ميدان التعبي الشفوي ➢
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 الوجال األول: لال م قإل وطيدة ب ةم املعطوق حبيث يعجز املتعلم ممومإل م  املةمايت احملددة بدقإل. •
 م  انتاج املتعلم                                   الوجال الثاين: لال م قإل بدراسإل الرتاكيب واألساليب املا يطإل  ملقط                                    •
 الوجال الثالث: لال م قإل  لتدريب ملة احنتاج الش و  وهي م  أهم احملطايت الهت جيب أن  وىل أمهيإل  لغإل. •
 ميداان فهم املكتوب والتعبي الكتايب: )مع حتديد أزمنة االجناز(  -ب
 دفرت األنشطإل حبيث جيد املتص ح حتديد لعدد ا صص ولكي يايت التع يذ، وأللمعإل التقدل.   الكتاب املدرسي و تغ ل  تو يت يف هذه احملطإل نعتقم إىل اس  ➢
 ماالإل التدريب ملة احنتاج الكتايب. ➢

 ديد مستوت اكتساب الك اءة املاةودة.االسيو  الااب  لإلدماج والتقول  م  طايق وخعيايت ماكيإل،  كون قادرة ملة حتنصف صص خيمنهجية تناول املقطع يف االسبوع الرابع:  -03
 توجيهات من املنهاج و الوثيقة املرافقة :

ارك ،... يتم  الستسسان: وكاا، أاسعت /.االمتذار: م وا،. ...التةعئإل: ميأفعال القول: التسيإل: الس م، ةياح ااري، مساء ، ااري /أل اظ اجملاملإل: أه  وسة ، هعيئا، معذرة. الرتايب: ماايا، ....الشكا وا .1
  عاوهلا يف مجي  املقاط  .

 يتم  عاول التضاد والرتادف يف كم العصوص خم  التطييقايت اااةإل  ل ةم والتوظيف  .2
 حتليم العصوص م  خ ل  طييقايت متعّلقإل  ل ةم وأخات  لتوظيف واثلثإل  لقيميت  .3
 ليصم يف ال صم الثالث إىل اّده األقصةيت وجوب اارتام اجم العّص م  مااماة التدرّج خ ل السعإل يف هذا ا جم، .4
 اارتام طييعإل العصوص املقارة م   قدل نّص وااد يف األسيو يت .5
 جتّعب ال صم بني العصوص يف املقط  الوااد، وبني املقاط  وذلك بتجسيد م قإل التكامم فيما بيعةمايت .6
 لقااءة(، م  خيط املوارد املعافيإل واملعةجيإل والقيم والك اءايت العاخيإل املستةدفإل اسب كم ميدانيتبعاء العصوص املعطوقإل م  طاف األستاذ امتمادا ملة العص القامد  )نص ا .7
 تعماهلا كتابيا دون التطاق للقامدة(يتال واها العسويإل والصافيإل واحم ئيإل يف الّسعإل الثالثإل املدرجإل يف الكتاب، وهي موارد للتعيري الكتايب )يتّم  دريب التلميذ ملة اس .8
 ولإل خ ل املقط يتاج نّص خ ل األسيو  الااب  للمطالعإل يف الّسعإل الثالثإل و، يتضم  املوارد املكتسيإل )املعافيإل، املعةجيإل، والقيم والك اءايت( املتعاإدر  .9

   جيب الت اوض م  الت ميذ للتسقيق املشاري  املربمإل و عجز خارج التوقيت الامسي وهي قيمإل مضافإل. .10
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 يادين اللغة العربيةاملوارد املنهجية مل
يدان فهم املنطوق ملاملوارد املنهجية 

 والتعبير الشفوي 
 يدان التعبير الكتابيملاملوارد املنهجية  يدان فهم املكتوبملاملوارد املنهجية 

 الوجاهإل
 االستة ل 

 الوجاهإل
 االستة ل

 الوجاهإل
 االستة ل

 املعتجاارتام اجم  س مإل وخعيإل اجلسم س مإل وخعيإل اجلسم
 وسيلإل العاض املعاسيإل الصويت املعاسب للموقف. مستوت الصويت مستوت

 اليعاء

 ماض ال كاة

 أداء املع  ومتثيلال

 خمارجةا م  للساوف الصسيح العطق

 اليعاء

 استخدام مجم اتمإل املع 
  وظيف الرتاكيب والصيغ قااءة وادايت لغويإل كاملإل استخدام مجم اتمإل املع 

  وظيف األساليب املعاسيإل واملدودالتمييز بني ا اكايت  لرتاكيب والصيغ وظيف ا
 الّتمثم الصسيح للمع  واحويا مااماة الشد والتعوي   الّتمثم الصسيح للمع 

 وألوووووو القمايإلالشمسيإل  ووووالتميز بني أل املعةجي اارتام اجلانب

 انسجام

 املعةجي اارتام اجلانب

 انسجام
 التعاقض مدم

 دراسإل املي 
  وظيف م مايت الرتقيم التعاف ملة وخصيايت العص

 استغ ل السعدايت التوخيسيإل حتديد الاوابط بني العص والسعد استغ ل السعدايت التوخيسيإل
   ؤم األفكار م  املوخو  احجابإل م  أسئلإل اول املع    ؤم األفكار م  املوخو 

 التميز
 القااءة احيقاميإل ميزالت اقرتاح ام

 التميز
 اقرتاح ام

 إبداء رأ    إبداء رأ 
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 ــ  

 مؤشرات ملعايي التحكم  توجيهات  مركبات التحكم  امليادين  املرحلة 

ال صم 
01 

ال صم 
02 

ال صم 
03 

فةم 
 املعطوق

 ياد استجابإل ملا يسم 

ول
 األ

بعد
ال

ل و 
خ 

م  
سإل 

درو
د امل

ملوار
ل ا
 قو

تم 
: ي

 و 
ئيإل 
جلز

يت ا
خعيا

والو
طإل 

بسي
يت 

خعيا
سعإل

ل ال
خ 

ميإل 
لتعل

  ا
قاط

يف امل
فإل 
تةد

ملس
رد ا

املوا
ي  

جلم
ميإل 

 يو
ايت

ا 
وم 

ئلإل 
وأس

طإل 
أنش

 و 
ري 

متا
 

 ووسس  االستما  ، فةم املع  العام للمعطوق ، ا صول ملة معلومايت  ددة م  املعطوق ،فةم  سلسم األاداث يف العص املعطوق .

 لعص املعطوقيت امم م  ا
 فةم كلمايت جري مدلوفإل  المتماد ملة نربة الصويت والسياق ،متييز ا قيقإل م  اايال يف العص املعطوق ،فةم الععاةا التعيرييإل يف العص

 يابط بني العص املعطوق ومكتسيا ال القيليإل -املعطوق .
 الاوابط اللغويإل املعاسيإل للساد ،مييز لم  ااطاب .حيدد موخو  الساد ومعاةاه ،يستخدم  حيلم موخو  الوخعيإل التواةليإل

 يثم  القيم الواردة يف العص-يصدر أاكاما ملة  العص املعطوق ، يستخدم العربايت الصو يإل املستخدمإل يف العص املعطوق ،  يقيم مضمون العص

التعيري 
 الش و  

 ي ةم اديثال
يت الصو يإل املعاسيإل ل ست ةام والتعجب ،يستخدم رةيده اللغو  املكتسب .يعرب بلسان يوظف الاوابط اللغويإل املعاسيإل ، يستعمم العربا

 مايب 

 يتواةم م  الغري
م يستخدم األلمعإل املعاسيإل والقاائ  املعاسيإل للساد ،حيدد الزمان واملكان،يتقيد  ملوخو ، يطلب الكلمإل أبدب واارتام  ،يستخدم التعلي

 يال الشخصيوأساليب االقعا  ، يقدم رأ
 يطلب الكلمإل أبدب واارتام  ،يستخدم التعليم وأساليب االقعا   يقدم ذا ال وخيرب معةا

فةم 
 املكتوب

 يلتزم بقوامد القااءة الصامتإل ،حيرتم واوط القااءة اجلةايإل،يؤد  أداء معغما معاسيا للمقام ،حيرتم م مايت الوقف  ي ةم ما يقاأ

 اردة يف العصيعيد بعاء املعلومايت الو 
يؤد    -،يت امم م  معاين العص الساد  م  جريه ،مييز الشخصيايت اليشايإل ، املاديإل ،الواقعيإل ، ااياليإل ،مييز العص الساد 

 احمل وظايت أداء معربا .
 ويستعيط ا كم والقيم  -يايت العص اللغويإل ،حيدد فكاة العص العامإلحيدد القاائ  اللغويإل املعاسيإل للعص،جييب م  األسئلإل الهت  تعلق مباك يستعمم املعلومايت الواردة يف العص

التعي
 يا الكتايب

 حيرتم واوط العاض : املسافإل ، الع افإل ، حيرتم قوامد الكتابإل يف ااط واالم ء ،يوظف املعجم اللغو  املعاسب للموخو  يتعاف ملة خمتلف أوكال ا اوف
 ويستعمم م مايت الوقف املعاسيإل .يع م انتاجال وفق العمط الساد  .حيرتم قوامد اللغإل  يتسكم يف مستو يت اللغإل العابيإل

 انتاج معصوص متوافق م  وخعيإل التقول يعتج معصوةايت اسب  وخعيإل التواةم
 ارا  املوخسإل يف اجلدول املوايل ) جدول املوارد املعةجيإليف هنايإل  املقاط  م  خ ل املعايري ومؤوا  إدماجيإليتم  قول جتعيد املوارد م  خ ل وخعيايت  :الثاينالبعد 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي
ّ
 املخط
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 م ا ايت التعلمايت املستةدفإل  لتقول املقط  امليدان األسيو  ال صم املواد

 السعإل الثالثإل

 األول

 :1لوق إل ا 02املقط   كم امليادي   األسيو  األّول م  وةا أكتوبا
 القيم احنسانيإل لرت يب  أاداث فقاة  تعّلق مبسور وخعيايت 

* مت  وايد فرتايت التقول للغإل 
العابيإل بني مجي  املستو يت، 
حمطاء ةورة متكاملإل لتقول 
 الك اءة الشاملإل للماالإل

 03املقط   كم امليادي   األسيو  الثاين م  وةا نوفمرب
 :2لوق إل ا

 ا يب أاداث نص ساد    تعّلق مبسور ا ياة  وخعيايت حمادة
  االجتماميإل

 05املقط   كم امليادي   األسيو  األّول م  وةا في ا  الثاين
 :3لوق إل ا

حنتاج هنايإل نص ساد   قصري  تعّلق مبسورالييئإل والطّييعإل أو وخعيايت 
 الّا خإل والّصسإل

 07املقط   كم امليادي   األسيو  الاّاب  م  وةا أفايم الثالث
 :4لوق إل ا

كلمإل  تعّلق مبسور مامل   50جاول وخعيايت حنتاج نّص ساد  ال يت
 االبتكار واحبدا  

 

 

 

اقبة املستمّرة ط الّسنوي للمر
ّ
 املخط
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 الكفاءة

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

 الكفاءات الختامية   امليدان
واحلديث النبوي  القرآن الكرمي

 الشريف
 حيس  املتعّلم است ةار ما ا وظ م  القواآن الكال وا ديث العيو  الشايف يف وخعيايت التعّلم واألداء.

يف العقيدة اإلسالمية  األولية  مبادئ
 والعبادات

ويذكا بعض أمساء هللا ا س  يف وخعيايت  عّلميإل، وييد  أثاها يف يعّدد املتعّلم أركان احميان وقوامد احس م، ويْعِاف بعض أركان احميان )هللا، امل ئكإل(، 
 التواةم م   يطال، وحيسو   عاول املعوارف املتعلقإل  لوخوء والّص ة وكي يإل أدائةما، ويوظ ةوا يف وخعيايت املمارسإل.

 إل، وميارسةا يف  يطال م بسلوكال اليومي مجلإل املعارف والقيم املكتسيد املتعلّ جيسّ  األخالق واآلداب اإلسالمية
 هت آدم ونوح مليةما الس م.يعاف املتعّلم  طّايت م  سرية العيّب ةّلة هللا مليال وسلم وأخ قال، ويسرتود  ملوامظ األخ قيإل م  سلوكال ومعاقياليت ويتعّاف ملة قصّ  السية النبوية

 

 

 

 مادة الرتبية اإلسالمية
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احلجم 
 الساعي 

 قرتحة يف الكتاب   املوارد امل  وجيةايت م  الوثيقإل املافقإل      
رقم 
 األسيو 

ساعة 21  

 .خيصص م  الوقت احمجايل ما يعاسب لتس يظ السور، واست ةارها
يووتم  عاوهلووا يف الوخووعيايت التعلميووإل موو  املتعلمووني  سوورتا يجيإل قائمووإل ملووة نشوواط  -

ا  وووظ والتلقوووني والت سوووري والشووواح، وهوووو األداء املاكوووز ملوووة دور األسوووتاذ أكثوووا مووو  دور 
علم، ألن العصوووص الشوواميإل الووهت هووي سووور وآ يت وأااديووث نيويووإل نصوووص  وقي يووإل املووت

مقدسإل، ايث يعتمد فيةا استخدام آليايت القااءة وا  ظ اااةإل  لقواآن أو ا وديث، 
م  مصسف ولارة الشؤون الديعيوإل واألوقواف، أو كتواب املوتعلم، أو املسوجم، مو  إووااك 

 مستواه احدراكي املتعلم يف الت سري والشاح، ومااماة

  .1 تقومي تشخيصي
 أركان احس م وأركان احميان

ول
 األ

طع
املق

 

2.  
  .3 احميان  هلل

  .4 فضم  علم القاآن و عليمال
  .5 سورة التكاثا

  .6 العداء للص ة واحقامإل
  .7 احاسان للوالدي 

  .8 ط ولإل العيب )ةلة هللا مليال وسلم(
  .9 الوخوء
  .10 التيذيا 

  .11 سورة اهلمزة  
  .12 تقومي إشهادي أول

  .13 الصسيإل ا سعإل
  .14 الصلوايت اامس أدمج  علمايت

ساعة 18 ا سورة العاد يت  العرض املالئم ألركان العقيدة؛ *          ملقط ع  الثا   .15 ين

ابتدائي تربية إسالمية   لثةاملخطط الّسنوي لبناء التعلمات السنة الثا  
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 مطابقة العرض حلديث جربيل عليه السالم؛ *
 صّحة ذكر أمساء هللا احلسىن املستهدفة؛ *

 * املمارسة الّصحيحة.
 

 م يف املعارف املتعلقإل  لعيادايتيتالتسكّ إبراز 
 التسّكم يف ممارسإل الشعائايت *
 م ءمإل املمارسإل للوخعيايتيت *

 .* موخوميإل التقول لألداء
 العاض امل ئم للعصوص الشاميإل ذايت الصلإليت

 اس  ماض الّسلوكايت وحتديد آاثرهايت *
 * سلوكايت  دّل ملة فةم مضامني الّعصوص الشاميإل ذايت الصلإل

  يم لألحداث؛العرض السل
  ترتيب األحداث؛ *

 * استنباط العرب والدروس.

  .16 وياب العيبّ 
  .17 األخّوة يف احس م
  .18 احميان  مل ئكإل

  .19 مكانإل املسجد وآدابال
  .20 ة ة اجلمعإل
  .21 سورة القارمإل 

  .22 تقومي إشهادي اثن
  .23  م وأبوان آدم و مليال الس

  .24 سورة الزلزلإل
  .25 أاافظ ملة بيئهت

  .26 أدمج  علمايت الييّعإلسورة 

ساعات 9  
 

 سورة القدر

لث
الثا

طع 
املق

 

27.  
  .28 م  أمساء هللا ا س 

  .29 م  أدميإل املؤم 
  .30 ة ة العيد

  .31 نوح مليال الس م
  .32 تقومي إشهادي اثلث -  أدمج تعلمايت
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 ـــــم التشخيصيالتقويــ

  التقومي مستوايت  التحكم ملعايي  مناذج من مؤشرات 
 الت وة السليمإليت -
 مطابقإل االستدالل للوخعيايتيت -
 الّسلوك املطابق لآل يت واألااديث املتعاولإل. -

 لتوظيف موارد املقط  عاسيإل موخعيايت  واةم 
ال صم 
 األول

 * العاض امل ئم ألركان العقيدةيت
 قإل العاض  ديث جربيم مليال الس ميت* مطاب

 * ةّسإل ذكا أمساء هللا ا س  املستةدفإليت
 لتوظيف موارد املقط  عاسيإل موخعيايت  واةم  * املمارسإل الّصسيسإل.

ال صم 
 * إباال التسّكم يف املعارف املتعلقإل  لعيادايتيت الثاين

 * التسّكم يف ممارسإل الشعائايت
 ارسإل للوخعيايتيت* م ءمإل املم

 * العاض امل ئم للعصوص الشاميإل ذايت الصلإليت
 * اس  ماض الّسلوكايت وحتديد آاثرهايت

 * سلوكايت  دّل ملة فةم مضامني الّعصوص الشاميإل ذايت الصلإل.
 لتوظيف موارد املقط  عاسيإل موخعيايت  واةم 

ال صم 
 الثالث

ـــياملخطــط الّسنــوي للتقويــم البيداغوج  
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 *العاض السليم لألاداثيت 
 *  ا يب األاداثيت 

 * استعياط العرب والدروس.
 

 
 

 

 

 م ا ايت التعلمايت املستةدفإل  لتقول املقط  امليدان األسيو  ال صم املستوت

 السعإل الثالثإل

 01 ملقط  وخعيايت  واةم لتوظيف موارد املقط   01املقط   كم امليادي   06هنايإل األسيو   األول

 02 ملقط  ف موارد املقط  وخعيايت  واةم لتوظي 02املقط   كم امليادي   18هنايإل األسيو   الثاين /

 03 ملقط  وخعيايت  واةم لتوظيف موارد املقط   03املقط   كم امليادي   27هنايإل األسيو   الثالث

 

 

 

 

 

 

اقبة املستمرةاملخطط الّس   نوي للمر
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 الكفاءة
 الشاملة للمرحلة 

، ووادايت قياس الطول (، واجلم  والطاح والضاب والتعاسييإل000 100حيّم مشك يت بتجعيد معارفال اول األمداد )الطييعيإل األةغا م  
هعدسيإل ومصطلسايت معاسيإل، و عيري سليم لوةف  عّقم أو حتديد موق  ويء، ومقارنإل األطوال، واالستقاميإل، والتعامد  اوالكتلإل، ويستعمم خواةّ 

 والتعاظا
 الكفاءات اخلتامية   امليدان

 األمداد وا ساب
 إل األةغوا م حيّم مشك يت بتجعيد معارفال املتعّلقإل  ألمداد الطييعي

 سوواب بعوميووال )ا يل )قوووااءة وكتابوووإل، مقارنووإل و ا ييووا والع قوووايت بيعةووا، واستعموووال املعلوموووايت املوجوووودة يف كتابتةوووا(، وممليووايت اجلموو  والطوواح والضوواب وا 100 000 
 واملتمّعو  فيال(.

 اول أو خمططايت أو ةور ويع م معطيايت يف جدول.حيّم مشك يت  ستعمال معلومايت مدديإل مع ّمإل يف قووائم أو جود  ع يم معطيايت

 ال ضاء واهلعدسإل
لتعاظا احملور  حيم مشك يت متعلقإل بوةف  عقم أو حتديد موق  ويء يف ال ضاء أو ملة خمطط أو نقم وكم أو مقارنإل أطوال أو االستقاميإل، أو التعامد أو ا

  ستعمال مصطلسايت معاسيإل و عيري سليم.

 املقاديا والقياس
ام ومضام ا ال، اللرت ّم مشك يت متعلقإل مبقارنإل وقياس مقاديا )أطوال، كتم، سعايت، مدد(  ستعمال األدوايت والوادايت املعاسيإل )أجزاء ومضام ايت املرت، الغا حي

 (.sوminو hوأجزائال، يوم، وةا، سعإل، 
 

 

 

 

 مادة الرايضيات
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احلجم 
 رقم األسبوع وارد املقرتحة يف الكتاب   امل سيورة املقطع  توجيهات من املنهاج والوثيقة املرافقة الساعي

07 
 سامايت 

  .1 تقومي تشخيصي

ختتار وخعيايت  علميإل  ربل  ▪
االستعمااليت املختل إل لألمداد األةغا 

و وخح خمتلف وظائ ةا:  1000م  
األمداد للعّد والرتقيم وللتعيري م  

أسعار أو أطوال أو كتم أو السعايت أو 
 درجايت ا اارة.

الوخعيايت التعلميإل ميك  أن  عاجل  ▪
اااةإل  لتمثي يت بياانيت 

واملخّططايت، درجايت ا اارة أو  
كميايت األمطار املتساقطإل أو جداول 

 إاصائيإل.
يف  ا يب األمداد ختتار وخعيايت  ▪

التعقم ملة وايط مدد   لتقدم أو 
 250التدخا: مثم الوقوف ملة ااانإل 

 و 1000مشك يت  ستعمال األمداد األةغا م   : حيمالكفاءةمستوى 
قم ملة ممليهت اجلم  والطاح وقااءة متثي يت بيانيإل وخمططايت والتعاستعمال 

 ماةوفإل وكذا مقارنإل أطوال وكتم وسعايت
يتطلب الةا جتعيد ممليهت اجلم  والطاح ملة أمداد طييعيإل  انط قيإلطاح وخعيإل 
 مطاواإل يف وكم جداول أو متثي يت بيانيإل 1000أةغا م  

  عاول وخعيايت  علميإل أوليإل )بسيطإل(  تعلق  ملوارد .1
مليهت اجلم  والطاح ملة األمداد  عاول وخعيايت  علم احدماج  تعلق بتوظيف م .2

 يف سياقايت ما يطإل بتمثي يت بيانيإل أو خمططايت أو جداول. 1000األةغا م  
 ام الوخعيإل االنط قيإل. .3
 عاول وخعيايت  قومييإل  تعلق حبم مشك يت مجعيإل وطاايإل  تعلق  لتجمي   .4

  لعشاايت واملئايت واستعمال ماةوفإل يف سياقايت متعومإل.

يإل  تعلق حبم مشك يت  ا يب األمداد واجلم   الات اظ  عاول وخعيايت  قومي •
 واستعمال متثي يت بيانيإل أو خمططايت.

 99إىل  0األمداد م  

ول
 األ

طع
املق

 

 (1اجلم  والطاح )  .2
 مقارنإل أطوال

 التعقم ملة ماةوفإل
 (1) 999إىل  0األمداد م    .3

 (2اجلم  والطاح )
 (1التجمي   لعشاايت واملئايت )

4.  
 (3اجلم  والطاح )

 نقم وكم ملة ماةوفإل
 أجّنُد معاريف  * احلصيلة * املعاجلة

 (2) 999إىل  0م   األمداد
 متثي يت بيانيإل وخمططايت  .5

 مقارنإل سعايت
 اجلم   الات اظ

 (3) 999إىل  0األمداد م    .6
 1000العدد 

 املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة الرياضيات



ابتدائي  -املخططات السنوية   

 

خاانيت مث التقدم بو  50والتدخا بو 
لب  عيني خانإل خاانيت ويط 100

 .الوقوف العةائيإل
يف نقم أوكال ملة ماةوفإل،  قرتح 
وخعيايت  علميإل يف سياقايت خمتل إل 

و لتعسيق م  مواد أخات ) ابيإل 
 بدنيإل...(

معاجلإل بيداجوجيإل  ستةدف العقائص والصعو يت املسجلإل أثعاء  عاول املقط  
 خصوةا ما  علق  جلم   الات اظ أو بقااءة متثي يت بيانيإل أو خمططايت

 االستقامّيإل
 (2التجمي   لعشاايت واملئايت )  .7

 الطاح دون اات اظ

  .8 أجّنُد معاريف * احلصيلة  * املعاجلة

07 
 سامايت 

ختتار وخعيايت  علميإل  ربل  ▪
االستعمااليت املختل إل لألمداد 

و وخح خمتلف  10000األةغا م  
وظائ ةا: األمداد للعّد والرتقيم وللتعيري 

م  أسعار أو أطوال أو درجايت 
 ا اارة أو كتم.

يف  ا يب األمداد ختتار وخعيايت  ▪
التعقم ملة وايط مدد   لتقدم أو 

 التدخا.
أّن لقطعهت مستقيم  للتسّقق م  ▪

ن س الطول، ميك  استعمال املدور أو 
وسيلإل أخات )الورق الش اف، 

القياس، املدور(، لك  يعترب املدور 
األداة امل ضلإل )ألهنا أكثا دّقإل( ملقارنإل 

 أو نقم أطوال.
يتم التعّاف ملة الزاويإل القائمإل يف  ▪

مشك يت  ستعمال األمداد األةغا م   : حيمالكفاءةمستوى 
وممليهت اجلم  والطاح وبتوظيف مكتسيا ال يف اهلعدسإل للتعاف 10000

اظا وكم وإنشاؤه وكذا ملة التوال  والتعامد والتسقق م  وجود  ور  ع
 استعمال وادايت القياس الطول والكتلإل.

           ------------------------------- 
طاح وخعيإل انط قيإل يتطلب الةا جتعيد ممليهت اجلم  والطاح ملة أمداد  .1

مطاواإل يف وكم جداول أو متثي يت بيانيإل أو  10000طييعيإل أةغا م  
 يط   ياة اليوميإل للتلميذ.خمططايت أو جداول ويف سياق ما 

  عاول وخعيايت  علميإل أوليإل )بسيطإل(  تعلق  ملوارد .2
 عاول وخعيايت  علم احدماج  تعلق بتوظيف ممليهت اجلم  والطاح ملة األمداد  .3

يف سياقايت ما يطإل بقياس أطوال وكتم معاوخإل يف خمططايت أو  10000األةغا م  
 جداول.

 ام الوخعيإل االنط قيإل. .4
عيايت  قومييإل  تعلق حبم مشك يت مجعيإل وطاايإل  تعلق بقااءة وكتابإل  عاول وخ .5

واستعمال الع قايت ا سابيإل بيعةا يف سياقايت متعومإل  10000األمداد  ألةغا م  
 معةا قياس الكتم.

 منهجية حّل مشكالت

ـاين
ّـــــــــــ

 الث
طع

املق
 

 قياس أطوال  .9
 (1م قايت اسابّيإل بني األمداد )

 معتصف قطعإل مستقيم
 مشك يت مجعيإل وطاايإل  .10

 مقارنإل كتم
 الزوا  القائمإل

 قياس كتم  .11
 (1) 999 9إىل  0األمداد م  

 مستقيمايت متواليإل ومستقيمايت متعامدة
 (2) 999 9إىل  0األمداد م    .12

 لتقومي الفصلي األّولا
  .13 احلصيلة  * املعاجلة معاريف *أجّنُد 

 (3) 999 9إىل  0األمداد م  
 999 9متتاليإل األمداد إىل   .14

  ور  عاظا وكم
 وادايت قياس الطول

15.  
 (2م قايت اسابيإل بني األمداد )



ابتدائي  -املخططات السنوية   

 

أوكال م   يط التلميذ كاك  اجاة 
لطّي أو مث  وميك  جتسيدها  

 بقالب.
الغاض م  رسم الزاويإل القائمإل هو 
رمسةا معد نقم أوكال  تضم  لوا  

 قائمإل وليس مبعزهلا

 عاول وخعيايت  قومييإل  تعلق بتعيني وإنشاء  ور  عاظا وكم هعدسي وأخات  تعلق  •
ح  حخافإل يف سياقايت متعومإل معةا استعمال وادايت برت يب األمداد وبعمليإل الطا 

 الطول. 
معاجلإل بيداجوجيإل  ستةدف العقائص والصعو يت املسجلإل أثعاء  عاول املقط  خصوةا 

 ما  علق  جلم   الات اظ أو الطاح  حمارة أو بقااءة متثي يت بيانيإل أو خمططايت.

 اجلم  والطاح
 خافإلالطاح  ح

16.  
 احنشاء  لتعاظا

 (1الضرب )

 أجّنُد معاريف  * احلصيلة  * املعاجلة  

07 
 سامايت 

ختتار وخعيايت  علميإل  ربل  ▪
االستعمااليت املختل إل لألمداد 

و وخح  100000األةغا م  
خمتلف وظائ ةا: األمداد للعّد والرتقيم 
وللتعيري م  أسعار أو كتم أو سعايت 

 ايت ا اارة.أو درج
يف ام مشك يت مجعيإل أو خابيإل   ▪

م  الواق  وم   يط  وخعيايت قرتح 
التلميذ يتطلب الةا استعمال 

إجااءايت وخصيإل أو اّم مشك يت 
 م  الشكم:

a+b= ?     و   a+ ?=b   
   ?+a=b   وa x b = ?  

معد وةف اجملسمايت نعتمد ملة  ▪
وخعيايت  علميإل  درج ملب، كاايت، 

يف مناذج م   أسطواانيت مقدمإل
 ااشب أو م  الي ستيك.

يف  عاول إنشاء  صميم جملسم نعتمد  ▪
أنشطإل  ربل معشور مسم بعد نشا كم 

وممليايت  100000حيم مشك يت  ستعمال األمداد األةغا م  : مستوى الكفاءة 
اجلم  والطاح والضاب وانتقاء معطيايت م يدة وبتوظيف مكتسيا ال يف اهلعدسإل لوةف 

 مسم أو إجنال مثيم لال، واستعمال وادايت الكتم والسعإل
     ------------------------------------  
ح وخعيإل انط قيإل يتطلب الةا جتعيد ممليايت اجلم  والطاح والضاب ملة طا  ▪

مطاواإل يف وكم جداول أو متثي يت بيانيإل أو  100000أمداد طييعيإل أةغا م  
 خمططايت أو جداول ويف سياق ما يط   ياة اليوميإل للتلميذ

احدماج  عاول وخعيايت  علميإل أوليإل )بسيطإل(  تعلق  ملوارد  عاول وخعيايت  علم  ▪
يف  10000 تعلق بتوظيف ممليايت اجلم  والطاح والضاب ملة األمداد األةغا م  

 سياقايت ما يطإل بقياس سعايت معاوخإل يف خمططايت أو جداول.
 ام الوخعيإل االنط قيإل. .1
 عاول وخعيايت  قومييإل  تعلق حبم مشك يت مجعيإل وطاايإل واستعمال جداول  .2

 وادايت الكتلإل.الضاب يف سياقايت خمتل إل معةا استعمال 

 عاول وخعيايت  قومييإل  تعلق بوةف اجملسمايت وإنشاء دائاة وحبم مشك يت مجعيإل  •
 وخابيإل واستعمال جداول الضاب يف سياقايت متعومإل معةا استعمال وادايت السعإل.
معاجلإل بيداجوجيإل  ستةدف العقائص والصعو يت املسجلإل أثعاء  عاول املقط  خصوةا 

 ا ساب يتمّع 

 
لث

ــــــــا
الثّــــ

طع 
املق

 
 

 (1اّم مشك يت )  .17
 (1جداول الضاب )

 وادايت قياس الكتم
 (2جداول الضاب )  .18

 (2الضاب )
 1000، 100، 10الضاب يف 

 اجملّسمايت  .19
 لي الضاب وخاةيإل التو 

 أجّنُد معاريف * احلصيلة * املعاجلة
 مشك يت مجعّيإل وخابّيإل

 قياس سعايت  .20
 000 10العدد 

 (1املكعب ومتوال  املستطي يت )
 (2املكعب ومتوال  املستطي يت )  .21

 (1) 999 99األمداد إىل 
 (2) 999 99األمداد إىل 

 الّدائواة  .22
 (2اّم مشك يت )
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 م  املكعب ومتوال  املستطي يت.
إّن استعمال التصميم خيّص املكعب  -

ومتوال  املستطي يت فقط أما  لعسيإل 
للمجسمايت األخات فتعجز مثي را 

ت )مجني، مبواد وأدوايت و قعيايت أخا 
 طني...(.

أو الضاب أو انتقاء معطيايت أو إنشاء  صميم.ما  علق  جلم  أو الطاح   التقومي الفصلي الثان 
أجّعدع معاريف * ا صيلإل  * املعاجلإل + 

 معةجيإل اّم مشك يت 
 
 
 
 

23.  

07 
 سامايت 

ختتار وخعيايت  علميإل  ربل  ▪
االستعمااليت املختل إل لألمداد األةغا 

و وخح خمتلف  100000م  
وظائ ةا: األمداد للعّد والرتقيم وللتعيري 

ار أو أطوال أو درجايت ا اارة م  أسع
 أو كتم أو  واري  أو مدد.

يف مقاربإل م ةوم القسمإل نقرتح  ▪
وخعيايت التولي  املتساو  والتقسيم 
و عيني اصص أو  عيني مدد أوياء 

 .موخومإل ملة وكم مستطيم
 :أ  مشك يت م  الشكم

a x b = ?   , a x ? = b   , ? 
x a = b 

يإل ميك  أن  عاجل الوخعيايت التعلم ▪
اااةإل  لتمثي يت بياانيت 

 :حيم مشك يت  ستعمال األمداد األةغا م        مستوى الكفاءة
والطاح والضاب والقسمإل وييلغ الال ويوظف وممليايت اجلم   100000

مكتسيا ال يف اهلعدسإل لوةف وكم هعدسي مدلوف ورمسال  ليد ا اة أو أبدوايت 
 هعدسيإل. وكدا استعمال وادايت قياس املدد

طاح وخعيإل انط قيإل يتطلب الةا جتعيد ممليايت اجلم  والطاح والضاب والقسمإل  .1
 وكم جداول أو متثي يت بيانيإل أو مطاواإل يف 100000ملة أمداد طييعيإل أةغا م  

 خمططايت أو جداول وما يط بقياس مدد م  ا ياة اليوميإل للتلميذ.
  عاول وخعيايت  علميإل أوليإل )بسيطإل(  تعلق  ملوارد  .2
 عاول وخعيايت  علم احدماج  تعلق بتوظيف ممليايت اجلم  والطاح والضاب ملة  .3

 ياس مدد.يف سياقايت ما يطإل بق 10000األمداد األةغا م  
 ام الوخعيإل االنط قيإل. .4
 عاول وخعيايت  قومييإل  تعلق بتسميإل ومتييز األوكال اهلعدسيإل املدلوفإل وحبم  .5

مشك يت مجعيإل وطاايإل يف سياقايت متعومإل ما يطإل مبوارد املقط  معةا استعمال السامإل 
 والدقيقإل.

 (3) 999 99األمداد إىل 

بع 
الرا

طع 
املق

 

 999 99متتاليإل األمداد إىل   .24
 (1قياس معدد )

 (3معةجّيإل اّم مشك يت )
 (3م قايت اسابّيإل بني األمداد )  .25

 األوكال املستويإل واملضلعايت
 100، 10الضاب يف مضام ايت 

 (1ا اسيإل )  .26
 (3اّم مشك يت )
 (1األوكال املدلوفإل )

 (2األوكال املدلوفإل )  .27
 (3الضاب )

  ع يم وإجنال اساب

28.  
 (1األوكال املاّكيإل )

 (2قياس معدد )
 أجّنُد معاريف  * احلصيلة  * املعاجلة

  .29 القسمإل: التجميو 
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واملخّططايت، درجايت ا اارة أو  
كميايت األمطار املتساقطإل أو جداول 

 إاصائيإل.
يف ام املشك يت  قرتح وخعيايت  ▪

نصوةةا  تضم  معلومايت لائدة وجري 
خاوريإل وملة التلميذ اختيار املعلومايت 
ال لمإل  م املشكلإل. وقد  كون هذه 

دة ةاااإل املعلومايت الضاوريإل جري وار 
 يف الوخعيإل املقرتاإل.

كما  قرتح وخعيايت  سامد التلميذ 
ملة طاح أسئلإل م  مثم ماذا طلب 
مين؟ ما هي املعلومايت الهت استعملةا 
يف ا م؟  ما هي العمليإل املعاسيإل؟ ماذا 
أكتب يف ا م؟ إّن مثم هذه األسئلإل 
خاوريإل لدت التلميذ لتطويا فةمال 

اةا املكونإل للع قايت املوجودة بني العع
املعطيايت(.   -لعص مشكلإل )املطلوب 

كما أهنا خاوريإل الكتساب ك اءايت 
ام املشك يت ومي وخ  فاخيايت 
وجتاييةا، إمداد ام وماخال و يليغال، 
التدكد م  ةسإل ام و قيم الول 

 أخات مقرتاإل

م  باانمج  عاول وخعيايت  قومييإل  تعلق إبنشاء أوكال هعدسيإل املدلوفإل انط قا  •
إنشاء وأخات  تعلق حبم مشك يت جتعد فيةا العمليايت األرب  يف سياقايت متعومإل 

 ما يطإل مبوارد املقط  معةا  يليغ ا م كتابيا وو اهيا و ربياه.
معاجلإل بيداجوجيإل  ستةدف العقائص والصعو يت املسجلإل أثعاء  عاول املقط  خصوةا 

 طيايت أو إنشاء وكم هعدسي مدلوف.ما  علق  لعمليايت األربعإل أو انتقاء مع

 القسمإل: التوليوو 
 (4اّم مشك يت )
 (2األوكال املاّكيإل )

 (2ا اسيإل )  .30
 (3األوكال املاّكيإل )
 مشك يت اسابّيإل

 مسائم متعّومإل  .31
 القسمإل: التجميو 

   أجّنُد معاريف  * احلصيلة  * املعاجلة  
 الفصلي الثالث  التقومي

 32.  
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  لتقويـــــــم التشخيصيا

 مستوى الكفاءة  مؤشرات ملعايي التحكم 
  1000مقارنإل و ا يب و  كيك ومج  وطاح دون إمارة لألمداد األةغا م   -مشافةإل وكتابإل. 1000 عيني األمداد األةغا م   -
 التعّقم ملة ماةوفإل و كيري وكم مليةا. -رة.وخ  ممليإل الطاح دون إما -التّعاف ميادئ التعداد العشا  ومييز بني الاقم والعدد. -
التمييز بني املعطيايت واملطلوب يف  -قااءة متثي يت بيانيإل وخمططايت. -املقارنإل بني سعايت واملقارنإل بني كتم  ستعمال امليزان ذ  الك تني. -

التسّقق م  ةسإل  -يإل سليمإل كتابيا وو ةيا.التعيري بلغإل ماب -استعمال الامول واملصطلسايت والرتميز العاملي بشكم سليم. -نص مشكم. 
  قدل معتوجا بشكم مع ّم ومعسجم.   -نتائج واملصادقإل مليةا. 

حيم مشك يت  ستعمال األمداد  .1
وممليهت اجلم   1000األةغا م  

والطاح وقااءة متثي يت بيانيإل وخمططايت 
والتعقم ملة ماةوفإل وكذا مقارنإل أطوال 

 الفصل األول وكتم وسعايت.

وخ  ممليإل  -10000مقارنإل و ا يب و  كيك ومج  وطاح األمداد األةغا م   -مشافةإل وكتابإل، 10000األةغا م    عيني األمداد -
،  gاختيار الوادة املعاسيإل لقياس كتم )  -(mm ،cm  ،m  ،dm  ،kmاختيار الوادة املعاسيإل لقياس طول )  -الطاح  حمارة

kg) 
إمتام رسم وكم  -التعيني  ور  عاظا وكم -تقيمني وللتعاف ملة لاويإل قائمإل.لتسقق م   وال  أو  عامد مساستعمال املسطاة والكوس ل -

الامول واملصطلسايت والرتميز  استعمال - التمييز بني املعطيايت واملطلوب يف نص مشكم. -متعاظا وياسم ن ري وكم  لعسيإل إىل  ور.
 قدل معتوجا بشكم مع ّم  -التسّقق م  ةسإل نتائج واملصادقإل مليةا.  -سليمإل كتابيا وو ةيا.التعيري بلغإل مابيإل  -العاملي بشكم سليميت

 ومعسجم.

حيم مشك يت  ستعمال األمداد  .2
وممليهت اجلم   10000األةغا م  

والطاح وبتوظيف مكتسيا ال يف اهلعدسإل 
للتعاف ملة التوال  والتعامد والتسقق 
م  وجود  ور  عاظا وكم وإنشاؤه 

ذا استعمال وادايت القياس الطول وك
 والكتلإل.

ط السنوي للتقويم البيداغوجي
ّ
 املخط
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استعمال  -100000مقارنإل و ا يب و  كيك ومج  وطاح األمداد األةغا م   -مشافةإل وكتابإل، 100000األةغا م   عيني األمداد  -
 مشكلإل. استخااج معلومايت خاوريإل، م  سعدايت خمتل إل،  م -وخ  ممليإل الضاب يف مدد مكّون م  رقم وااد. -جداول الضاب.

 عليم أاداث  ستعمال  -( cl ،lاستعمال وادايت قياس السعايت )  - صميما ملكعب وملتوال  مستطي يت.وةف مسمايت وإنشاء  -
الامول واملصطلسايت والرتميز العاملي بشكم  استعمال - التمييز بني املعطيايت واملطلوب يف نص مشكم. -(mn  ،hالوادايت املعاسيإل ) 

  قدل معتوجا بشكم مع ّم ومعسجم. - التسّقق م  ةسإل نتائج واملصادقإل مليال. -.لغإل مابيإل سليمإل كتابيا وو ةياالتعيري ب  -سليم.

حيم مشك يت  ستعمال األمداد .3
وممليايت اجلم   100000األةغا م  

والطاح والضاب وانتقاء معطيايت م يدة 
وبتوظيف مكتسيا ال يف اهلعدسإل لوةف 

استعمال مسم أو إجنال مثيم لال، و 
 وادايت الكتم والسعإل.

 الفصل الثاين

إجنال القسمإل  -وخ  ممليإل الضاب لعدد مكّون م  رقمني. -100000مقارنإل ويا ب وي كك وجيم  ويطاح األمداد األةغا م   -
إل للتمييز بيعةا استعمال خواص أوكال هعدسيإل مدلوف -استعمال ا اسيإل حجنال اساب يتعلق  لعمليايت األرب  -بتجمي  اصص متساويإل.

استعمال أدوايت هعدسيإل حنشاء وكم ماسوم  ليد ا اّة أو  -التعّاف ملة أوكال مدلوفإل خم  وكم ماكب. -ولوة ةا أو لعقلةا.
التعيري   -الامول واملصطلسايت والرتميز العاملي بشكم سليميت استعمال - التمييز بني املعطيايت واملطلوب يف نص مشكميت -لتصديق فاخيإل.

  قدل معتوجا بشكم مع ّم ومعسجم. -التسّقق م  ةسإل نتائج واملصادقإل مليةا -.إل مابيإل سليمإل كتابيا وو ةيابلغ

حيم مشك يت  ستعمال األمداد .4
وممليايت اجلم   100000األةغا م  

والطاح والضاب والقسمإل وييلغ الال 
ويوظف مكتسيا ال يف اهلعدسإل لوةف 
ة وكم هعدسي مدلوف ورمسال  ليد ا ا 
أو أبدوايت هعدسيإل. وكدا استعمال 

 وادايت قياس املدد.

 الفصل الثالث
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 املقطع أمثلة للوضعيات املستهدفة ابلتقومي األسبوع الفصل املستوى

 السنة الثالثة

 األول

األسبوع الرابع من 
 شهر أكتوبر

يهت اجلم  والطاح وقااءة وممل 1000مشك يت  ستعمال األمداد األةغا م   حبموخعيايت ماكيإل  تعلق  •
 متثي يت بيانيإل وخمططايت 

 وخعيايت التعقم ملة ماةوفإل ومقارنإل أطوال وكتم وسعايت. •
1 

األسبوع الثالث من 
 شهر نوفمرب

 وممليهت اجلم  والطاح. 10000مشك يت  ستعمال األمداد األةغا م  حبم وخعيايت ماكيإل  تعلق  •
 تسقق م  وجود  ور  عاظا وكم وإنشاؤه.وخعيايت للتعاف ملة التوال  والتعامد وال •
 وخعيايت  تعلق  ستعمال وادايت القياس الطول والكتلإل. •

2 

منتصف شهر  الثاين
 فيفري

وممليايت اجلم  والطاح  100000مشك يت  ستعمال األمداد األةغا م  حبم وخعيايت ماكيإل  تعلق  •
 م مشكم.والضاب واستعمال وادايت الكتم والسعإل وانتقاء معطيايت م يدة  

 وخعيايت  تعلق بتوظيف مكتسيايت يف اهلعدسإل لوةف مسم أو إجنال مثيم لال. •
3 

األسبوع الرابع من  الثالث
 شهر أفريل

وممليايت اجلم  والطاح  100000مشك يت  ستعمال األمداد األةغا م   حبموخعيايت ماكيإل  تعلق  •
 والضاب والقسمإل.

  ليد ا اة أو أبدوايت هعدسيإل. وخعيايت  تعلق بوةف وكم هعدسي مدلوف ورمسال  •
 وخعيايت  تعلق  ستعمال وادايت قياس املدد. •

4 

 

 

ط السنوي 
ّ
اقبة املستمرةاملخط للمر  
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 الكفاءة

 حيسن التصرف أمام مشكالت شخصية و مجاعية تتعلق ابلصحة و التغذية. الشاملة للمرحلة 

 الكفاءات اخلتامية   امليدان
 امد التغذيإل الصسيإل بتجعيد موارده اول بعض م اها الوظائف ا يويإل معد االنسان حيافظ ملة ةستال ويةتم بصسإل جريه  ارتام قو  اإلنسان و الصحة
 حيافظ ملة  يطال بتجعيد موارده اول امل اها الكربت للسياة معد الكائعايت ا يإل وخماطا التلوث  اإلنسان واحمليط

 املعلمإل ملة  ور الزم  ، واستخدام الالانمإل  يتموق  يف الزم  بتجعيد موارده املتعلقإل مب ةوم املعَلَمة يف الفضاء والزمن

صائص املادة حيم مشك يت م  ا ياة اليوميإل  تطلب التعامم م  املادة وحتوالرا ، واستخدام أدوايت  كعواوجيإل ، وأدوايت القياس بتجعيد موارده اول خ ملاّدة وعامل األشياءا
 وميادئ القياس 

 
 

 

 

 لوجيةو ادة التربية العلمية و التكنم
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 وثيقإل املاافقإل وجيةايت م  ال ا جم السامي 
 املوارد املقرتحة يف الكتاب    سريورة املقط  

رقم  
 األسيو 
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  لعسيإل ألخطار سوء التغذيإل  كون األمثلإل  ددة  
اليدانإل:  عتج م  احفااط يف  عاول األجذيإل املصعومإل  -

 م  السكا.
م  اجم التسقق م    لم مدد دقايت القلب ومدد 

ىل دقايت القلب يف مدة معيعإل العيضايت جيب االستما  إ
 اثنيإل. 20وم  األفضم أن  كون 

جس العيض وحيسب مودد الوعيضوايت يف ن س املدة الزمعيإل 
 اثنيإل. 20أ  

 ولدراسإل  غري نشاط القلب بتغري اجملةود العضلي  - 
 امليذول خنتار وخعيتني :

املشي واجلا  ويكون ذلك يف ن س املدة  -
عد انتةاء العشاط الزمعيإل السال إل الذكا، وب

 مياواة.

التوميإل  طاح وخعيإل انط قيإل  عدرج يف إطار- 1
  لتغذيإل الصسيإل والعواقب العامجإل م  سوء التغذيإل.

 عاول وخعيايت  علميإل جزئيإل  تعلق  ملوارد  - 2
 ا  يإل:   * التغذيإل والصسإل الغذائيإل. * دوران الدم.      

خم  قوامد وخعيإل لتعلم إدماج موارد الك اءة  - 3
التغذيإل وم قتةا  لدوران.                                       

ام الوخعيإل االنط قيإل يستوجب جتعيد وإدماج  - 4
حتديد  –املوارد الهت مت إرساؤها:  صعيف األجذيإل 

 يين السلوكايت الصسيإل يف  –مواقب سوء التغذيإل 
 التغذيإل.

مااض الصسيإل  عاول وخعيايت  قومييإل  تعّلق  أل - 5
 املا يطإل بسوء التغذيإل.

معاجلإل بيداجوجيإل احملتملإل. - 6  

  .1  قول  شخيصي

 التغذيإل و الصسإل الغذائيإل : أجذيهت متعومإل

ألول
  ا
ملقط

ا
 

سإل
لص
  وا

سان
احن

 :
 

2.  

  .3 التغذيإل و الصسإل الغذائيإل : سوء التغذيإل

  .4 نشاط القلب و دوران الدم : العيض و دقايت القلب

نشاط القلب و دوران الدم :  كيف نشاط القلب م  

 اجلةد العضلي

5.  

1إدماج   6.  

 
م  أجم مقارنإل منطني م  التعقم ميك  اختيار الق ز،  -

 واجلا .
ناكّز يف مقارنإل ن ام األسعان ملة منو األنياب  -

 عدرج يف إطار التسسيس  طاح وخعيإل انط قيإل 1.
 هبشاوإل احمليط وخاورة احملاف إل مليال.

 التعقم معد ا يوان :  أمناط التعقم

ين: 
 الثا

ط 
املق

ان 
حنس

ا
يط
واحمل

 

7.  

  .8 التعقم معد ا يوان : سطح ار كال ا يوان ملة األرض

مية التكنولوجيةاملخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة التربية العل  
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وخمور القواط  معد آك يت اللسوم، والعكس  لعسيإل 
  ك يت العشب.
بإل يل ت انتياه الت ميذ إىل أنال معدما معد اجنال التجا 

يعاض العيايت األخضا للضوء ذلك ال يعين  عايضال 
 ألوعإل الشمس.

مسيق  لتجابإل إنيايت  درنإل  للمعلم حتضريميك   -
يف املاء  ن اا لسامإل ا صول ملة   بطاطا الوة بوخعةا

 العتائج. 
مسيق  لتجابإل إنيايت  درنإل  للمعلم حتضريميك   -

عةا  يف املاء  ن اا لسامإل ا صول ملة بطاطا الوة بوخ
 العتائج. 

التدكيد ملة أن التكاثا يسمح بز دة مدد الكائعايت 
 ا يإل واستمااريإل العو 

 عاول وخعيايت  علميإل جزئيإل  تعلق بووووواملوارد  -2
 التعقم، التغذيإل والتع س معد ا يواانيت ا  يإل:* 

 * التغذيإل معد العيااتيت ااضااء.
 * التكاثا معد العيااتيت ذايت األلهار.
 * املاء يف ا ياة اليوميإل وخماطا الع ا يت.

وخعيإل لتعلم إدماج موارد الك اءة خم  م اها  - 3
                      ا ياة معد الكائعايت ا يإل وخماطا الع ا يت.                  

ام الوخعيإل االنط قيإل يستوجب جتعيد وإدماج - 4
 املوارد الهت بتجعيد وإدماج املوارد الهت مّت إرساؤها: 

كي يإل    -خصائص ا ياة معد الكائعايت ا يإل  -
 يين سلوكايت إجيابيإل  –استة ك املاء للمساف إل مليال 

 للتعامم م  الع ا يت .
يإل  تعّلق مبخاطا  لوث الييئإل  عاول وخعيايت  قومي-5

 وأتثريها ملة الكائعايت ا يإل.
 املعاجلإل الييداجوجيإل احملتملإل.                                        -6

  .9 التغذيإل معد ا يوان: األن مإل الغذائيإل

  .10 التغذيإل معد ا يوان : ن ام األسعان معد ا يوان

  .11 التع س معد ا يوان :  أمناط التع س معد ا يوان

  .12 تقومي إشهادي أول

التغذيإل معد العيايت األخضا : ا اجيايت الغذائيإل للعيايت 

 األخضا

13.  

يااتيت ذايت األلهار: التكاثا بواسطإل التكاثا معد الع

 اليذور

14.  

 
 

 سامإل 21

الرتكيز ملة  قديا االاتياجايت اليوميإل للماء لكم  -
فاد م  العائلإل، وملة أمهيإل هذه الثاوة وخاورة احملاف إل 

 مليةا.
احوارة إىل أن ماء ا ع يإل )ةاحل للشاب( ألنال  -

طةا مطةا، ولك  ماء اليئا أو السد أو اليسا، جيب أن ي
 قيم االستة ك املعزيل.

 تم معايعإل الع ا يت الهت خيل ةا الت ميذ يف القسم 
بعد مدة م  العمم، ليتعافوا ملة كميتةا،  اكييتةا 
ومصدرها وم قتةا بعشاطةم داخم القسم )يتعاملون م  
 الع ا يت حبذر والغسم بعد م مستال(.

 لتكاثاالتكاثا معد العيااتيت ذايت األلهار: أمناط أخات ل

ب  
ات

- 
ين :

 الثا
ط 

املق
 

يط
واحمل

ان 
حنس

ا
 

15.  

  .16 املاء يف ا ياة اليوميإل: ماء ا ع يإل

  .17 املاء يف ا ياة اليوميإل: املاء هو ا ياة

  .18 ن ا يت يف كم مكان : مصادر الع ا يت

  .19 ن ا يت يف كم مكان : وكاا أاياب الع افإل

2إدماج   20.  

 د30سا 7

شاط اول إوكاليإل م  الذ  يتساك ويدور؟ بعاء الع .
أهي األرض  دور اول ن سةا أم الشمس  دور اول 

استعمال مسم الكاة األرخيإل ومصياح يدو    -األرض؟
 حملاكاة م ةا  عاوب الليم والعةار. 

اليسث  م  اتري  اادثإل معيعإل واادة يف الالانمتني: ميد 

طاح وخعيإل انط قيإل  عدرج يف إطار ال واها   - 1
 املاافقإل  اكإل األرض.

 عاول وخعيايت  علميإل جزئيإل  تعلق  ملوارد  - 2
 ا  يإل: *  ااكإل األرض اول ن سةا.*الالانمإل. 

 *  ع يم الزم .

 دوران األرض اول ن سةا :

ث :
الثال

ط  
املق

 
 

ضاء
 ال 

 يف
لمإل

املع
 

21.  

 2تقومي إشهادي 
22.  
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وخعيإل لتعلم إدماج موارد الك اءة خم  م ةوم  - 3 .مي د، الدخول املدرسي، ميد ديين، وطين،..
                          املعلمإل واستخدام الالانمإل.          

ام الوخعيإل االنط قيإل يستوجب بتجعيد  - 4
 وإدماج املوارد الهت مت إرساؤها:  

قااءة   -وكم األرض وااكتةا اول ن سةا  -
 وحتليم الالانمتني الشمسيإل والقمايإل.    

 عاول وخعيايت  قومييإل  تعلق بتجسيد م اهيم  -5
 اول املعامل املكانيإل والزمانيإل.  

 املعاجلإل الييداجوجيإل احملتملإل.                                      -6

 دوران األرض اول ن سةا :
23.  

  الالانمايت: الالانمايت
24.  

 3إدماج  الالانمايت: الالانمايت املي ديإل و اهلجايإل
25.  

سا 10
 د30

إمطاء أمهيإل الكتشاف أداة قياس درجإل ا اارة 
 )احملاار(.

 دريب الت ميذ ملة كي يإل استعمال احملاار والتعاف  
 ملة خمتلف مكوان ال.

التعييال إىل استخدام اليطاريإل فقط دون املصادر األخات ملا 
 فيةا م  خطورة.

 
خدم يف يوجال اهتمام الت ميذ إىل موالي  أخات  ست -

مااليت أخات ومعةا امليزان الاقمي وااللكرتوين لقياس  
 كتلةم ) عيني أولاهنم( يف نشاط مكمم

و طاح وخعيإل انط قيإل  عدرج يف إطار التعامم - 
 اليومي م  املادة واستعمال األدوايت التكعولوجيإل. 

 و  عاول وخعيايت  علميإل جزئيإل  تعلق  ملوارد ا  يإل:  2
اوتعال مصياح   -خواص اهلواء  -وو جتّمد املاء 
 امليزان واستعماال ال. -كةا ئي 

وخعيإل لتعلم إدماج موارد الك اءة خم   - 3 
 حتواليت املادة واستخدام األدوايت التكعولوجيإل.     

و ام الوخعيإل االنط قيإل يستوجب بتجعيد وإدماج  4
 املوارد الهت مّت إرساؤها: 

املادة وحتوالرا التعامم م   – وظيف أدوايت  قعيإل  -
 ممارسايت جتايييإل ملة خواص اهلواء. –
و  عاول وخعيايت  قومييإل  تعلق  ليعد الع عي  5

 استخدام احملاار و إة اق اهلواء: استخدام احملاار

:  
الااب

ط  
املق

 
 

 و 
ادة
امل

وياء
 األ

مامل
 

26.  

  .27 استخدام احملاار و إة اق اهلواء: درجإل ااارة جتمد املاء

  .28 استخدام احملاار و إة اق اهلواء: نقم اهلواء م  إانء

  .29 مصياح اجليب و الدارة الكةا ئيإل : مصياح اجليب

  .30 مصياح اجليب و الدارة الكةا ئيإل : دارة كةا ئيإل بسيطإل

  .31 استعماال ال : ممليإل الولن و قياس الكتلإل امليزان و



ابتدائي  -املخططات السنوية   

 

 لألدوايت التكعولوجيإل ملختلف مااليت ا ياة اليوميإل.
 و املعاجلإل الييداجوجيإل احملتملإل 6
 

  تقومي إشهادي اثلث + 4إدماج 
32.  
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 التقويـــــــم التشخيصي

 الكفاءة اخلتامية معايي التحكم يف الكفاءة: 
 التعّاف ملة األجذيإل   و عومةا ✓
 التعاف ملة مواقب سوء التغذيإل  ✓
 التغذيإل الصّسيإل قوامد  ارتام جريه حيافظ ملة ةّستال، ويةتّم بصسإل قلب واجلةد العضليالابط  بني نشاط ال ✓

 اول بعض م اها الوظائف ا يويإل معد احنسان موارده بتجعيد

 ال صم األول

 التعّاف ملة خمتلف أمناط التعقم معد ا يواانيت ✓
 التعّاف ملة األن مإل الغذائيإل املختل إل للسيواانيت ✓
 األمناط املختل إل للتعّ وس معد ا يواانيتالتعّاف ملة  ✓
 التعّاف ملة بعض ااجوايت العيااتيت ااضااء للعمّو. ✓
 التعّاف ملة التكاثا معد العيااتيت ذايت األلهار ✓
 وةيلال    ووسائم الشاوب املاء التعاف ملة مصادر ✓
 دره.االستعمال العق ين للمواء الشواوب واملسامهإل يف ا  اظ ملة ويكإل  وليعال ومصا ✓
 التعّاف ملة خماطا الع ا يت الهت ختّل ةا نشاطايت احنسان. ✓
 املسامهإل يف ا ّد م  مواقب الع ا يت ✓

اول امل اها الكربت للسياة معد الكائعايت  حيافظ  يطال بتجعيد موارده
 ا ّيإل وخماطا التلوث

 ن سةا  والعةار و ربط م ةوم اليوم حباكإل األرض اول  التعّاف ملة ظاهاة  عاقب اللي ✓
 التعّاف ملة كي يإل بعاء الالانمإل. ✓
 استعمال رلانمايت خمتل إل لتسديد اتري  اادثإل ✓

املتعّلقإل مب ةوم املعلمإل ملة  ور الزم ،  مواردهيتموقو  يف الزمو  بتجعيد 
 واستخدام الالانمإل

ال صم 
 الثاين

 التعّاف ملة احملاار وكي يإل  عيني درجإل ا اارة. ✓
  واق اهلووواء  ملمارسإل التجايييإل. التعّاف ملة خاّةيإل إة ✓
 التعوّاف ملة املصياح اليدو  ووظي تال. ✓
  اكيب دارة كةا ئيإل بسيطووإل. ✓
 التعّاف ملة امليزان واستعماال ال قياس كتم  ستخدام امليوزان. ✓

 

التعامم م  املواّدة وحتوالرا    ياة اليوميإل   تطّلب مشك يت م  حيومّ 
 موارده اول خصائص إل، وأدوايت القياس بتجعيدواستخدام أدوايت  كعوولوجي

 القياس.  وميادئ املاّدة

 ال صم الثالث

 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي
ّ
 املخط
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 م ا ايت التعلمايت املستةدفإل  لتقول امليدان األسيو  ال صم املستوت

 السعإل الثالثإل

 األسيو  الثاين األول
 م  نوفمرب

  وأتثريها ملة الكائعايت ا يإل . و  عاول وخعيايت   تعّلق مبخاطا  لوث الييئإل احنسان واحمليط

 الثاين
األسيو  الثالث    

 م  في ا 
املعلمإل يف ال ضاء 

 و  الزم 
 وخعيإل انط قيإل  عدرج يف إطار ال واها املاافقإل  اكإل األرض .

 الثالث
 األسيو  األول

 ملا 
يإل ملختلف مااليت ا ياة  عاول وخعيايت   تعلق  ليعد الع عي لألدوايت التكعولوج املادة ومامل األوياء

 اليوميإل

ط السنوي 
ّ
اقبة املستمرةاملخط للمر  



ابتدائي  -املخططات السنوية   

 

 

 

ط السنوي 
ّ
اقبة املستمرةاملخط  للمر

 
 الكفاءة

 الشاملة للمرحلة 
 خ ل م  وا خاي ، الذايت جتاه إجيايب سلوك م  التعيري ملة قادرا املتعّلم يف هنايإل السعإل الثالثإل م  التعليم االبتدائي يكون

  يطال يف العاّمإل قوامدال واارتام و قيم ا خا، التعايش
 الكفاءات اخلتامية   امليادين

 يعرب م  سلوك إجايب اجتاه الذايت وا خاي  م  خ ل اارتامال للقوامد الصسيإل والقوامد العامإل يف  يطال  ا ياة اجلماميإل  
 عايش م  ا خاي   ارتامال للتعو  اجلعسي والثقايفيكون املتعلم قادرا ملة االنط ق م  أمثلإل واقعيإل للتعيري م   قيلال للت ا ياة املدنيإل  

 يتصاف يف ايا ال اليوميإل  صافايت  عم م  اارتام الغري والقدرة ملة حتمم مسؤوليإل أفعالال  ا ياة الدميقااطيإل واملؤسسايت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ادة التربية املدنيةم
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 احلجم الساعي 
توجيهات من       

 الوثيقة املرفقة
رقم األسبوع  الكتاب    املوارد املقرتحة يف سيورة املقطع  

اصإل12   .1  قول  شخيصي 

10.30 

يتم  عاول الوخعيايت 
املشكلإل التعلميإل  م  
طاف املتعلمني م  

خ ل استثمار  صورارم 
اول موارد   ا ياة 

 اجلماميإل
 

:  تمسور اول اارتام القوامد الصسيإل والقوامد وضعية االنطالق
 جيابيإل جتاه الذايت و ا خا.                                                                                                   العامإل يف  يطال اىت  رتجم إىل سلوكايت إ

وضعيات جزئية لتعلم املوارد :                                                                                               
:                                                                                                                   أو أداءاتنشاطات 

وخعيإل  سمح للمتعلم  ستعتاج القوامد الصسيإل م  التصافايت اليوميإل.                                                 -
علم ملة  ع يف القسم أو املدرسإل.                                                                   وخعيإل  حت ز املت -
وخعيإل   دف  املتعلم إىل استعتاج خماطا االستعمال اااطئ لآلاليت  -

                                                            الكةا ئيإل املعزليإل انط قا م  التصافايت اليوميإل.                                              
: وخعيإل ختص استخ ص بعض القوامد الصسيإل يف وضعية إدماج املوارد

التغذيإل و يطيقةا م  ربطةا  لع افإل ليسافظ ملة ةستال و ةسإل ا خاي  
                                                                                    وةوال بال إىل إمداد قائمإل إجااءايت للوقايإل م  األخطار.                  

جتعيد املوارد املكتسيإل و املدمإل اول  وضعية )وضعيات( تقومي الكفاءة:

 القوامد الصسيإل يف التغذيإل

ل: 
ألو

  ا
ملقط

ا
 

ميإل 
جلما

اة ا
ا ي

 

2.  

  .3 الصسيإل يف التغذيإل القوامد

  .4 آداب األكم

  .5 آداب األكم

  .6 ةسهت يف جذائي

  .7 ةسهت يف جذائي

  .8 ةسهت يف ن افهت

  .9 ةسهت يف ن افهت

 ملادة الرتبية املدنية  املخّطط الّسنوي لبناء الّتعّلمات

 



ابتدائي  -املخططات السنوية   

 

سلوكا ال االجيابيإل يف التغذيإل م  ربط الععاةا ربطا ةسيسا مقدما بذلك 
                                    اقرتااايت للوقايإل م  األخطار.           

: ختص الصعو يت و العقائص امل ا إل لدت املتعلم بعد املعاجلة احملتملة
احدماج  و التقول أو خ ل سريورة املقط ، مثم الصعوبإل يف اختيار و 

 خيط أوقايت األكم.

  .10 خطا األجذيإل السكايإل و الدمسإل

  .11 خطا األجذيإل السكايإل و الدمسإل

  .12 1تقومي إشهادي  

  .13 أاافظ ملة س مهت

  .14 1إدماج  أاافظ ملة س مهت

يتم  عاول الوخعيايت  
املشكلإل التعلميإل  م  
طاف املتعلمني م  
خ ل استثمار  صورارم 
اول موارد   ا ياة 
 املدنيإل

:  تمسور اول اارتام التعو  اجلعسي و الثقايف وضعية االنطالق
وضعيات جزئية لتعلم قصد  قيم ا خا و التعايش معال.              

ملوارد :                                                                                             ا
نشاطات أو أداءات:                                                                                                           

اللغإل و العادايت يف معاطق خمتل إل م  وخعيإل  دف  املتعلم للتمييز بني 
                                 اجلزائا انط قا م  ةور وسعدايت.                                                                                               

                                                         وخعيإل متك  املتعلم م   ربيا موق ال م  الت اقإل بني اجلعسني.     -
وخعيإل  حت ز املتعلم لتقيم ا خا م  خ ل امداد ماوض  ربل الوادة  -

: وخعيإل ختص وضعية إدماج املوارديف اجملتم .                          
استخ ص م ةوم التعو  الثقايف انط قا م  سعدايت و يتقيم التعو  

ي  و يربر  عاملال م  ا خا بشكم أقوت.                                                                              اجلعس
: جتعيد املوارد املكتسيإل و املدمإل اول وضعية )وضعيات( تقومي الكفاءة

                                                                                    الابط بني العادايت و التقاليد و أمكعتةا.                                    
: ختص الصعو يت و العقائص امل ا إل لدت املتعلم بعد املعاجلة احملتملة

  يف وطينالتعو  الثقايف

 : 
ثاين

  ال
ملقط

ا
 

دنيإل
ة امل

 يا
ا

 

15.  

  .16 التعو  الثقايف يف وطين

  .17 العادايت و التقاليد يف وطين

  .18 العادايت و التقاليد يف وطين

  .19 لغهت العابيإل و لغهت األماليغيإل

  .20 لغهت العابيإل و لغهت األماليغيإل

  .21 ال أميز بني الذكور و احانث

  .22 2إشهادي تقومي 

  .23 ال أميز بني الذكور و احانث

  .24 أ عايش م  ا خا و أ قيلال
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احدماج  و التقول أو خ ل سريورة املقط ، مثم الصعوبإل يف  صعيف 
 املوروث الثقايف اسب املعاطق.

  .25 2إدماج  أ عايش م  ا خا و أ قيلال

يتم  عاول الوخعيايت  
املشكلإل التعلميإل  م  
طاف املتعلمني م  
خ ل استثمار  صورارم 
اول موارد    ا ياة 
 الدميقااطيإل واملؤسسايت

مسور اول القدرة ملة حتمم مسؤوليإل أفعالال :  توضعية االنطالق
                                 م  خ ل  صافا ال اليوميإل الهت  عم م  اارتام الغري.                                                                            

                                                       وضعيات جزئية لتعلم املوارد :                              
:                                                                                                           نشاطات أو أداءات

                                  وخعيإل  دف  املتعلم إىل املشاركإل يف ا وار م  لم ئال.                        -
وخعيإل  انتخاب معدوب القسم .                                                                                          -
              وخعيإل  متكعال م  إمداد الع ام الداخلي للقسم .                                                           -

: وخعيإل ختص التعاف ملة آداب التعايش م  الغري وضعية إدماج املوارد
                   مث  يف القسم و الييت متيعا يف ذلك سلوكا دميقااطيا.                                                                          

د املوارد املكتسيإل و املدمإل اول جتعي وضعية )وضعيات( تقومي الكفاءة:
                   التمك  م  الابط بني ا ياة املدرسيإل و ا ياة خارجةا مثم آداب الك م.                                                         

: ختص الصعو يت و العقائص امل ا إل لدت املتعلم بعد املعاجلة احملتملة
 لتقول أو خ ل سريورة املقط ، مثم مدم انضياطال يف القسماحدماج  و ا

 

 ا ياة يف القسم
املقط  

الثالث :  ا ياة 
الدميقااطيإل 
 واملؤسسايت

26.  

  .27 آداب الك م

 أ  اوض م  لم ئي
28.  

 انتخاب معدوب القسم
29.  

 انتخاب معدوب القسم
30.  

  .31 3إدماج  مسؤوليهت يف القسم

  .32 3دي تقومي إشها
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 ملادة الرتبية املدنية  املخّطط الّسنوي لبناء الّتعّلمات
 

 الكفاءة اخلتامية عايي التحكم يف الكفاءة:مؤشرات مل

 تقومي تشخيـصي 
 .(التعّاف ملة بعض القوامد الصّسيإل يف التغذيإل و طيّيقةا م  خ ل التصاّفايت اليوميإل ) ع يم أوقايت التغذيإل، آداب األكم..*

 وا  اظ ملة الصّسإل والع افإل  *ربط الع قإل بني التغذيإل

 *اقرتاح قائمإل إجااءايت حملاربإل التيذيا )املاء، اايز...(
 * استعتاج االستعمااليت ااطرية لآلاليت الكةا ئيإل املعزليإل م  التصاّفايت اليوميإل 

 عاول األجذيإل السّكايإل والدمسإل...(.. * قدل اقرتااايت للوقايإل م  األخطار )استعمال ا اليت الكةا ئيإل،  

يعرّب عن سلوك إجيايب جتاه الذات واآلخريـن 
من خالل احرتامه للقواعد الصّحية 

 .والقواعد العاّمـة يف حميطه
 

ول
 األ

صل
الف

 

 *استخ ص م ةوم التعوّ  الثقايف م  سعدايت معطواة
 * قيم التعو  بني الذكور واحانث

 واالنسجام والوادة يف اجملتم .*ربط الع قإل بني التعو  
 *واح املسعة و ربيا  عاملال م  ا خاي  بشكم أخو .  

 *التمييز بني اللغإل والعادايت والتقاليد يف معاطق خمتل إل م  اجلزائا 
 ربطةا أبمكعتةاو 
 التصاف إجيابيا )متثم(م  م  هو خمتلف معال يف اجلعس، لون اليشاة، معوق...*

االنطالق من أمثلة يكون املتعلم قادرا على 
واقعية للتعبي عن تقبله للتعايش مع اآلخرين 

ثاين ابحرتامه للتنوع اجلنسي والثقافــي.
ل ال

فص
ال

 

قويم البيداغوجي
ّ
 الّسنوي للت
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سلوك *التعّاف ملة آداب التعايش م  جريه يف القسم والييت.                                                                      *سلك 
 (.... املشاركإل يف اوار م  الزم ء  عاول الكلمإل، االستما ، ا وار، الت اوضئال يف القسم )دميقااطي م  لم 

   *حتّمم املسؤوليإل يف القسم )انتخاب معدوب القسم، اارتام رأ  األجلييإل(.                                                         
 .إجنال الع ام الداخلي للقسم()*املسامهإل يف إجنال أممال مجاميإل م  لم ئال

  طييق ما يتعّلمال والابط بني ا ياة املدرسيإل وا ياة خارجةا )يعاف آداب الك م يف القسم وخارجال(. *

 
يتصّرف يف حياته اليومية تصّرفـــات  تـنـّم عن 
احتـــرام الغيـر، والقدرة على حتّمل مسؤولية 

 أفعاله.
 

لث
الثا

صل 
الف

 

 

 

 

 

 

 
 م ا ايت التعلمايت املستةدفإل  لتقول امليدان   األسيو  ال صم املستوت

 السعإل الثالثإل

) األسيو  10 األول
و  عاول وخعيايت يستعتج م  خ هلا القوامد الصّسيإل م  التصاّفايت اليوميإليت   ا ياة اجلماميإل الثالث م  نوفمرب(

 كوخعيإل  ع يف القسم، املدرسإل ...
 

 الثاين
) األسيو  18
 ا ياة املدنيإل م  في ا ( األول

 عاول وخعيايت   تعلق  ستغ ل  ةور ونصوص للتمييز بني اللغإل والعادايت يف 
 معاطق خمتل إل م  اجلزائا و اختاذ مواقف إجيابيإل حنوها

 

 الثالث
) األسيو  26

 ا ياة الدميقااطيإل واملؤّسسايت الثالث م  أفايم(
  ام الداخلي للقسماملشاركإل يف اوار م  لم ئال حمداد الع -

 
 

 
 

 

 

 

 

اقبة املستمّرة ط الّسنوي للمر
ّ
 املخط
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 الكفاءة

 يكون املتعلم قادرا ملة التموق  يف الّزم  م  خ ل  ا يب األاداث التارخييإل ملة خط لمين  يعا لتعاقيةا قصد فةم التسلسم التارخيي الشاملة للمرحلة 

 الكفاءات اخلتامية   امليادين 
 يم ختص الزم ، ا دث، السلم الزمين ، ا اثر ومصادر املعلومإل التارخييإل يتماس ملة بعاء م اه أدوايت وم اهيم املادة

 يتعاف ملة آاثر احنسان القدل يف مشال افايقيا  عزيزا ليعد  األةالإل واالنتماء الوطين  التاري  العام
 يعطلق م  املصادر التارخييإل الستخ ص معلومايت ختص جانيا م  اترخيال احمللي التاري  الوطين

 ادة التاريخم
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توجيهات  هيكلة تعلمات املقطع املوارد املقرتحة يف الكتاب    رقم األسبوع
من الوثيقة 

 املرفقة
 احلجم الساعي 

 :   تمسور اول بعاء م اهيم ختّص الزم ) ادث، سّلم لمين(وضعية االنطالق -  قول  شخيصي 01
 وخعيايت جزئيإل لتعلم املوارد:        -2

 وخعيإل  سمح   للمتعلم بتسميإل أاداث معيشإل ومدلوفإل.:نشاطات أو أداءات  
 وخعيإل  متك  املتعلم م  رسم خط الزم  كسّلم لتسديد ال رتايت املتعاقيإل. -
 وخعيإل  جتعم  املتعلم يا ب األاداث ملة سّلم لمين اسب األولويإل  لعسيإل إليال. -
 ييةا ملة سّلم لمين. : يتمك  م  حتديد األاداث املدلوفإل مث  ا وضعية إدماج املوارد -3   -

: جتعيد املوارد املكتسيإل و املدمإل حباال قدرة وضعية )وضعيات( تقومي الكفاءة -4
 املتعّلم ملة رسم سّلم لمين واستعمالال لرت يب أادااث ذا يإل مدلوفإل. 

: اقرتاح أنشطإل ملعاجلإل االخت اليت والّعقائص امل ا إل لدت املتعّلم املعاجلة احملتملة -5
حدماج  و التقول أو خ ل السريورة التعليميإل التعلميإل للمقط  مثم ةعوبإل  ا يب بعد ا

 أاداث ملة السّلم الزمين.

يستعمم 
م ادايت وم اهيم 

املادة ويستغم 
مصادر املعلومإل 
التارخييإل لشاح 

جوانب م  اتري  
 معطقتال ووطعال.

 د 30سا 4

02 

املقط  
1 

 :
أدوايت وم اهيم املادة

 

 

 خييالتسلسم التار 

 ااط الزمين 04

 أاداث مدلوفإل 06

 1إدماج  08

 1 قول  10

ملادة الرتبية التاريخ الّسنوي لبناء الّتعّلماتاملخّطط   
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12 
 

 1تقومي إشهادي رقم 
 :   تمسور اول التعاف ملة آاثر احنسان القدل يف مشال إفايقيا.وضعية االنطالق -
 وضعيات جزئية لتعلم املوارد :        -2
تعلم م  كي يإل حتديد املااام التارخييإل لل رتة  ّم وخعيإل متك   امل نشاطات أو أداءات:  

 الدراسإل . 
 وخعيإل   سمح للمتعلم  لتعاف ملة  عو  ا اثر القدميإل  -
 وخعيإل  دف  املتعلم ل ستدالل ملة قدم احنسان   اثر. -

: ل رة ميدانيإل للتعّاف ملة ا اثر القدميإل واالستدالل هبا وضعية إدماج املوارد -3 
 وأةالإل إنسان مشال إفايقيا.  ملة قدم
: جتعيد املوارد املكتسيإل و املدمإل لتمك  املتعّلم وضعية )وضعيات( تقومي الكفاءة -4

م  رسم خط لمين و سميإل أاداث و ا ييةا، م   صعيف ا اثر والابط بيعةا للداللإل ملة قدم 
 إنسان مشال إفايقيا. 

االخت اليت والعقائص امل ا إل لدت املتعلم  : اقرتاح أنشطإل ملعاجلإلاملعاجلة احملتملة -5
بعد احدماج  و التقول أو خ ل السريورة التعليميإل التعلميإل للمقط  مثم ةعوبإل الابط بني 

 ا اثر وال رتة الزمعيإل املعاسيإل هلا.

يض  
األاداث اهلامإل 
يف إطارها الزمين 

ويربل دور 
الشخصيايت 

املا يطإل هبا ويعلق 
 د 45سا  3 مليةا

 القدميإل أنوا  ا اثر 14

16 

ط  
املق

عام 2
  ال

تاري
ال

 

 مااام التاري  القدل

 قدم  عمري مشال إفايقيا 18

 2 قول  -  2إدماج  20

22 

ط  
املق

طين 3
 الو

ري 
التا

 

مصادر املعلومإل 
 التارخييإل

ادر :  دور الوخعيإل  اول استخ ص معلومايت انط قا م  مصوضعية االنطالق  -
 التاري  احمللي.

 وضعيات جزئية لتعلم املوارد:   -2
 نشاطات وأداءات: -
 وخعيإل   علميإل جزئيإل  تعلق  ختيار مصدر م  مصادر املعلومإل التارخييإل. -
 وخعيإل ختص املعلومإل التارخييإل ) موخو  ا دث، لمعال ومكانال(. -
 وخعيإل حت ز املتعلم ملة ماض اتري  معطقتال يف وكم قصإل. -

يابط الصلإل 
مباخي وعيال م  
خ ل اكتساب 
م اهيم قامديإل 

متكعال م  التعاف 
ملة أهم أاداث 

 املعلومإل التارخييإل 24 د 30سا 4

 اتري  معطقهت 26
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   3إدماج  28
: وخعيإل  دف  املتعلم إىل  شخيص املعلومإل التارخييإل م  إدماج املواردوضعية  -3

 السعدايت قصد التمك  م  ماض جانب م  اتري  معطقتال بعاء ملة املصدر املختار.

: جتعيد املوارد املكتسيإل و املدمإل يتمسور اول وضعية )وضعيات( تقومي الكفاءة   -4
 لابط بني السيب والعتيجإل. الابط بني املعلومإل التارخييإل مبصدرها وا

 تعلق بكم ما ي ةا كصعوبإل  أو نقص  لدت املتعلم خ ل سريورة  املعاجلة احملتملة: -5
 املقط  أو بعد إدماج  املوارد و  قول الك اءة .

وأبطال اتري  
 اجلزائا.

 3 قول  - 30

 3تقومي إشهادي رقم  32
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 عايي التحكممؤشرات مل
 

 الكفاءة اخلتامية

 تقومي تشخيـصي 
 . *التعّاف ملة ا دث م  خ ل التجابإل الذا يإل

 يإل، ديعيإل، ووطعيإل(.* سميإل أاداث مدلوفإل )مائل
 خط الزم اتري  أول دخول إىل املدرسإل اخل...( ملة -أادااث مدلوفإل وخصيإل ومائليإل )أمياد مي د  * ا يب

 *رسم خط الزم  كسّلم لتسديد ال رتايت املتعاقيإل.
 *ربط األحداث بزمن وقوعها وتسلسلها الزمين.

يتمّرس على بناء مفاهيم ختّص الزمن، 
مين، اآلاثر ومصادر احلدث، السلم الز 

ول املعلومة التارخيية.
 األ

صل
الف

 

 ا اثر ا جايإل(.-ا اثر القدميإل.  )رسوم التاسيلي *التعّاف ملة * وظيف )السّلم الزمين( لتسديد مااام التاري  القدل.        
 )ا اثر والشخصيايت. *االستدالل   اثر ملة ِقدم إنسان مشال إفايقيا

 اثر القدميإل يف املعطقإل.*اكتشاف  عو  ا 
 داللإل ا اثر القدميإل كتعيري ملة بعد  األةالإل واالنتماء الوطين.*واح ل

يتعّرف على أاثر اإلنسان القدمي يف مشال 
ثاين إفريقيا تعزيزا لبعدي األصالة واالنتماء الوطين

ل ال
فص

ال
 

 ليد، بطواليت...(.مصادر املعلومإل التارخييإل )آاثر، خمطوطايت، مادايت و قا*التعّاف ملة 
يف وكم قّصإل، انط قا م  ةور أو ، أبسلوبال اااص بعاء ملة و )موخو  ا دث ،لمعال ومكانال...(  *ماض و و  جانيا م  اتري  معطقتال 

 بعد ل رة معامل  م  املعامل التارخييإل أو بعد ل رة متسف.مصدر خيتاره أو أ  

الستخالص  ينطلق من املصادر التارخيية
صل  ت ختص جانبا من اترخيه احمللي.معلوما

الف
لث

الثا
 

 

قويم البيداغوجي
ّ
ط الّسنوي للت

ّ
 املخط
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 مالحظات التعلمات املستهدفة ابلتقومي امليدان األسبوع الفصل املستوى

السعإل 
 الثالثإل

ة وخعيإل )وخعيايت(ماكيإل  تمسور اول  سميإل أاداث معيشإل ومدلوفإل و  ا ييةا مل أدوايت وم اهيم املادة األول م  نوفمرب( )األسيو 9 األول
 خط الزم  كسّلم لتسديد األاداث املتعاقيإل

التاري  كعشاط إيقاظي 
حتسيسي لرتسي  م ةوم 

 الزم  

 وخعيإل )وخعيايت( ماكيإل  تعلق بكي يإل حتديد املااام التارخييإل لل رتة  ّم الدراسإل  التاري  العام )األسيو  الااب  م  جان ي( 17 الثاين
,, 

 وخعيإل )وخعيايت(ماكيإل  تعلق ختص: التاري  الوطين ايم()األسيو  الثالث م  أف26 الثالث
 .لمعال ومكانال( اختيار مصدر م  مصادر املعلومإل التارخييإل لتسديد موخو  ا دث،

,, 

 

 

اقبة املستمّرة - ط الّسنوي للمر
ّ
 املخط
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 الكفاءة

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

 .مكانية، وربط العالقة بني نشاط اإلنسان وبيئته
 الكفاءات اخلتامية   امليادين 

 خيتار املسار املعاسب للتوجال والتعقم بعد الكشف م  معامل مكانيإل يف  يطال القايب  أدوايت و م اهيم املادة
 بعد أن مييز بني ما هو طييعي وبشا  يف املشةد الاي ي وا ضا   يقدر العمم املعتج السكان والتعميإل
 يقرتح ا  ملشكم بيئي  لي ملة اايار بعد الكشف م  الع قإل بني نشاط احنسان و يطال القايب السكان  والييئإل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

افيا   مادة الجغر
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 سيورة املقطع  املوارد املقرتحة يف الكتاب    رقم األسبوع
ة توجيهات من الوثيق

 املرفقة 
 احلجم الساعي

 تمسور اول التوجال و التعقم م  خ ل إدراك معامل  وضعية االنطالق:  قول  شخيصي 01
 مكانيإل وفق مسارايت، مسافايت ، متوق  ، رسم و ختطيط

 :       وضعيات جزئية لتعلم املوارد
 نشاطات أو أداءات:  

-مكانيإل قاييإل ) اي وخعيإل  سمح للمتعلم بتسديد موق  ما بعاء ملة معامل  -
 مدرسإل ( -وار  

 وخعيإل متك  م  اجنال رسم ختطيطي للتموق  واالنتقال. -
 وخعيإل  ثري التساؤل اول  ربيا اختيار مسار التعقم م  نقطإل إىل أخات. -

 استخ ص دور املسار يف حتديد املعامل املكانيإل. وضعية إدماج املوارد:
ل جتعيد املوارد املكتسيإل : يتمسور او وضعية )وضعيات( تقومي الكفاءة

و املدمإل اول اختيار املسار املعاسب معد االقدام ملة التعقم أو التوجال م  
 مكان إىل آخا معتمدا ملة أدوايت املادة.

:  تعلق بكم ما يشكم مائقا أو نقصا بعد احدماج و املعاجلة احملتملة
عوبإل اجنال رسم التقول أو أثعاء سريورة املقط  مثم :  ةعوبإل التموق  ، وة

 ختطيطي ملسار ما......

خيتار املسار املعاسب 
يف التوجال والتعقم 

  ستخدام معامل جغاافيإل.

 د 30سا 4

03 

املقط  
1 :

 

أدوايت و م اهيم املادة
 

 املعامل املكانيإل

 الاسم التخطيطي 05

 اختيار املسار 07

 1إدماج  09

 1 قول  11

 1هادي رقم تقومي إش 12

 ملادة اجلغرافيا  املخّطط الّسنوي لبناء الّتعّلمات
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 2املقط  
السكان 
 والتعميإل

 م اها السطح و املعاخ
 تمسور اول ممليإل احنتاج املتعلقإل بعشاط  وضعية االنطالق: .

 احنسان يف الايف واملديعإل وم قتةما  مب اها السطح.
 وضعيات جزئية لتعلم املوارد :

 وخعيإل ختص م اها السطح و املعاخ.  نشاطات أو أداءات:
يإل   ثري التساؤل اول نشاط احنسان يف الييئإل ا ضايإل و املدنيإل خ ل وخع -

 فصول السعإل
 للعمم.وخعيإل متك  م  التعاف ملة قيمإل العمم بذكا فوائد متعددة  -

 ربط الع قإل بني نشاط احنسان و احنتاج م   يطال. وضعية إدماج املوارد:
املوارد املكتسيإل و يتمسور اول جتعيد  وضعية )وضعيات( تقومي الكفاءة:

 املعاخ( -املدمإل اول نشاط احنسان و م قتال  حمليط )م اها السطح 
:  تعلق بكم ما يشكم مائقا أو نقصا بعد احدماج و املعاجلة احملتملة

 التقول أو أثعاء سريورة املقط  مثم :الصعوبإل يف التسميإل ا قيقيإل للتضاريس

يتخذ اجااءايت وقائيإل 
يئإل بعد ربط وحيافظ ملة الي

الع قإل بني احنسان وبيئتال  
 أتثريا و أتثاا

 د 30سا 4

 الع قإل بني نشاط احنسان و الييئإل 15
 العمم احنتاج و فوائده 17
 2إدماج  19
 2 قول  21

 2تقومي إشهادي رقم  22

23 

املقط  
3 

السكان  والييئإل
 

 معاةا الييئإل احملليإل
 ع قإل بني نشاط احنسان و الييئإلال 25
 اقرتاح الول ملشكم بيئي  لي 27
  -  3إدماج  29
 3 قول  31
 3تقومي إشهادي رقم  32
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 الكفاءة اخلتامية عايي التحكم مؤشرات مل

 تقومي تشخيـصي 
 هبا مكان  واجده، مكان مدرستال، بيتال، األماك  يف  يطال القايب...( مكانيإل حيّددامل )مع التموق  يف  يطال القايب ملة أساس معامل مكانيإل*
  سامد ملة التموق  والتعقم )القسم، املدرسإل، اجلةايت األربعإل( اجنال رسم ختطيطي يوق  مليال معامل مكانيإل*

 )بني الييت واملدرسإل(*اختيار مسار التعقم 
 نيإل يف  يطال القايب.حتديد املسافووووايت بني معامل مكا -
 حتديد موق  ما بعاء ملة معامل مكانيإل قاييإل )اي، وار ، مدرسإل(-
 ةسيح األرب  بشكمحتديد اجلةايت  -

خيتار املسار املعاسب للتوجال والتعقم بعد 
 الكشف م  معامل مكانيإل يف  يطال القايب

صل
الف

 
ول

األ
 

 املعاخ.( ومعاةا )التضاريسالتعاف ملة م اها السطح *
 نشاط احنسان يف الييئإل ا ضايإل والاي يإل خ ل   فصول السعإلاملقارنإل بني *

 *ربط الع قإل بني العمم احنتاجي وفوائده.
 العمم.قيمإل إباال * 

 
 هو ما بني ميّيز أن بعد املعتج العمم يقّدر

ثاين وا ضا . الاي ي املشةد يف وبشا  طييعي
ل ال

فص
ال

 

 ،استكشاف معاةا الييئإل احملليإل*
 القايب الو يط الصعامإل(الامي، ا اف، ال  اإل، التجارة، ) احنسانربط الع قإل بني نشاط *

 *معايعإل األخاار الهت  لسق  لييئإل احملليإل بسيب بعض أنشطإل االنسان
 (.والتلوث الع ا يت) ّلي *اقرتاح الول ملشكم بيئي 

 
ملة اايار بعد  يقرتح ا  ملشكم بيئي  لي

ع قإل بني نشاط احنسان الكشف م  ال
 و يطال القايب.

لث
الثا

صل 
الف

 

قويم البيداغوجي
ّ
ط الّسنوي للت

ّ
  املخط
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 مالحظات التعلمات املستهدفة ابلتقومي امليدان األسبوع الفصل املستوى

 السعإل الثالثإل

 األول
الثاين م   )األسيو 9

 نوفمرب( 
 أدوايت وم اهيم املاّدة

حتديد موق  ما بعاء ملة معامل  (ماكيإل  تمسور اول)وخعيايتوخعيإل 
 (وار ، مدرسإل ،اي)قاييإل  انيإلمك

اجلغاافيا يف هذه املاالإل م  
الدراسإل ميارة م  نشاط إيقاظي 
حتسيسي متةيدا لدراسإل مادة 
 الثاين اجلغاافيا يف املااام الهت  ليةا

الثاين م   )األسيو 19
 في ا (

 والتعميإل السّكان
ونشاط )التضاريس واملعاخ. السطح   تعلق مب اها(ماكيإل )وخعيايتوخعيإل 

 احنسان يف الييئإل ا ضايإل والاي يإل خ ل   فصول السعإل

 الثالث
الااب  م   )األسيو 27

 في ا (
 والتعميإلالسكان 

معايعإل األخاار الهت شكم التلوث و (ماكيإل  تعلق مب)وخعيايتوخعيإل 
  لسق  لييئإل.

 

 

 

 

اقب ط الّسنوي للمر
ّ
ة املستمّرةاملخط  


