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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  



ابتدائي -ملخططات السنوية   

 3                                                                                                                           وزارة التربية الوطنية                                                                                                        

  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 للتقويم البيداغوجي2
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
اقبة املستمرة:3  . املخطط السنوي للمر

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
 الشاملة للمرحلة 

وةا طويلإل يتواةم مشافةإل يف وخعيايت متعومإل بلسان مايّب. ويقواأ قااءة سليمإل ومسرتسلإل ومعرّبة نصوةا أةليإل، أجليةا مشكولإل، وي ةمةا. ويعتج نص الاابعإل: السعإليف هنايإل 
 نسييا يف وخعيايت  واةليإل دالوإل. ومشاري  هلا دالاليت اجتماميإل.

 الكفاءات اخلتامية امليادين 

 المنط الوصفي ابلرتكزي عيلمعها،  ويتفاعل والعقيل،يف حدود مس تواه ادلرايس، ومعره الزمين ابت منطوقة يفهم خطا فهم املنطوق 

 التعبير الشفوي 
يف وضعيات تواصلية  ،واالتصالعريّب يف موضوعات خمتلفة اعامتدا عىل مكتس باته املدرس ية ووسائل الاعالم  أ ش ياء بلساناحدااث ويصف  قصصا أ وحياور ويناقش ويقدم توجهيات ويرسد 

 داةل  

ىل، تتكّون من تسعني   المنط الوصفيومعّّبة من خمتلف ال مناط ويفهمها، ابلرتكزي عىل  سلمية ومسرتسةليقرأ  نصوصا أ صلية، قراءة  فهم املكتوب   مائة وعرشين لكمة أ غلهبا مشكوةل لكمة ا 

 التعبير الكتابي 
ىل  60ون من تتك نسبيا منسجمةينتج كتابة نصوصا طويةل  وضعيات تواصلية دالـة، ومشاريع لها دالالت  الوصفي يفلكمة أ غلهبا مشكوةل، من خمتلف ال مناط ابلرتكزي عىل المنط  80ا 

 اجامتعية

 
 
 
 

 

 مادة اللغة العربية
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   جدول يبني تطور الكفاءات اخلتامية عرب السنوات
04الّسنة  05الّسنة  امليادين  03الّسنة   02الّسنة   01الّسنة    

فهم املنطو 
 ق

 *يفهم اخلطاب املنطوق
 *يتفاعل معه

 مستواه الدراسي، متالئم مع العمر الزمين والعقلي *من
 *من خمتلف األمناط

*مرتكز على النمطني 
 التفسريي واحلجاجي.  

*مرتكز على النمط 
 الوصفي.

*مرتكز على النمط  *مرتكز على النمط السردي 
 التوجيهي.

*مرتكز على النمط 
 احلواري. 

التعبري الشفوي
 

 *حياور ويناقش
 *يقدم توجيهات

 *يسرد قصصا
 *يصف أشياء أو أحدااث

 *يعرّب عن رأيه
* ويوّضح وجهة نظره، 

 ويعّللها

 *حياور ويناقش
 *ويقدم توجيهات

 *ويسرد قصصا أو احدااث
 *ويصف أشياء

 *حياور ويناقش
 *ويقدم توجيهات

 **يسرد قصصا أو أحدااث

 * حياور ويناقش
 توجيهات*يقّدم 

 *حياور ويناقش

  *بلسان عربّ 
 * يف موضوعات خمتلفة

 *اعتمادا على مكتسباته املدرسية، وسائل االعالم
 *مستعمال بعض أفعال القول 
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فهم املكتوب

 

 * نصوص أصيلة،
 *يفك الرموز،  *يفك الرموز،

 *يقرأ نصوصا بسيطة  *يقرأ نصوصا قصرية
معربة *قراءة سليمة مسرتسلة 

 وواعية 
 *قراءة بيسر،  *قراءة سليمة  *قراءة سليمة ومسرتسلة  *قراءة سليمة ومسرتسلة ومعرّبة 

 
 * الفهــم

 من خمتلف األمناط •
*الرتكيز على النمطني 

 التفسريي واحلجاجي،
*الرتكيز على النمط 

 الوصفي، 
*الرتكيز على النمط 

 السردي، 
*الرتكيز على النمط 

 التوجيهي، 
 *الرتكيز على النمط احلواري 

*تتكّون من مائة وعشرين  
 كلمة إىل مائة ومثانني كلمة 

 

* تتكّون من تسعني   كلمة 
 إىل مائة وعشرين كلمة

 

*تتكّون من ستني كلمة إىل 
 تسعني كلمة 

 

*تتكّون من ثالثني كلمة إىل 
 ستني كلمة 

 

*تتكّون من عشرة كلمات 
 إىل ثالثني كلمة 

 
 *مشكولة شكال اتّمـا. *أغلبها مشكولة. جزئيا*مشكولة 

 

التعبري الكتاب
 

 *يرسم حروفا و يكتب كلمات 
*ينتج نصوصا طويلة نسبيا  *ينتج نصوصا طويلة منسجمة 

 منسجمة
*ينتج نصوصا متوسطة الطول 

 منسجمة
 *ينتج ومجال ونصوصا بسيطة *ينتج نصوصا قصرية منسجمة
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 إىل كلمة  80*تتكون من 
120  

 كلمة  20*ال تزيد عن  كلمة  40إىل  20*تتكون من  كلمة  60إىل  40تتكون من  كلمة  80إىل  60*تتكون من 

 *مشكولة شكال اتما، * أغلبها مشكولة، *مشكـولة جزئيـا، 
 *من خمتلف األمناط،

* الرتكيز على النمطني التفسريي 
 واحلجاجي

 *ابلرتكيز على النمط احلواري،  *الرتكيز على النمط التوجيهي   النمط السردي *الرتكيز على  *الرتكيز على النمط الوصفي  

 * وينجز مشاريع بسيطة. ، *مشاريع هلا دالالت اجتماعية
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 أمنوذج خمطط لتناول ميادين اللغة خالل األسبوع يف السنة الرابعة ابتدائي
 منهجية التناول الزمن احلصة امليدان

فهم املنطوق
 

والتعبري الشفوي
 

 فهم املنطوق  1-2
 + التعبري الشفوي " 

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

د 45 التعبري مشافهة عن موضوع "الوحدة" انطالقا من الواقع املعيش واستعمال الصيغ واألساليب يف وضعيات تواصلية  
 دالة.  

 * التدريب على اإلنتاج الشفوي.   د 45 لشفوياإلنتاج ا -3

فهم املكتوب والتعبري الكتاب 
 

  *قراءة النّص، و إجناز  تطبيقات  حول املعىن   د45 القراءة )أداء وفهم( -4
القراءة و الظاهرة  5-6

 الرتكيبية + متارين كتابية
 بيقات شفوية وكتابية.*قراءة النّص، والتدريب على الظاهرة الرتكيبية و إجناز تط د90

القراءة و الظاهرة  7-8
الصرفية أو اإلمالئية + 

 متارين كتابية
 د90

 *قراءة النّص، والتدريب على الظاهرة الصرفية  أو اإلمالئية  و إجناز تطبيقات شفوية وكتابية.

 *مقطوعة شعرية مناسبة للمحتوى ) تقدمي و مسرحة( د 45 احملفوظات -9
 نص للمطالعة من طبيعة احملور املقدم يساعد على إدماج املوارد املكتسبة  د 45 املطالعة-10

 *التدريب على اإلنتاج الكتاب د 45 اإلنتاج الكتاب -11

 مالحظات 
الشفوي و  حصة لإلنتاج )ختصص أسبوع كاملبدال من ختصيص  مقطع تعلميحصص لإلدماج و التقومي هناية كل  6ختّصص 

الكتاب الفردي وتصحيحه، وحصة للمعاجلة  على أن ُتستغل احلصتان املتبقيتان حسب مقتضيات املقطع( ، حصتني لإلنتاج  
 ليشرع يف تنفيذ املقطع  املوايل مباشرة .
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 ابتدائي رابعةاملخطط الّسنوي لبناء التعلمات السنة ال
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 فهم املنطوق و التعبير      الشفوي  فهم املكتوب التعبير الكتابي
 األسابيع املقاطع املحاور 

 األساليب الرصيد اللغوي  القراءة النحو الصرف مالءاإل  املحفوظات الكتابة املشاريع

 01 التقويم التشخيص ي

إنجا

ز الئحة 

 الحقوق 

و 

 الواجبات

 

 

تصرف في ي

األحداث )اإلطار 

الزماني( من حيث 

ترتيبها باستعمال 

أدوات الربط: و، ف، 

 ثم

أنشودة 

األمل 

 املمكن

صحوة 

 بخيل

التاء 

املفتوحة في 

 األفعال

 

الضمائر 

 فصلةاملن

تصريف 

الفعل املاض ي 

مع ضمائر 

 املتكلم

أنواع -

 الكلمة

الفعل -

 املاض ي

الفعل -

 املضارع

مع عصاي 

 في املدرسة

ماسح 

 الزجاج

 حفنة نقود

الرصيد الخاص 

 بأعمال الخير 

الرصيد الخاص 

 بألعاب األطفال 

الصفات 

الخاصة بالقيم 

 اإلنسانية

 ألفاظ النسبة

 ظروف الزمان

القي التشبيه بـ:كـ 
سانية

م اإلن
 

طع 
املق

01
 

02 

03 

04 

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

صن

ع مطوية 

لوصف 

 الحي

تصرف في ي

األحداث )اإلطار 

املكاني( من حيث 

ترتيبها باستعمال 

أدوات الربط: و، ف، 

 ثم

 أمي

تاج 

 الوفاء

التاء 

  و املفتوحة

املربوطة في 

 األسماء

 

 تصريف

الفعل املاض ي مع 

ضمائر املخاطب و 

 الغائب

الجملة 

 الفعلية

 الفاعل-

 املفعول به-

 التاجماعث

املعلم 

 الجديد

 بين جارين

الترابط الداللي 

الخاص باملجموعات 

 املشتقات/

الرصيد الخاص 

 باملعرفة واملدرسة 

 / التضاد االشتقاق

 العطف

ظروف 

 املكان

املفعول 

 املطلق

الحياة 
االجتماعية

 

امل
طع 

ق
02

 

05 

06 

07 

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

إنجا

ز بورتريه 

عن 

شخصية 

 وطنية

يتصرف في 

النص بإغنائه 

 :بالوصف

ـ الوصف 

 بالجملة اإلسمية.

ـ الوصف 

 وطني

يا أمي 

 ال تبكي علي

 

الهمزة 

املتوسطة 

 على األلف

تصريف 

املاض ي مع جميع 

تصريف  ضمائر ال

مع ضمائر  املضارع

 املتكلم

 و املخاطب

الجملة -

 اإلسمية

 الصفة-

 الفعل الالزم

 

الحنين إلى 

 الوطن

األمير عبد 

 القادر

الزائر 

 العزيز

 عالمات الترقيم

 الصفات املادية

الرصيد الخاص 

بالرموز و املعالم 

 الوطنية

 سـ / سوف

صفات 

 الشخصية

ما 

 إن...حتى...

 

 الهوية الوطنية

ا
طع 

ملق
03

 

09 

10 

11 
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 بالنعت

 ( للمقطع )إدماج ، تقويم ، ،ومعالجة

 

1/2 

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

إنجا

 ز لوحات

بيئي

 ة

يتصـــــــــــــــــــــرف فـــــــــــــــــــــي 

الـــــــــــــــــــــــــــنص بإغنائـــــــــــــــــــــــــــه 

  :بالوصف

ــــــــــــــــــــــــــــ الوصـــــــــــــــــــــــــــف 

 بالحال 

ـ و الوصف 

 باملفعول املطلق

 

 الضياء

تغريدة 

 العندليب

الهمزة 

طة املتوس

 على الواو

الهمزة 

املتوسطة 

 على النبرة

 

تصريف 

املضارع مع ضمائر 

 الغائب

 حروف الجر

 املضاف إليه

 فعل األمر

رسالة 

 الثعلب

بيوتنا بين 

 األمس

 واليوم

طاقة ال 

 تنفذ

 

الرصيد -

الخاص بأسماء 

 الحيوانات

الرصيد -

الخاص بأصوات 

 الطبيعة

 الترابط الداللي-

الخاص بعناصر 

 من الطبيعة

فعال دالة أ

 على الحركة

 التشبيه بـ:

 كأن

ألفاظ 

 النسبة

 

 

طبيعة 
ال

والبيئة
 

طع 
املق

04
 

13 

14 

15 

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

تص

ميم 

 ألبوم

ملرا

حل 

 النمو

يتصرف في 

النص بإغنائه 

 :بالحوار

ـ األفعال الدالة 

 على القول في الحوار 

عالمات ـ إدراج 

 التنقيط

التوازن 

 الغذائي

رياضة 

 األبدان

الهمزة  

في آخر 

 الكلمة

)املتط

 رفة(

تصريف فعل 

 األمر

 اسم الفاعل

 

 

 وأخواتها كان

االسم في 

 االفراد والتثنية

 الحال

 

 

 قصة زيتونة

مرض 

 سامية

ملن تهتف 

 الحناجر

الرصيد الخاص 

 باألغذية)ألغاز(

التضاد/الرصيد 

الخاص بالصحة و 

 الطبي اصاالختص

الرصيد الخاص 

 بالرياضة

 التفضيل

 بينما ...إذا

 بـ....

التعجب: ما 

 أفعل...!

صحة 
ال

ضة
والريا

 

طع 
املق

05
 

17 

18 

19 

 1/2 ( للمقطع ومعالجةتقويم،  إدماج،)

ينتج نصا سرديا     األسماء  الكتاب  الترابط الداللي   إن وأخواتها  ا ظروف املكان

لحيا

ة 

الثقا

 فية 

ا

 20 06ع طقمل
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إنجاز 

 شريط 

 مرسوم

مغنى بالوصف 

 وبحوار:

ـ العالقات بين 

 الشخصيات

 ـ وصف

 الشخصيات

علبة 

 األلوان

 املوصولة

األلف 

اللينة في 

 األفعال 

 

جمع املذكر  اسم املفعول 

 السالم 

جمع املؤنث 

 السالم

جمع 

 التكسير 

 أنامل من ذهب-

لباسنا -

 الجميل

القاص -

 الطارقي

 

 )الخاص بالِحَرف

الرصيد الخاص 

 لثقافيباملوروث ا

 الترابط الداللي

 

 لوال.... لـ...

 بـ: االستثناء

 سوى  -إال 

21 

22 

 1/2 ومعالجة( للمقطع تقويم، إدماج،) 

 24 )تقويم فصلي( + )تقويم تشخيص ي ومعالجة

كتاب

 ة 

كيفي

 ة صناعة 

 لعبة

ينتج نصا سرديا 

مغنى بالوصف 

 :وبحوار

ـ وصف األعمال 

 واألقوال

ـ وصف اإلطار 

  املكاني

ـ وصف اإلطار 

 الزماني

 تلفاز 

وحاسو 

 ب

علماء 

 املستقبل

التنوي

 ن

األل

ف اللينة 

 في األفعال 

في املفرد  االسم

 واملثنى

 املصدر

 

 

 

مركبة 

 األعماق

 سالم 

  والحاسوب

والقلمبهية   

الرصيد الخاص 

 بالغوص

 الرصيد الخاص

 بالحاسوب 

الرصيد الخاص 

  باالكتشاف

 واالختراع

بـ  االستدراك

 : لكن

 التفضيل

األفعال 

الدالة على 

 الحركة

اإلبداع 
واالبتكار

 

طع 
املق

07
 

25 

26 

27 

 1/2 (للمقطع (ومعالجة تقويم، إدماج،

إنجا

 ز دليل 

سيا

 حي

إنتاج نص 

سردي مركب 

األحداث، مغنى 

 بالوصف.

الحمام

 ة املهاجرة

 الواحة

االل

ف اللينة 

في 

 الحروف

 

االسم في املفرد 

و جمع املذكر 

 السالم

 

الفعل 

 الصحيح 

والفعل 

 املعتل

جولة في 

 بالدي

حكايات في 

 حقيبتي

الرصيد الخاص 

 بالصفات 

 والسفر بالطائرة 

الرصيد الخاص 

 بالعواصم والبلدان

 

شماال/جنوب

 ا

 شرقا/غربا

ظروف 

 املكان

الرحال 
سفار 

ت واأل
 

طع 
املق

08
 

28 

29 

30 
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 1/2 (للمقطع (تقويم، ومعالجة إدماج،

 32 التقويم اإلشهادي

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

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

 منهجية تناول املقطع يف أسابيع التعلم  -02
 ميداان فهم املنطوق والتعبري الشفوي:  -أ
  العمط املا يط  لّسعإل م  امداد االستاذ. مليال : نص ما يط  لوخعيإل اجلزئيإل األوىل: متعو  األمناط يغلبميدان فهم املنطوق ➢
 : ي ةا التعيري الش و  يف املقط  بث ثإل أوجال:ميدان التعبري الشفوي ➢

 ةمايت احملددة بدقإل.الوجال األول: لال م قإل وطيدة ب ةم املعطوق حبيث يعجز املتعلم ممومإل م  امل •
 م  انتاج املتعلم        الوجال الثاين: لال م قإل بدراسإل الرتاكيب واألساليب املا يطإل  ملقط                                                               •
 أمهيإل  لغإل. الوجال الثالث: لال م قإل  لتدريب ملة احنتاج الش و  وهي م  أهم احملطايت الهت جيب أن  وىل •
 ميداان فهم املكتوب والتعبري الكتاب: )مع حتديد أزمنة االجناز(  -ب
 دفرت األنشطإل حبيث جيد املتص ح حتديد لعدد ا صص ولكي يايت التع يذ، وأللمعإل التقدل.   تغ ل  تو يت الكتاب املدرسي و يف هذه احملطإل نعتقم إىل اس  ➢
 ماالإل التدريب ملة احنتاج الكتايب. ➢

 االسيو  الااب  لإلدماج والتقول  م  طايق وخعيايت ماكيإل،  كون قادرة ملة حتديد مستوت اكتساب الك اءة املاةودة.نصف صص خي هجية تناول املقطع يف االسبوع الرابع: من
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 توجيهات من الوثيقة املرافقة:
  وسة ، هعيئا، معذرة. الرتايب: ماايا، ....الشكا واالستسسان: وكاا، أاسعت /.االمتذار: م وا،. ...التةعئإل: ميارك ... يتم أفعال القول: التسيإل: الس م، ةياح ااري، مساء، ااري /أل اظ اجملاملإل: أه .1

  عاوهلا يف مجي  املقاط .
 يتم  عاول التضاد والرتادف يف كم العصوص خم  التطييقايت اااةإل  ل ةم والتوظيف .2
  ل ةم وأخات  لتوظيف واثلثإل  لقيميت  حتليم العصوص م  خ ل  طييقايت متعّلقإل .3
 وجوب اارتام اجم العّص م  مااماة التدرّج خ ل السعإل يف هذا ا جم، ليصم يف ال صم الثالث إىل اّده األقصةيت .4
 اارتام طييعإل العصوص املقارة م   قدل نّص وااد يف األسيو يت .5
 لك بتجسيد م قإل التكامم فيما بيعةمايتجتّعب ال صم بني العصوص يف املقط  الوااد، وبني املقاط  وذ .6
 العاخيإل املستةدفإل اسب كم ميدانيت بعاء العصوص املعطوقإل م  طاف األستاذ امتمادا ملة العص القامد  )نص القااءة(، م  خيط املوارد املعافيإل واملعةجيإل والقيم والك اءايت .7
  يف الكتاب هي: موارد مليدان، فةم املكتوب )يتّم دراستةا والتعّاف ملة أتثريارا م  استخ ص القامدة(يت ال واها العسويإل والصافيإل واحم ئيإل يف الّسعإل الاابعإل املدرجإل .8
 إدراج نّص خ ل كم أسيو  للمطالعإل يف الّسعإل الاابعإل يدمم موارد احملوريت .9

   .مضافإلجيب الت اوض م  الت ميذ للتسقيق املشاري  املربمإل، و عجز خارج التوقيت الامسي وهي قيمإل  .10
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 املوارد املنهجية مليادين اللغة العربية
يدان فهم املنطوق ملاملوارد املنهجية 

 والتعبير الشفوي 
 يدان التعبير الكتابيملاملوارد املنهجية  يدان فهم املكتوبملاملوارد املنهجية 

 الوجاهإل
 االستة ل 

 الوجاهإل
 االستة ل

 الوجاهإل
 االستة ل

 اارتام اجم املعتج س مإل وخعيإل اجلسم اجلسمس مإل وخعيإل 
 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 املإلقااءة وادايت لغويإل ك استخدام مجم اتمإل املع 
  وظيف األساليب املعاسيإل واملدودالتمييز بني ا اكايت   وظيف الرتاكيب والصيغ
 الّتمثم الصسيح للمع  واحويا مااماة الشد والتعوي   الّتمثم الصسيح للمع 

 وألوووووو القمايإلالشمسيإل  ووووالتميز بني أل املعةجي اارتام اجلانب

 جامانس

 املعةجي اارتام اجلانب

 انسجام
 مدم التعاقض

 دراسإل املي 
  وظيف م مايت الرتقيم التعاف ملة وخصيايت العص

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

 التميز
 القااءة احيقاميإل التميز اقرتاح ام

 التميز
 اقرتاح ام

 إبداء رأ   إبداء رأ 
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 مؤشرات ملعايري 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

تم 
: ي

إل  
جلزئي

يت ا
خعيا

والو
طإل 

بسي
يت 

خعيا
ل و

خ 
م  

سإل 
درو

د امل
ملوار

ول ا
 ق

 ل 
إل خ

لمي
التع

ط  
ملقا
يف ا

دفإل 
ستة

د امل
ملوار

  ا
جلمي

ميإل 
 يو
ايت

ا 
وم 

ئلإل 
وأس

طإل 
أنش

 و 
ري 

 متا
و

سعإل
ال

 

 يف النص املنطوق .حسن الاس امتع ، فهم املعىن العام للمنطوق ، احلصول عىل معلومات حمددة من املنطوق ،فهم تسلسل ال حداث ــ 

حيرتم رشوط الاصغاء، حيدد موضوع الوصف وعنارصه ،حيدد املوصوف الرئيس وجوانب الوصف فيه .يس تخدم الروابط اللغوية املناس بة  يت امم م  العص املعطوق

 للوصف : النعت، الوصف ، احلال ، يتفاعل مع معاين اخلطاب املسموع
 وخو  ومعاةاه يستخدم الاوابط اللغويإل املعاسيإل ،مييز لم  ااطاب .املحيدد  حيلم موخو  الوخعيإل التواةليإل

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

التعيري 
 الش و  

حيرتم خطاطإل العمط الوة ي ،يوظف الاوابط  يتقيد  ملوخو ، حيدد الزمان واملكان، وةف،يستخدم القاائ  املعاسيإل لل ي ةم اديثال
  وظي ا سليما ،

يتقيد  ملوخو ، يطلب الكلمإل أبدب واارتام   حيدد الزمان واملكان، يستخدم األلمعإل املعاسيإل والقاائ  املعاسيإل ، يتواةم م  الغري
 يقدم رأيال الشخصي ،يستخدم التعليم وأساليب االقعا  ،

 يعرب م  رأيال يف املوةوف يستخدم التعليم وأساليب االقعا  ، يقدم رأيال الشخصي. يطلب الكلمإل أبدب واارتام ، يقدم ذا ال وخيرب معةا

فةم 
 املكتوب

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

م  جريه ،مييز الشخصيايت اليشايإل ، املاديإل ،الواقعيإل ، ااياليإل ،مييز العص  الوة ي ،يت امم م  معاين العص  يعيد بعاء املعلومايت الواردة يف العص
 يؤد  احمل وظايت أداء معربا .  -الوة ي

 -جييب م  األسئلإل الهت  تعلق مباكيايت العص اللغويإل ،حيدد فكاة العص العامإل اللغويإل املعاسيإل للعص، حيدد القاائ  يستعمم املعلومايت الواردة يف العص
 ويستعيط ا كم والقيم 

ط 
ّ
السنوي للتقويم البيداغوجيــ املخط  
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التعيري 
 الكتايب

 حيرتم واوط العاض ،يستخدم األوةاف املعاسيإل للموخو  يتعاف ملة خمتلف أوكال ا اوف 
 .حيرتم قوامد اللغإل  الوة يتعمم م مايت الوقف املعاسيإل .يع م انتاجال وفق العمط ويس يتسكم يف مستو يت اللغإل العابيإل 

 انتاج معصوص متوافق م  وخعيإل التقول  يعتج معصوةايت اسب  وخعيإل التواةم
 البعد الثاين: يتم  قول جتعيد املوارد م  خ ل وخعيايت إدماجيإل يف هنايإل  املقاط  م  خ ل املعايري ومؤواارا  املوخسإل يف اجلدول املوايل ) جدول املوارد املعةجيإل
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 املواد الفصل األسبوع امليدان املقطع التعلمات املستهدفة ابلتقومي مالحظات

مت توحيد فرتات التقومي 
للغة العربية بني مجيع 

املستوايت، إلعطاء صورة 
متكاملة لتقومي الكفاءة 

 الشاملة للمرحلة

ايت وخعيايت لتسديد احطار الزمين لألاداث بتوظيف أدو :1لوقفة ا
 الاّبط  تعّلق مبسور القيم احنسانيإل 

األسيو  األّول م   كم امليادي   02املقط  
 األول وةا أكتوبا

السعإل 
 الاابعإل

ف أدوايت وخعيايت لتسديد احطار املكاين  لألاداث بتوظي:2لوقفة ا
 الاّبط  تعّلق مبسور القيم احنسانيإل

األسيو  الثاين م   كم امليادي   03املقط  
 وةا نوفمرب

لوةف مع ا طييعي  تعّلق مبسور الطييعإل والييئإل أو وخعيايت :3لوقفة ا
 الّا خإل والصّسإل 

األسيو  األّول م   كم امليادي   05املقط  
 وةا في ا 

 الثاين

حنتاج نّص وة ي ساد  مدّمم   وار  تعّلق مبسور وخعيايت :4لوقفة ا
 ا ياة الثقافيإل 

األسيو  الاّاب  م   كم امليادي   07املقط  
 وةا أفايم

 الثالث

اقبة املستمرة ــ  لغة عربية  املخطط الّسنوي للمر
 



 
 
 

 

 

  
   االنتماء ألّمتال.بيئيإل، ويعرب مييد  املتعّلم  عّلقال  حس م واّيال للوط  مبمارسايت سلوكيإل  ربل بشكم معاسب حتّكمال فيما اكتسيال م  معارف وقيم وسلوكايت اجتماميإل و  الشامـــلة:الكفـــاءة 

 الكفاءات اخلتامية امليدان

 مبادئ يف القرآن الكرمي
 واحلديث النبوي الشريف

 حيس  املتعلم  عاول ما ا ظ م  القاآن الكال وا ديث العيو  الشايف قااءة واست ةارا يف وخعيايت  علميإل خمتارة 

مبادئ يف العقيدة اإلسالمية 
 والعبادات

حميان وأركان احس م ويتعاف مليةا ويعاف بعض أركان االميان )الكتب السماويإل ، والاسم( وحيس   عاول املعارف املتعلقإل  لزكاة يعدد املتعلم أركان ا
 والصيام ويوظ ةا يف وخعيايت املمارسإل 

واالخالق  اآلداب)السلوك هتذيب 
 االسالمية(

 والييئي وإقامإل م قايت اس  اجلوار وجتعب األخ ق السيئإل  حيس  املتعلم  وظيف القوامد األخ قيإل يف احمليط االجتمامي

 السرية النبوية مبادئ أولية يف
 والقصص 

 يعاف  ختصار  طايت م  اياة الاسول ةلة هللا مليال وسلم يف مكإل وبدايإل الدموة ويتعاف ملة قصإل يونس وةاحل مليةا الس م 

 

 

 

 

 مادة التربية اإلسالمية
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 املوارد املعرفية املوارد املقرتحة يف الكتاب    ةتوجيهات من الوثيقة املرافق احلجم الساعي
  .1 تقومي تشخيصي

19.30 

** يف وضعيات تعلمية خمتارة، يستظهر املتعلم السور واألحاديث النبوية، ويوظفها توظيفا صحيحا يتم تعلم 
 القرآن الكرمي وحفظه من أجل االستفادة منه يف جماالت كثرية؛ كالتالوة والّصالة..

 ركين احميان  لكتب والاسم بنّي جانيا م  هذا األثا ملة ا ياة الاوايإل واالجتماميإل. * م  خ ل
يسث م  كي يإل ييؤد  العيادايت كالزكاة والصوم.  * يكون املسلم قد استوىف جانيا أساسيا م  جوانب ديعال معدما

 أداء هذه العيادايت، وبني اِ كم املستعيطإل معةا.

 سورة العلق

ول
 األ

طع
املق

 

2.  
  .3 طلب العلم
  .4 االخ ص

  .5 احميان  لكتب السماويإل
  .6 الزكاة

  .7 االاسان
  .8 سورة التني

  .9 احاسان إىل اجلار
  .10 م  ة ايت مياد الامحان
  .11 دموة الاسول لقومال
  .12 تقومي إشهادي أول

  .13 موقف قايش م  دموة العيب
  .14 أدمج تعلمايت

ين الثاع طاملق سورة الشاح  يم األخ قيإل ا سعإلإباال الق 16.30
 

15.  

املخطط السنوي لبناء التعلمات ملادة التربية اإلسالمية ــ  
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 * مطابقإل املمارسإل للوخعيايتيت

 * املعاجلإل السليمإل لإلوكاليايت املطاواإل يف احمليطيت

 * االستدالل املوخومي  لعصوص الشاميإل.

 .* التعّاف ملة أّول م  قَِيم الدخول يف احس م م  بدايإل الّدموة

 

 

  .16 س م االميان  لاسم مليةم ال
  .17 الصيام 

  .18 سورة الضسة 
  .19 إس م ايب بكا 
  .20 ا لم والع و 
  .21 التيسم ةدقإل 

  .22 تقومي أشهادي اثن
  .23 نيذ الععف 

  .24 اس م مما ب  ااطاب 
  .25 أدمج  علمايت 

 سورة الليووم  12.00

املقطع الثالث 
 

26.  
  .27 نيّب هللا ] يونس[ مليال الس م

  .28 ب الغشّ جتعّ 
  .29 سورة الشمس

  .30 مثم اجلليس الصاحل
  .31 نيّب هللا ]ةاحل[ مليال الس م

  .32 تقومي إشهـادي اثلث أدمج  علمايت
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 التقويـــــــم التشخيصي

 مستوايت الكفاءات اخلتامية املستهدفة  التحكم  مناذج من مؤشرات 
 املعاسيإل،  استعماهلا يف الوخعيايت واس واألااديثور للسالصسيح  االست ةار -

 ال ةم السليم  الرت يم،اس   للسور، االستدالل السليم
 والعرب يف اياة الاسول  أهم احملطايتحتديد  االميان،ال ةم السليم ألركان  -

الفصل  لتوظيف موارد املقط  األول  اسيإلمعوخعيايت 
 األول

 اهلا يف الوخعيايت املعاسيإل واس  استعم واألااديث ورالصسيح للس االست ةار -
ابداء التسكم يف املعارف املتعلقإل . الشعائا التسكم يف ممارسإل الصوم، السليم لشعريةال ةم -

  لعيادايت.

الفصل   الثاين  لتوظيف موارد املقط عاسيإل موخعيايت 
 الثاين

 استعماهلا يف الوخعيايت املعاسيإل  واألااديث واس ور يح للسالصس االست ةار -
املستلةمإل م  قصص األنيياء   وخيح العرب واألااديث،ربط األخ ق  آل يت  - -
 . الصسابإل استعياط العرب م  اياة بعض االستدالل املوخومي  لعصوص الشاميإل ، والاسم،

  الثالث لتوظيف موارد املقط  عاسيإل موخعيايت 

الفصل 
 الثالث

 

 

 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي
ّ
 ــ املخط
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 مالحظات التعلمات املستهدفة ابلتقومي املقطع امليدان األسبوع الفصل املستوى

 السعإل الاابعإل

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

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

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

 

 

 

 

املخطط السنوي للمراقبة املستمرة ــ  
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 الكفاءة الشامةل 
أنوامال، و ع يم  جلم  والطاح والضاب( وا ساب بكم(، واألمداد العشايإل والعمليايت )ا1000000حيّم مشك يت بتجعيد معارفال اول األمداد الطييعيإل )األةغا م   

، متثيم أو نقم أو لتعاسييإل والقياس )أطوال، كتم، سعايت، معدد، مقارنإل األطوال والزوا (، و ع يم ال ضاء )وةف  عقم أو حتديد موق  ويء(، واهلعدسإل )وةفمعطيايت، وا
  كيري وكم(  ستعمال خواّص )االستقاميإل، التعامد، التوال ، التعاظا( ومصطلسايت معاسيإل، و عيري سليم..

 اخلتامية الكفاءة امليدان

 ال عداد واحلساب
ايت بيعةا، واستعمال املعلومايت املوجودة يف  حيّم مشك يت بتجعيد معارفال املتعّلقإل  ألمداد الطييعيإل األةغا م  مليون، واألمداد العشايإل )قااءة وكتابإل، مقارنإل و ا ييا والع ق

 كتابتةا(، والعمليايت األرب ، وا ساب بعوميال )آيل ومتمّع  فيال(.

 حيّم مشك يت متعّلقإل  لتعاسييإل ) ستعمال استدالاليت وخصيإل( ومعلومايت مدديإل معّ مإل يف قوائم أو جداول أو خمّططايت أو ةور. تنظمي معطيات

 الفضاء والهندسة
أطوال أو استقاميإل أو  عامد أو  وال أو  عاظا حيّم مشك يت  تعّلق بوةف مسار أو حتديد موق  أو متثيم أو نقم وكم امتمادا ملة خمّطط أو  صميم أو خايطإل أو مقارنإل 

  ستعمال املصطلسايت املعاسيإل و عيري سليم

 املقادير والقياس
رت، الغاام ومضام ا ال، اللرت حيّم مشك يت  تعّلق مبقارنإل وقياس مقاديا )أطوال، كتم، سعايت، مسااايت، مدد(  ستعمال األدوايت والوادايت املعاسيإل )أجزاء ومضام ايت امل

 (.sو h ،minوأجزائال: )يوم، وةا، سعإل، 

 
 
 
 

مادة الرياضيات ــ  
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احلجم 
 الساعي

رقم  املوارد املقرتحة يف الكتاب    سريورة املقطع  توجيهات من الوثيقة املرافقة
 األسبوع

أسابي   7  

  .1 تقومي تشخيصي
ختتار وخعيايت  علميإل  ربل االستعمااليت املختل إل لألمداد األةغا  ▪

ظائف العدد ا ظ الكميايت و وخح خمتلف و  100000م  
 والرت يب واستياق نتيجإل اساب.

ميك  أن  عاجل الوخعيايت التعلميإل اااةإل  لتمثي يت الييانيإل   ▪
 واملخّططايت، وادايت القياس املرت .

م ةوم املضامف جري مطلوب يف هذا املستوت لذلك نكت ي  ▪
  لتعاف ملي هذه املضام ايت م  بني أمداد أخات.

  100و  75و  50و  25و 10و 5 مثم: الع قإل بني
 750و  500و 250و  200و  100و  50الع قإل بني 

  1000و
 .90و  60و 45و  30و  15و  5الع قإل بني 

 عاجل وخعيايت متك  التلميذ م  استعمال األدوايت اهلعدسيإل لاسم  ▪
مستقيم ميا م  نقطإل معطاة يوال  مستقيم معطة أو يعامده ما كزا 

 لتوال  والتعامد.ملة ااواص هعدسيإل ل
 

 100000حيم مشك يت  ستعمال األمداد األةغا م  
وممليهت اجلم  والطاح وقااءة متثي يت بيانيإل وخمططايت 
 والتعقم ملة ماةوفإل وكذا مقارنإل أطوال إنشاء هعدسيإل.

               ------------------ 
يتطلب الةا جتعيد ممليهت اجلم   انط قيإلطاح وخعيإل  .1

مطاواإل يف  100000ملة أمداد طييعيإل أةغا م  والطاح 
 وكم جداول أو متثي يت بيانيإل أو خمططايت.

  عاول وخعيايت  علميإل أوليإل )بسيطإل(  تعلق  ملوارد  .2
 تعلم جزئي لإلدماج •
 تقومي جزئي •
 عاول وخعيايت  علم احدماج  تعلق بتوظيف ممليهت  .3

يف  100000اجلم  والطاح ملة األمداد األةغا م  
يت ما يطإل بتمثي يت بيانيإل أو خمططايت أو جداول سياقا

 وم  ا ياة اليوميإل.

 (1) 000 100األمداد األةغا م  

ول
 األ

طع
املق

 

 اجلم  والطاح  .2
 (1مشك يت مجعّيإل )
 جداول وخمططايت

 التعّقم ملة ماةوفإل  .3
 االستقامّيإل
 آليإل اجلم 

4.  
 حأليإل الطا 

 (1) 000 100األمداد األةغا م  
 اجلم  والطاح

  .5 (: 1أجّنُد معاريف  * احلصيلة  * املعاجلة )
 قياس األطوال

6.  
 (2مشك يت مجعيإل )

السنوي لبناء التعلمات ملادة الرياضيات املخطط  
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 ام الوخعيإل االنط قإل .4
 عاول وخعيايت  قومييإل  تعلق حبم مشك يت مجعيإل  .5

 وطاايإل يف سياقايت متعومإل  درج موارد املقط .
معاجلإل بيداجوجيإل  ستةدف العقائص والصعو يت املسجلإل 

 جلم  والطاح أو بقااءةأثعاء  عاول املقط  خصوةا ما  علق  
 متثي يت بيانيإل أو خمططايت أو الع قايت بني وادايت الطول

  شكيم ومّد كّميايت معّ مإل
 مستقيمايت متواليإل

 مستقيمايت متعامدة  .7
 جداول الضاب

 (1أمداد مدلوفإل ) مضام ايت
 (2مضام ايت أمداد مدلوفإل )  .8

 وادايت قياس كتم
 ( 2أجّنُد معاريف * احلصيلة  * املعاجلة )

 9.  
 (1معةجّيإل اّم مشك يت )

أسابي   7  

ختتار وخعيايت  علميإل  ربل االستعمااليت املختل إل لألمداد األةغا  ▪
 ظ الكميايت و وخح خمتلف وظائف العدد ا 1000000م  

والرت يب واستياق نتيجإل اساب خم  سياق ما يط بقااءة جداول 
 أو خمططايت واستعماهلا يف  ع يم معلومايت.

ميك  أن  عاجل الوخعيايت التعلميإل اااةإل  لتمثي يت الييانيإل   ▪
 واملخّططايت، وادايت القياس املرت .

  ختتار وخعيايت م  واق  التلميذ  دمم مكتسيا ال املتعلقإل  جلم ▪
والطاح والضاب، أما  لعسيإل لعمليإل القسمإل، فختار وخعيايت  شج  
ملة ا يا  خمتلف طاق وسريورايت ا م مبا فيال احجااءايت الشخصيإل 

 قيم التطاق إىل آليإل القسمإل.
 قرتح أنشطإل  ساب ااةم قسمإل بطاق خمتل إل، مثم الطاح  ▪

 .املكار ملضام ايت للقاسم، قصد الوةول إىل اآلليإل العموذجيإل
أقسام، ميك   ولي  الكااريس  5كااسا ملة   154مثال: لتقسيم  

كااسا يف كم ماة وهو ما يعين   45 سعإل  سعإل. يف هذه ا الإل نول  

حيم مشك يت  ستعمال األمداد األةغا م   2.
وممليايت اجلم  والطاح والضاب والقسمإل  1000000

بتوظيف مكتسيا ال يف اهلعدسإل حنشاء وكم هعدسي وكذا 
 استعمال وادايت قياس السعإل والطول.

طاح وخعيإل انط قيإل يتطلب الةا جتعيد ممليهت اجلم   .1
مطاواإل  1000000والطاح ملة أمداد طييعيإل أةغا م  

يف وكم جداول أو متثي يت بيانيإل أو خمططايت ويف سياق 
 ما يط   ياة اليوميإل للتلميذ.

  عاول وخعيايت  علميإل أوليإل )بسيطإل(  تعلق  ملوارد  .2
 تعلم جزئي لإلدماج •
 تقومي جزئي •

 
 عاول وخعيايت  علم احدماج  تعلق بتوظيف العمليايت  .3

 (1) 000 1000األمداد األةغا م  

ـاين
ّـــــــــــ

 الث
طع

املق
 

 معافإل الع ام العشا   .10

طول قطعإل  –معتصف قطعإل مستقيم 
 مستقيم

 (2) 000 1000األمداد األةغا م  

 الّزوا   .11

 مشك يت خابّيإل
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 يف كم ماة: 45أنعا نطاح 
6345108مث 153−=10845  ▪ مث  −=

184563  18م   15مثّ نول  ث ثإل ث ثإل أ  أنعا نطاح  −=
 كااريس.  4و يقة 
 كااريس.  3كااسا وبقيت   30إذن، أخذ كم قسم  ▪

معد  عاول األنشطإل اهلعدسيإل الواردة يف هذا املقط  ن سح للتلميذ 
 ستماار م  خ ل وخعيايت فاةا للممارسإل اليدويإل يستعمم فيةا 
وسائم و قعيايت متعومإل )القص، الطي، الورق الش اف، القوالب، 

ماةوفإل، مسطاة، مدور، كوس...( والهت متثم أدوايت لتصديق العتائج 
 يف هذا املستوت.

 
 

 سياقايت يف 1000000األربعإل ملة األمداد األةغا م  
 ما يطإل بقياس أطوال أو سعايت معاوخإل يف سياق هعدسي.

 ام الوخعيإل االنط قيإل. .4
 عاول وخعيايت  قومييإل  تعلق حبم مشك يت ملة  .5

 العمليايت األرب  يف سياقايت متعومإل ما يطإل مبوارد املقط .
معاجلإل بيداجوجيإل  ستةدف العقائص والصعو يت  .6

 علق  لضاب املسجلإل أثعاء  عاول املقط  خصوةا ما 
 والقسمإل

 

 األوكال اهلعدسّيإل املدلوفإل
 وادايت قياس سعايت  .12

 التقومي الفصلي األّول

 (1اّم مشك يت )
13.  

 (1الضاب )
 (2الضاب )

  .14  (3أجّنُد معاريف * احلصيلة * املعاجلة )

أسابي   7  

ختتار وخعيايت  علميإل  ربل االستعمااليت املختل إل لألمداد األةغا  ▪
الكميايت  و وخح خمتلف وظائف العدد ا ظ 1000000م  

والرت يب واستياق نتيجإل اساب خم  سياقايت متعومإل معةا قااءة 
 جداول أو خمططايت واستعماهلا يف  ع يم معلومايت.

ميك  أن  عاجل الوخعيايت التعلميإل اااةإل  لتمثي يت الييانيإل   ▪
 واملخطّطايت، وادايت القياس املرت .

يف ام مشك يت قسمإل ختتار وخعيايت م  واق  التلميذ  دمم  ▪
 مكتسيا ال املتعلقإل  لعمليايت األرب .

يتعامم التلميذ ألوّل ماو م  الكسور يف هذا املقط  لذلك  ع م  ▪
أنشطإل  صم  لت ميذ يف اليدايإل إىل إدراك مدم ك ايإل األمداد 

الطييعيإل  م بعض املشك يت كقياس طول أو مسااإل والت كري يف 
م  بني الوخعيايت أمداد جديدة  ق  بني مددي  طييعيني متتاليني. و 

حيم مشك يت  ستعمال الكسور العشايإل واألمداد  .
واختيار العمليايت املعاسيإل  1000000األةغا م  

وبتوظيف مكتسيا ال يف اهلعدسإل حنشاء ن ري وكم أو 
استعمال وادايت األطوال لوةف مسم أو إجنال مثيم لال، و 

 واملدد.
طاح وخعيايت انط قيإل يتطلب الةا جتعيد العمليايت  .1

وملة   1000000األربعإل ملة أمداد طييعيإل أةغا م  
كسور مشايإل مطاواإل يف سياق ما يط   ياة اليوميإل وميك  

 أن يكون هعدسيا. 
 ديإل أوليإل )بسيطإل(  تعلق  ملوا عاول وخعيايت  علم .2
 اجتعلم جزئي لإلدم •
 تقومي جزئي •

 (1احمليط )

 
لث

ــــــــا
الثّــــ

طع 
املق

 
 

 (1القسمإل )  .15

 (2القسمإل )

 الّا مّيايت اااةإل

16.  
 الّدائواة

 (1املسااإل )

 وةف وكم هعدسي وإنشائال

  .17 إنشاء أوكال هعدسّيإل
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 الهت ميك  أن  قرتح يف هذا الشدن ما يلي:
 وخعيايت  ستعمم فيةا التعابري م  العو : 

"لعقم هذه القطعإل ناسم ث ث وادايت ونصف" أو "قيس هذه 
القطعإل يساو  رب  الوادة" أو "قيس هذه القطعإل يساو  واد ني 

وث ثإل أر   ". مثّ  ستعمم كتا يت مثم
3

1 ،
4

2 ،
8

ري ... لتش  5

 األطوال أو مسااايت وم  أمثلإل ذلك: 
مسااإل هذه القطعإل هي ثلث مسااإل املستطيم ونش اها  لكتابإل  -

3

1. 

4 عليم نقط ملة مستقيم مدرج ايث   ةا الكسور:  -

1،
 2

1،
 

4

3،
 4

5،
 2

3،
 

... 

 ( 10نسمي كساا مشا  كم كسا مقامال قوة للعدد ) -

أمثلإل:
 10

1،
10

6

 
،

  100

64

 
،
 100

32... ، 

يإل م  جريها  المتماد ملة خمتلف متثي را ميك  متييز وخعيإل  عاسي ▪
 )ميارة، متثيم بياين، جدول مدد (. وم  أمثلإل ذلك: 

"العيارة: "... مضاوب يف  ▪ ّ … 
 مقسوم ملة..."  »... أو  
 مثعةا bمدد األق م و  a  اجلدول: ▪

15 6 4 3 2 a  
90 36 24 18 12 6= ab 

 bملقدار الثاينيف اجلدول العدد    اظ خواص ااطيإل وهي: ا
 مضاوب يف )أو مقسوم ملة( مدد  aيساو  املقدار األول 

معافإل واستعمال املصطلسايت خعف، نصف، الثلث،  ✓
ث ثإل أمثال، ثلثني، الاب ، ربعني، أربعإل أمثال، ث ثإل أر  ، 

 ث ثإل أنصاف مدد.
 عاول وخعيايت  علم احدماج  تعلق بتوظيف ممليايت  .3

اجلم  والطاح والضاب ملة األمداد األةغا م  
تإل وم  يف سياقايت هعدسيإل أو مدديإل حب 1000000

 ا ياة اليوميإل للتلميذ.
 ام الوخعيإل االنط قيإل. .4
 عاول وخعيايت  قومييإل  تعلق  ختيار العمليايت املعاسيإل  .5

  م مشك يت يف سياقايت متعومإل ما يطإل مبوارد املقط .
 معاجلإل بيداجوجيإل  ستةدف العقائص والصعو يت املسجلإل

إل أثعاء  عاول املقط  خصوةا ما  علق مب ةوم التعاسيي
 والضاب وآليإل القسمإل وإنشاء ن ري وكم.

 معةجيإل اّم املشك يت

 (1احمليط )

 (:4أجّنُد معاريف  * احلصيلة * املعاجلة )

 اساب متمّعٌ  فيال

18.  
 (3القسمإل )

 وخعيايت قسمإل

 (3املسااإل )

 (1التعاسيّيإل )

 (4القسمإل )  .19

 (1مشك يت اسابّيإل )

 (1التعاظا )

 (5القسمإل )  .20

 (6القسمإل )

 (2التعاظا )

 (2احمليط )  .21

 اساب متمّعٌ  فيال

6 
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743أو ي اظ أن ممو  مددي  م  السطا األول)  مث ( +=
 ستعمم الوسائم اهلعدسيإل  حخافإل إىل خواص التعاظا لاسم ن ري  ▪

 وكم.
حياص األستاذ ملة جعم التلميذ مييّز بني اجملسم كشيء م   ▪

 ملة املستو . ال ضاء والاسم الذ  ميثلال
 قرتح وخعيايت يسمي فيةا التلميذ أو ميثم خمتلف املضلعايت املكونإل 

 ألوجال اجملسم.

 (1آليإل القسمإل )

22.  
 (2آليإل القسمإل )

 مشك يت قسمإل
( 5* احلصيلة * املعاجلة ) أجّنُد معاريف

 الثاين التقومي الفصل

أسابي   7  

ختتار وخعيايت  علميإل  ربل االستعمااليت املختل إل لألمداد األةغا  ▪
و وخح خمتلف وظائف العدد ا ظ الكميايت  1000000 م 

والرت يب واستياق نتيجإل اساب خم  سياقايت متعومإل كقااءة 
 جداول أو خمططايت أو قياس مدد.

 عاجل الوخعيايت التعلميإل بكتابإل كسا ملة وكم ممو  مدد   ▪
م  خ ل  عاول األطوال ملة مستقيم  1طييعي وكسا أةغا م  

 ماةوفإل.مدرج أو املسااايت ملة 

و  1,0جنعم التلميذ ي اظ أن الكتابتني   ▪
10

 عربان م  ن س  1

و 01,0العدد وكذا 
100

و 5,0يت         1
2

 25,0يت    1

و 
4

و   75,0يت     1
4

3. 

 سمح هذه الع قايت  لوةول إىل  اسي  ةور ذهعيإل هلذه األمداد 
معد التلميذ ونا كز يف ذلك ملة أنشطإل اول األطوال واملسااايت 

قإل بني والكتم وسعايت مث :  الع 
4

و 1
2

  25,0)أو بني 1

(       وبني 5,0و
100

و 1
10

(                   1,0و 01,0)أو بني  1

حيم مشك يت  ستعمال األمداد العشايإل  .
والعمليايت األربعإل وييلغ  1000000واألمداد األةغا م  

الال ويوظف مكتسيا ال يف اهلعدسإل حجنال معشور مسم وكذا 
 استعمال وادايت قياس األطوال والسعايت واملدد

                    -------------  
لب الةا جتعيد العمليايت طاح وخعيإل انط قيإل يتط .1

واألمداد  1000000األربعإل ملة أمداد طييعيإل أةغا م  
العشايإل مطاواإل يف سياق قياس مدد م  ا ياة اليوميإل 

 للتلميذ.
  عاول وخعيايت  علميإل أوليإل )بسيطإل(  تعلق  ملوارد  .2
 تعلم جزئي لإلدماج •
 تقومي جزئي •
ايت  عاول وخعيايت  علم احدماج  تعلق بتوظيف العملي .3

األربعإل ملة األمداد العشايإل وملة األمداد الطييعيإل األةغا 
 .1000000م  
 ام الوخعيإل االنط قيإل. .4
 عاول وخعيايت  قومييإل  تعلق حبم مشك يت مجعيإل  .5

 (2مشك يت اسابّيإل )

بع 
الرا

طع 
املق

 

 (2التعاسيّيإل )  .23
 م قايت اسابّيإل بني األمداد

 (1الكسور )
 (3التعاسيّيإل )  .24

 (2الكسور )
 (1قياس معدد )

25.  
 (1اجملّسمايت )

 (2ايت )اجملّسم
 (6* احلصيلة * املعاجلة ) أجّنُد معاريف

 الكسور العشايإل
 (3مشك يت اسابّيإل )  .26

 (3الكسور )
 (4الكسور )

27.  
 (2قياس معدد )
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وبني 
1000

و 1
100

 (01,0و 001,0)أو بني  1

 ستغم األستاذ أنشطإل  كيري أو  صغري وكم مستو بسيط جلعم  ▪
التلميذ يكتشف أّن بعض خواص الشكم  يقة   وظإل معد  كيريه 

 أو  صغريه، مثم التوال  والتعامد.
ام املشك يت حياص األستاذ ملة التدكد م   يف  عاول معةجيإل

اكتساب التلميذ لك اءايت فةم نص املشكم،  عديد املعطيايت، 
حتديد املطلوب، استخااج املعطيايت الضاوريإل للسم، استخااج 

معطيايت خمعيإل، حتديد العمليايت ا سابيإل املعاسيإل، ةياجإل خطإل 
بين الول ام، التصديق ملة نتيجإل،  يليغ ام كتابيا وو اهيا، ا

 مقرتاإل

 وطاايإل يف سياقايت متعومإل ما يطإل مبوارد املقط .
معاجلإل بيداجوجيإل  ستةدف العقائص والصعو يت املسجلإل 

وةا ما  علق  جلم  والطاح ملة أثعاء  عاول املقط  خص
 األمداد العشايإل أو إجنال معشور

 (3اجملّسمايت )
 التقومي الفصلي الثاين

 (1األمداد العشايإل )

28.  
 (2اّم مشك يت )
 (2األمداد العشايإل )

 (7* احلصيلة * املعاجلة ) أجّنُد معاريف
 (3األمداد العشايإل )

 (4األمداد العشايإل )  .29
 األمداد العشايإل والكسور يف ا ياة اليوميإل

  كيري أو  صغري أوكال
 مج  وطاح أمداد مشايإل  .30

 ا اسيإل
 مسااايت و يطايت

31.  
 (7* احلصيلة * املعاجلة ) أجّنُد معاريف

 معةجّيإل اّم مشك يت
32.  

 لتقومي الفصلي الثالثا
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 التقويـــــــم التشخيصي
 مستوايت الكفاءات اخلتامية املستهدفة :مناذج من مؤشرات التحكم

استعمال  -100000و  كيك ومج  وطاح األمداد األةغا م  مقارنإل و ا يب  - و ةيا وكتابيا. 100000 عيني األمداد األةغا م   -
 .50و 25، 20، 15، 10، 5، 2التعّاف ملة مضام ايت األمداد  -التجمي   لعشاايت و ملئايت لعد كميايت كيرية.

تقاميإل نقط استعمال األدوايت اهلعدسيإل للتسقق م  اس - وّق  مسار ملة ماةوفإل. -وادايت الطول.التعّاف واستعمال وادايت الكتم و  -
الربهان ملة فةم نص مشكلإل م  خ ل اليسث م   -التمييز بني املشك يت اجلمعيإل والطاايإل والضابيإل. -و وال  مستقيمني و عامدمها.

 الامول واملصطلسايت والرتميز العاملي بشكم سليميت استعمال - التمييز بني املعطيايت واملطلوب يف نص مشكميت -معلومايت  عقصةا.
  قدل معتوجا بشكم مع ّم ومعسجم. - التسّقق م  ةسإل نتائج واملصادقإل مليةا -.بلغإل مابيإل سليمإل كتابيا وو ةياالتعيري   -

حيم مشك يت  ستعمال األمداد األةغا م   .1
وممليهت اجلم  والطاح وقااءة متثي يت  100000

بيانيإل وخمططايت والتعقم ملة ماةوفإل وكذا مقارنإل 
 أطوال إنشاء هعدسيإل.

إجنال ممليإل  -100000مقارنإل و ا يب و  كيك ومج  وطاح األمداد األةغا م   - و ةيا وكتابيا. 100000يني األمداد األةغا م   ع -
إجنال ممليإل قسمإل بدون  ق  ليسث م  مدد  -أرقام ملة األكثا يف مدد مكّون م  رقمني ملة األكثا. 3خاب مدد مكّون م  

التعّاف ملة الا ميايت اااةإل  -طوال وإنشاء وكم هعدسي امتمادا ملة باانمج إنشاء معطة.مقارنإل األ -ا صص وقيمإل كم اصإل.
 التمييز بني وخعيايت قسمإل م  بني وخعيايت أخات. -اساب مسااإل  لتيليط واساب أطوال. -وملة الدائاة ويامسةا  ستعمال املدور.

الامول واملصطلسايت والرتميز العاملي بشكم  استعمال - لوب يف نص مشكميتالتمييز بني املعطيايت واملط -مّدة مااام. ام مشكم يتطلب -
  قدل معتوجا بشكم مع ّم ومعسجم. - التسّقق م  ةسإل نتائج واملصادقإل مليةا -.التعيري بلغإل مابيإل سليمإل كتابيا وو ةيا  -سليم.

حيم مشك يت  ستعمال األمداد األةغا م   .2
ضاب وممليايت اجلم  والطاح وال 1000000

والقسمإل بتوظيف مكتسيا ال يف اهلعدسإل حنشاء وكم 
 هعدسي وكذا استعمال وادايت قياس السعإل والطول.

ط السنوي للتقويم البيداغوجي
ّ
 ــ املخط
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 قااءة وكتابإل كسور واستعملةا لتش ري نتيجإل قياس طول أو مسااإل.-وخ  ممليإل القسمإل ملة مدد يتكّون م  رقمني. )آليإل القسمإل( -
 كيري و صغري  -استعمال استدالاليت وخصيإل  ا كز خمعيا ملة خواص ااطيإل. -سييإل.التمييز وخعيإل  عا -ويكتب كسورا مشايإل.قااءة  -

 استعمال خواص التعاظا حنشاء  ور  عاظا وكم. -استعمال الثانيإل والدقيقإل والسامإل لتعليم أاداث. -أوكال ملة ماةوفإل.
 اساب مسااايت بوادايت جري اةط ايإل. -م مبخّطط. ميّثم مشك -ايت املدلوفإل ويابط مسم بتمثيلال.التعّاف ملة بعض خواص اجملسم -
التعيري بلغإل مابيإل سليمإل   -الامول واملصطلسايت والرتميز العاملي بشكم سليميتاستعمال  - التمييز بني املعطيايت واملطلوب يف نص مشكميت -

 . قدل معتوجا بشكم مع ّم ومعسجم -التسّقق م  ةسإل نتائج واملصادقإل مليةا. -كتابيا وو ةيايت

حيم مشك يت  ستعمال الكسور العشايإل واألمداد  .3
واختيار العمليايت املعاسيإل  1000000األةغا م  

وبتوظيف مكتسيا ال يف اهلعدسإل حنشاء ن ري وكم أو 
لوةف مسم أو إجنال مثيم لال، واستعمال وادايت 

 األطوال واملدد.

 مج  وطاح مددي  مشايني بوخ  العمليإل. -ايني واملقارن بيعةما.قااءة وكتاب مددي  مش -بني مددي  طييعيني متتاليني. اصا كسا -
 استعمال ا اسيإل حجنال ممليإل أو لتصديق نتيجإل اساب. -ط أو  لتقايب ملة مستقيم مدرّج.حتديد موخ  مدد مشا   لضي -
التمييز بني مسااإل  -إل والقان لتعليم أاداث.استعمال اليوم والشةا والسع -لتعيري م  قياس أطوال، كتم ومدد.استعمال األمداد العشايإل ل -

 متثيم مشكم مبخطط وطاح أسئلإل  سامد ملة الال. -نشا مكعب ومتوال  مستطي يت ومتييز التصميم املوافق لكم معةما. -وكم و يطال.
التعيري بلغإل مابيإل سليمإل    -م.الامول واملصطلسايت والرتميز العاملي بشكم سلي استعمال - التمييز بني املعطيايت واملطلوب يف نص مشكميت -

  قدل معتوجا بشكم مع ّم ومعسجم. - التسّقق م  ةسإل نتائج واملصادقإل مليال. -.كتابيا وو ةيا

حيم مشك يت  ستعمال األمداد العشايإل واألمداد  .4
والعمليايت األربعإل وييلغ الال  1000000األةغا م  

 ويوظف مكتسيا ال يف اهلعدسإل حجنال معشور مسم وكذا
 استعمال وادايت قياس األطوال والسعايت واملدد.
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 املقطع أمثلة للوضعيات املستهدفة ابلتقومي األسبوع الفصل املستوى

 السنة الرابعة

األسبوع الرابع من شهر  األول
 أكتوبر

وممليهت اجلم   100000مشك يت  ستعمال األمداد األةغا م  حبم وخعيايت ماكيإل  تعلق  •
 قااءة متثي يت بيانيإل وخمططايت وكذا مقارنإل أطوال.والطاح و 

 .وخعيايت  تعلق  لتعقم ملة ماةوفإل إنشاءايت هعدسيإل •
1 

األسبوع الثالث من شهر  
 نوفمرب

وممليايت  1000000مشك يت  ستعمال األمداد األةغا م   حبموخعيايت ماكيإل  تعلق  •
 اجلم  والطاح والضاب والقسمإل.

 .هعدسي وكذا استعمال وادايت قياس السعإل والطولوخعيايت  تعلق إبنشاء وكم  •
2 

 منتصف شهر فيفري الثاين

مشك يت  ستعمال الكسور العشايإل واألمداد األةغا م   حبموخعيايت ماكيإل  تعلق  •
 واختيار العمليايت املعاسيإل. 1000000

 وخعيايت  تعلق إبنشاء ن ري وكم أو وةف مسم أو إجنال مثيم لال. •
 .ايت األطوال واملددوخعيايت استعمال واد •

3 

األسبوع الرابع من شهر  الثالث
 أفريل

مشك يت  ستعمال األمداد العشايإل واألمداد األةغا م   حبموخعيايت ماكيإل  تعلق  •
 والعمليايت األربعإل و يليغ ا م. 1000000

 وخعيايت  تعلق إبجنال معشور مسم. •
 .يت واملددوخعيايت ماكيإل  تعلق  ستعمال وادايت قياس األطوال والسعا •

4 

 

للمراقبة املستمرةاملخّطط السنوي   
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 يتدخل إجيابيا لتلبية بعض حاجاته اليومية املرتبطة بصحته واحملافظة على احمليط.الكفاءة الشاملة  :
 الكفاءات اخلتاميّــة امليادين

 اإلنسان والصحة
بتجعيوود موووارده اووول نشوواط جسووم احنسووان يتصوواف بشووكم سووليم أمووام مشووك يت فاديووإل ومجاميووإل واملتعلقووإل  لووومي الصووسي للمساف ووإل ملووة ةووستال وةووسإل جووريه 

 والقوامد األمعيإل.
 يقرتح الوال مؤسسإل للس اظ ملة  يطال القايب بتجعيد موارده اول ال واها املميزة للسياة معد العيايت، دورة املاء يف الطييعإل. اإلنسان واحمليط

 عامل وأدوايت التوجال.يتموق  يف ال ضاء بتجعيد موارده املتعلقإل مب املعلمة يف الفضاء والزمن
 حيم مشك يت م  ا ياة اليوميإل  تطلب أدوايت القياس بتجعيد موارده اول ميادئ قياس بعض املقاديا ال يز ئيإل. املادة وعامل األشياء

 

 

 

 

 

 

 

 جيةلو ادة التربية العلمية و التكنو م
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 رقم األسبوع املوارد املقرتحة يف الكتاب    سريورة املقطع  توجيهات من الوثيقة املرافقة احلجم الساعي

 أسابي  7

يستسس  م ا إل ميعإل )م  
ممو  قلب، رئتني ااوف(. 
وإذا  عذر األما نستعمم مسم 

 .اجلةال التع سي أو ةور
يقوم املعلم بع   اهلواء يف  -

الائتني م  طايق األنيوب ليتدكد 
التلميذ م  أن اهلواء املستعشق 
 يعتقم إىل الائتني وليس للقلب. 

امتمادا وةف أقسام األنيوب اهلضمي 
 ملة لواإل أو ةورة.

اجنال جتابإل  ستعمال ايايت م   -

طاح وخعيإل انط قيإل  عدرج يف إطار التوميإل املتعلقإل  - 1. 
  لقوامد الصسيإل ال اديإل واجلماميإل. 

 وخعيايت  علميإل جزئيإل  تعلق  ملوارد اآل يإل:                                                          عاول - 2
 * التع س واهلضم والقوامد الصسيإل للتغذيإل. 

 * دوران الدم.      
وخعيإل لتعلم إدماج موارد الك اءة  عدرج خم   طييق - 3

                                   التغذيإل الصسيإل وم قتةا بدوران القلب.      
ام الوخعيإل االنط قيإل يستوجب جتعيد وإدماج املوارد  -4

 الهت مت إرساؤها:
حتليم بعض امل اها األساسيإل للوظائف ا يويإل معد  -

 احنسان 
التوميإل أبمهيإل الترب    –إباال القوامد الصسيإل للدوران   – 

  .1  قول  شخيصي

 مسلك اهلواء يف اجلةال التع سي

املقط  األول: احنسان والصّسإل
 

2.  

  .3 التع س و غرّي  اكيب اهلواء

  .4 القوامد الصسّيإل للتعّ س

  .5 اهلضم

  .6 مأمهّيإل اهلض

  .7 قوامد الصسإل الغذائّيإل

  .8 دور الّدم يف اجلسم

 ــ املخّطط الّسنوي لبناء الّتعّلمات الرتبية العلمية التكنولوجية
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القةوة م  جةإل   ومسسوق القةوة م  
جةإل أخات ومتابعإل ماورها مرب ورق 
 الرتويح إبخافإل املاء يف كم االإل.

  لّدم.
ّلق بتشخيص بعض األمااض  عاول وخعيايت  قومييإل  تع -5

 و يين القوامد الصسيإل السليمإل.
 املعاجلة البيداغوجية احملتملة - 6

  .9 احسعافايت األولّيإل وأمهّيإل التربّ   لّدم

  .10 أدمج  عّلمايت

  .11  تقومي إشهادي أول

أسابي  8  

جتوووووارب  ضووووواة مسووووويقا  تعلوووووق بووووووزر   -
بوووووووذور يف وووووووواوط خمتل وووووووإل مووووووو  ايوووووووث 
الاطوبوووإل وا ووواارة حبووواال وووواوط وم ووواها 

 تاش.احن
 
يقوم املعلم بت ويج القسم وكم فوجني  -

 يتك  ن ب اخيإل واادة قابلإل للتسقق
يعتمد فيةا ملة لواإل  اكييإل  يني 

مكان  واجد هذه ا االيت يف الطييعإل 
)مياه اليسار، األمطار، الثلج، الربد، 
السسب، الضياب( وواوط التسول 
 م  االإل ألخات.

احملاف إل ملة  يطال م   عدرج يف إطار  طاح وخعيإل انط قيإل
 خ ل ا  اظ ملة الثاوايت الطييعيإل الزائلإل )املاء والعيايت(.

  عاول وخعيايت  علميإل جزئيإل  تعلق بواملوارد اآل يإل: - 2
 *  إنتاش اليذرة. 

 * التغذيإل معد العيايت األخضا.

 * دورة املاء يف الطييعإل و وليعال.
خم  احملاف إل وخعيإل لتعلم إدماج موارد الك اءة  عدرج  - 3

 ملة الثاوايت الطييعيإل.                                     
ام الوخعيإل االنط قيإل يستدمي جتعيد وإدماج املوارد   - 4

 الهت بتجعيد وإدماج املوارد الهت مّت إرساؤها:
متييز العيااتيت واملاء كثاوايت لائلإل مةددة م  أجم احملاف إل  -

 مليةا
 اء واس  استة كال.احملاف إل ملة امل  -
 عاول وخعيايت  قومييإل  تعّلق  لتدخ يت احجيابيإل  - 5

 ل متعاء  حمليط القايب معال.       
                                         املعاجلإل الييداجوجيإل احملتملإل. - 6

 مكّوانيت اليذرة

املقط  الثاين: احنسان واحملي
 ط

12.  

  .13 واوط إنتاش اليذرة

  .14 م اها إنتاش اليذرة

  .15 خاورة األم ح املعدنيإل

  .16 أوكال املاء يف الطييعإل

  .17 دورة املاء يف الطييعإل

  .18 ميدأ األواين املستطافإل

  .19 خزّان املاء

  .20 أدمج  عّلمايت
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أسابي  3  

التووووووووودرب ملوووووووووة اسوووووووووتعمال  -
اليوةلإل م  أجوم حتديود التوجوال  وال 

ةووووووووايت )معوووووووود جعوووووووووب مث بقيووووووووإل التوج
اسووووتعمال اليوةوووولإل جيووووب مسووووكةا يف 
وخ  أفقي اىت أتخذ احبواة املمغعطوإل 

 اايتةا يف التساك

طاح وخعيإل انط قيإل  عدرج يف إطار ةعوبإل التموق   - 1
 بدون معامل مكانيإل.  

  عاول وخعيايت  علميإل جزئيإل  تعلق  ملوارد اآل يإل:  - 2
 *  التوجةايت األربعإل.

 *األفق والشاقول. 
وخعيإل لتعلم إدماج موارد الك اءة  عدرج خم  التموق   - 3

 يف املعامل وأدوايت التوجال.                                     
ام الوخعيإل االنط قيإل يتطلب بتجعيد وإدماج املوارد - 4

 الهت مت إرساؤها:   
  وظيف اجلةايت األساسيإل  -
  انتقاء الوسائم امل ئمإل لتعيني اجلةايت.    -

 عووواول وخوووعيايت  قومييوووإل  تعلوووق  سوووتعمال الوسوووائم  - 5
                                                                     املعاسووووووويإل لتسديووووووود املعوووووووامل والتعاموووووووم هبوووووووا يف ايا وووووووال اليوميوووووووإل.                                                                       

 الييداجوجيإل احملتملإل املعاجلإل - 6

 اجلةايت األرب 

َْعَلمإل يف ال ضاء والّزم  املقط  الثالث: امل
 

21.  

 تقومي إشهادي اثن
22.  

  عيني الشمال
23.  

 أدمج  عّلمايت الشاقول واألفق
 

24.  

أسابي  8  

ميكوو  القيووام بووز رة ميدانيووإل حملووم جسووم 
 السيارايت أو  صليح العج يت

عوالل إمطاء أمهيإل كيرية لدور ال
الكةا ئيإل  لتذكري مبيادي  استعماهلا 

طاح وخعيإل انط قيإل  عدرج يف إطار كي يإل التعامم م   - 1
 املادة واألدوايت الكةا ئيإل. 

  عاول وخعيايت  علميإل جزئيإل  تعلق  ملوارد اآل يإل:  - 2
 وانصةار اجلليد.* جتّمد املاء 
 *  يخا املاء.

املقط  الاّاب : املادة ومامل  اجم املاء معد التجّمد واالنصةار
األوياء

 

25.  

  .26 كتلإل املاء معد التجّمد واالنصةار

  .27  يّخا املاء
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)أدوايت الصيانإل الكةا ئيإل يف 
 األجةزة والرتكييايت الكةا ئيإل(.

 * اهلواء جال. 
 *األدوايت الكةا ئيإل واستخدامارا. 

وخعيإل لتعلم إدماج موارد الك اءة  عدرج خم  خواص  - 3
 املادة وحتوالرا واستخدام األدوايت الكةا ئيإل.                                   

ج املوارد ام الوخعيإل االنط قيإل يستدمي جتعيد وإدما  - 4
 الهت مّت إرساؤها:

 يين  –حتديد خمتلف العوامم املؤثاة يف حتواليت املادة  -
 سلوكايت أمعيإل معد التعامم م  األجةزة الكةا ئيإل.

 عاول وخعيايت  قومييإل  تعلق  ملمارسايت اليوميإل للمادة  - 5 
 والتوظيف األمثم لألدوايت الكةا ئيإل.                                 

 املعاجلإل الييداجوجيإل احملتملإل - 6

  .28  كاثف خبار املاء

  .29 اهلواء مادة مانإل

  .30 للةواء كتلإل

  .31 املواد العاقلإل والعاللإل

 أخطار الكةا ء
 تقومي إشهادي سنوي

32.  

 
 



ابتدائي -ملخططات السنوية   

 

 

 
 الكفاءة اخلتامية .التحكم  مؤشرات مناذج   التقويـــــــم التشخيصي

 التعاف اهلضم كةدم  درجيي لألجذيإل-التعاف ملة الدمامإل التشاحييإل للجةال اهلضمي  ✓
نشا الومي  -العضويإل التعاف ملة دور الدم يف -اقرتاح  وةيايت خاةإل بقوامد الصسإل الغذائيإل-

 الصسي املتعلق  لترب   لدم

يتصّاف بشكم سليم أمام مشك يت فاديإل ومجاميإل متعلقإل  لومي 
الصسي للمساف إل ملة ةستال وةسإل جريه بتجعيد موارده اول نشاط جسم 

 احنسان

 الفصل األول

حتسني مادود  -ملة  طّور العيايت األخضا يف أوساط خمتل إل التعاف -احنتواش حتديد واوط ✓
 التعاف ملة أوكال  واجد املاء يف الطييعإل -العيايت األخضا إبجعاء الرتبإل  ألم ح املعدنيإل

 املاء يف الطييعإل بتغري درجإل ا اارة  واجد أوكالربط 

 اول مؤسسإل للس اظ ملة  يطال القايوب، بتجعيود موارده الوال يقرتح
اسو  - وظيف األفق والشاقول يف ايا ال اليوميإل. -التعّاف ملة األفوق والشاقول يف ال ضاء ✓ الفصل الثاين اء يف الطييعوإل و وليعال و اويد استة كالواملاملمّيزة للسياة معد العيااتيت،  ال واها

 وأدوايت التوّجوال املتعلقإل مبعامل مواردهيتموقو  يف ال ضاء بتجعيد  استخودام التوّجةايت األربعإل يف ايا ال اليوميإل

الابط وكم  واجد اهلواء مبجااليت -لف التسواليت ال يز ئيإل الهت حتدث للماّدة، التعاف خمت ✓
إظةار  -التميويز بني األجسام العاقلإل والعاللإل للكةا ء يف االستخدامايت اليوميإل -استخدامال

 أمهّيإل العوالل يف احملاف إل ملة األم  الكةا ئي
 

م  املادة واألدوايت  حيّم مشك يت مو  ايا وال اليوميإل ما يطإل  لتعاموم
الفصل  وحتّوالرا  املتعّلقإل خبواص املاّدة مواردهبتجعيد الكةوا ئيوإل،

 الثالث

 

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

 السعإل الاابعإل

  الغذائيإل وم قتةا بدوران الدم مااض املتعلقإل  لصسإلاألبتشخيص بعض  وخعيايت  تعّلق إلاحنسان والصس نوفمرب الثالث م األسيو   األول

 الوسائم املعاسيإل لتسديد املعامل والتعامم هبا يف ايا ال اليوميإل  تعلق  ستعمالوخعيايت  املعلمإل يف ال ضاء والزم  في ا  الثالث م األسيو   الثاين

 لألدوايت الكةا ئيإل والتوظيف األمثم تعلق  ملمارسايت اليوميإل للمادة وخعيايت ل  عاو  املادة ومامل األوياء م  وةا ما  األسيو  الثاين الثالث

ّطط الّسنوي للمراقبة املستمّرةاملخ  
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 الكفاءة الشاملة
يإل التعيري و التعامم االجيايب م  يكون املتعلم قادرا ملة ممارسإل ا وار يف معاقشإل القضا  الهت  تعلق  لرتاث الوطين و التعيري م  متسكال حبا  االبتدائي التعليمٌ  م  الاابعإل السعإل هنايإلٌ  يف

 اآلخاي 
 الكفاءات اخلتامية امليادين
 يكتشف املتعلم ثااء الرتاث الوطين ويعرب م  أمهيإل محايتال و اقيتال احلياة اجلماعية

 لتواةم و رفضال لكم أوكال  التمييز الععصا يعطلق م  أمثلإل واقعيإل للتعيري م   يعيال للسوار كدسلوب اضار    يف ايكون املتعلم قادرا ملة أن  احلياة املدنية

احلياة الدميقراطية 
 واملؤسسات

 يتصاف يف ايا ال اليوميإل  صافايت  عم م  اارتام الغري و القدرة ملة حتمم مسؤوليإل أفعالال.

 
 
 
 
 

 املدنية ادة التربية م
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توجيهات من الوثيقة  احلجم الساعي

 املرافقة
رقم  املوارد املقرتحة يف الكتاب    سريورة املقطع 

 ألسبوعا

09.45 

 عميإل ا س املدين لدت ـ 
الت ميذ و عشئتةم ملة 

قيم املواطعإل وميادئ 
العدالإل واحنصاف 

و ساو  املواطعني يف  
ا قوق والواجيايت  

 والتسامح واارتام الغري.
و  اقيإل قيم اجلمةوريإل 

 ودولإل القانون
و  قدل معارف م يدة  

ومتماويإل م  ااجيايت 
ة الت ميذ  لرتكيز مل

م اهيم املواطعإل واملساواة 
والسلم والدميقااطيإل 

والتعلق  لوط  والت تح 

 وخعيإل االنط ق:  تمسور اول احملاف إل ملة الرتاث الوطين و  اقيتال.                        
                                                        وضعيات جزئية لتعلم املوارد :                              

نشاطات أو أداءات:                                                                                                     
وخعيإل متك  املتعلم م  جاد املعامل األثايإل م  خ ل سعدايت متعومإل أو  -

وخعيإل   دف  املتعلم إىل اجنال بطاقإل فعيإل  -.             ل رايت ميدانيإل
وخعيإل   -ملعلم أثا .                                                        

حت ز املتعلم إىل امداد مدونإل للرتاث الثقايف ال ماد .                                               
عيإل ختص التعاف ملة الرتاث احمللي و الوطين و وخعيإل إدماج املوارد: وخ

                   صعي ال إىل ماد      وال ماد .                                                                                                
: جتعيد املوارد املكتسيإل و املدمإل  اول وضعية )وضعيات( تقومي الكفاءة

        صعيف الرتاث و  قدل اقرتااايت  امي إىل ا  اظ ملة املعامل األثايإل.                                                             
ختص الصعو يت و العقائص امل ا إل لدت املتعلم بعد  املعاجلة احملتملة:

 احدماج والتقول أو خ ل سريورة املقط 

  .1 تشخيصي تقومي
 تراثنا الوطين واحمللي 

املقطع األول
 

2.  
  .3 املعامل األثرية يف وطين 

  .4 من معاملنا األثرية ) حي القصبة العتيق(
  .5 تراثنا املادي 

  .6 تراثنا الالمادي 
  .7 من تراثنا الالمادي) التويزة(
  .8 احملميات الطبيعية يف اجلزائر 
  .9 وأعتز به  أحافظ على الرتاث الوطين

  .10 الرتاث الوطين ومنظمة اليونيسكو 
  .11 اجناز بطاقة فنية ملعلم أثري 

  .12 أقوم تعلمايت 
  .13 تقومي إشهادي أول

:  تمسور اول ا وار كدسلوب اضار  يف التواةم وضعية االنطالق 00: 6
                      . 

املقطع  احلوار وأمهيته 
الثاين

 

14.  
  .15 أداب احلوار 

ابتدائي املخطط السنوي للتعّلمات ملادة الرتبية املدنية ــ  
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 ملة العامليإل 
معح  ابيإل  عسجم م  ـ  

اقوق الط م واقوق 
احنسان و عميإل ثقافإل 

دميقااطيإل  لدت الت ميذ 
 إبكساهبم 

ميادئ العقاش وا وار    
وقيول رأ  األجلييإل و 
نيذ التمييز والععف 
وار يف  وملة   ضيم ا 

 .  كم األاوال
 عميإل معافإل واارتام ـ  

املؤسسايت الوطعيإل  
)املؤسسايت الدميقااطيإل  

 للجمةوريإل اجلزائايإل (
. 

                                                                                 وضعيات جزئية لتعلم املوارد :         
:                                                                                                      نشاطات أو أداءات

                                                   وخعيإل جتعم املتعلم يستعيط قوامد ا وار ) قصإل( .        -
م وخعيإل  دف  املتعلم إىل ممارسإل  داول الكلمإل بشكم مع م) متثي -

وخعيإل  وجال إىل اقرتاح ام لعزا  يف  يطال.                                                                     -    مسااي(.
خعيإل ختص استخ ص قوامد ا وار و  قيم الاأ  : و وضعية إدماج املوارد

: جتعيد املوارد وضعية )وضعيات( تقومي الكفاءةاملخالف.                
املكتسيإل و املدمإل اول االلتزام بزم  و مقام ا وار م  اقرتاح الول ملشاكم 

                مطاواإل يف  يطال.                                                        
: ختص الصعو يت و العقائص امل ا إل لدت املتعلم بعد املعاجلة احملتملة

احدماج  والتقول أو خ ل سريورة املقط ، مثم : التعصب للاأ  اااص 
 أثعاء ا وار يف القسم.

  .16 إدارة احلوار يف القسم 
  .17 حلوار بدل العنف ا

  .18 أساهم يف حل اخلالفات 
  .19 التمييز العنصري 

  .20 أطالع وأستنتج ) ابحلوار تزول اخلالفات( 
  .21 أقوم تعلمايت

 تقومي إشهادي اثن

22.  

:  تمسور اول التعاف ملة املؤسسايت الرتبويإل و كي يإل وضعية االنطالق 
 سريها.                  

جزئية لتعلم املوارد :                                                                                        وضعيات
نشاطات أو أداءات:                                                                                                      

اف ملة مدرستال و املؤسسإل الهت يعتقم إليةا وخعيإل متك  املتعلم م  التع -
وخعيإل  جتعم املتعلم مييز بني امللكيإل اااةإل و  -يف املتوسط و الثانو .   

وخعيإل   دف  املتعلم إىل  -العامإل مربلا دورها يف اجملتم .                     
                 احملاف إل ملة املمتلكايت العامإل.                                    

: وخعيإل ختص  صعيف املؤسسايت الرتبويإل و التمييز وضعية إدماج املوارد
                    بني امللكيإل اااةإل       و العامإل.                                                                                           

 املدرسة االبتدائية 

املقطع الثالث
 

23.  
  .24 املتوسطة 
  .25 الثانوية 

  .26 امللكية اخلاصة 
  .27 امللكية العامة 

  .28 تنظيف املدرسة 

 أمثل وأعترب ) العمارة لنا مجيعان، مسرحية(
29.  
30.  

  .31 أقوم تعلمايت
  .32 تقومي إشهادي اثن
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جتعيد املوارد املكتسيإل و املدمإل اول  :وضعية )وضعيات( تقومي الكفاءة
               احملاف إل ملة امللكيإل اااةإل و العامإل.                                                                                        

: ختص الصعو يت و العقائص امل ا إل لدت املتعلم بعد املعاجلة احملتملة
التقول أو خ ل سريورة املقط ، مثم :ةعوبإل التمييز بني امللكيإل احدماج  و 

 اااةإل و العامإل
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 الكفاءة اخلتاميةمستوى  التحكممناذج ملؤشرات 

 تقومي تشخيـصي 
 تعّاف ملة الرتاث احملّلي والوطين )املعامل األثايإل(.ال*

)الثقايف( احملّلي: االات االيت الديعيإل الالّمـاّديو صور وَلْقصور، القصيايت، ال ّقارايت...()املعامل األثايإل احمللّيإل: قيور الدومل ، الق املاّدي*  صعيف الرتاث 
 والشعييإل )املولد العيو ، ماووراء ، يعايا، املواسم...(

 * جاد للمعامل األثايإل م  خ ل ةور وأواطإل ول رايت ميدانيإل...
 لاره أو واهده يف وايط. *اجنال بطاقإل فعيإل ملعلم أثا 

 إىل محايإل املعامل األثايإل والرتاث ال ماد  ّدم اقرتااا يامي*يق

 ثااء الرتاث الوطين،يكتشف املتعلم 
 ويعرّب م  أمهّيإل محايتال و اقيتال.

ول 
 األ

صل
الف

 

 *التعّاف ملة قوامد ا وار ) قّيم الاأ  املخالف(
 مع ّم بشكم ا وار يف ويشارك الكلمإل، * عاول

 ثيم مسااي()مت*إدارة اوار يف القسم 
 دويف  يطال القايبداخم القسم مطاواإل لعزامايت أو خ فايت )وساطإل( *اقرتاح الول

يعطلق م  يكون املتعلم قادرا ملة أن
أمثلإل واقعيإل للتعيري م   يعيال للسوار  
كدسلوب اضار    يف التواةم و 
ثاين رفضال لكم أوكال التمييز الععصا 

ل ال
فص

ال
 

 ويصّنفها)للمراحل الثالث( الرتبوية  التعرف على أنواع املؤّسسات*
 .) زيني املؤّسسإل، جاس األوجار، اارتام الع ام الداخلي للمدرسإل...(و ملة الع س والذايت م  خ ل  ييان السلوك الواجب إ يامالويداف  ملة امللكيإل العاّمإل 

امسإل، والثانويإل بعد السعإل الاابعإل متوّسط  النتقال إليةا و التساور م  تعّاف ملة مدرستال، يتعاف ملة املتوّسطإل الهت سيوجال إليةا بعد السعإل اابعد ال*
 موظ يةا......

بعد التعوّاف ملة املؤّسسإل الرتبويإل، 
يكتشف كي يإل سريها، وميّيز بني 
 امللكيإل اااّةإل وامللكيإل العاّمإل،

 مليةا وحيافظ
 

لث
الثا

صل 
الف

 

 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي
ّ
 ــ املخط
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 مالحظات ت املستهدفة ابلتقوميالتعلما امليدان   األسبوع الفصل املستوى

 السنة الرابعة

 األول
) األسيو  الثالث 16

 م  جان ي(
 احلياة اجلماعية

بطاقإل فّعيإل ملعلم أثا  لاره أو واهده يف وايط أو يف  وضعيات تتعلق إبجناز
 متسف

 

 الثاين
) األسيو  األول  18

 م  في ا (
 احلياة املدنية

م مع ّم، م  خ ل متثيم مسااي أو بتداول الكلمإل بشك وضعيات تتعلق 
 اقرتاح اّم لعزا  يف  يطال.

 

 الثالث
)األسيو  الااب    27

 م  أفايم(
احلياة الدميقراطية 

 واملؤّسسات

، والتعاف ملة املتوّسطإل الهت سيعتقم تناول وضعيات  تتعلق ابلتعريف مبدرسته
اابعإل متوّسط  النتقال إليةا إليةا بعد السعإل ااامسإل ابتدائي، والثانويإل بعد السعإل ال

 و التساور م  موظ يةا

 

 

 

 

 

 املخّطط الّسنوي للمراقبة املستمّرة
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اتري  املغاب احس مي و الدولإل  يف هنايإل السعإل الاابعإل م  التعليم االبتدائي يكون املتعلم قادرا ملة  وظيف معامل اترخييإل للتموق  يف الزم  و التعاف ملة  طايت م  الكفاءة الشاملة
 اجلزائايإل ا ديثإل. 

 الك اءايت ااتاميإل  يادينامل

 يعتمد املعامل التارخييإل األساسيإل ل ةم التقول التارخيي و وظي ال يف ا ياة اليوميإل أدوات ومفاهيم املادة

 يستغم سعدايت معاسيإل حباال التسواليت يف  ال إفايقيا بعد ال تح احس مي. التاريخ العام

  الدولإل اجلزائايإل ا ديثإل يف معطقإل اليسا األبيض املتوّسط، بعد ربط الع قإل بني ةعامإل الس   وقّوة األسطول اليسا  اجلزائا  يعرّب م  امتزاله مبكانإل التاريخ الوطين

 
 
 
 
 
 
 

 التاريخ  ادة م

 



ابتدائي -ملخططات السنوية   

 

 
 
 
 

 
 رقم األسبوع يف الكتاب    املوارد املقرتحة سريورة املقطع  توجيهات من الوثيقة املرافقة احلجم الساعي

8.15 

يستعمل مفردات ومفاهيم املادة 
ويستغل مصادر املعلومة التارخيية 
لشرح جوانب من اتريخ منطقته 

 ووطنه

:  تمسور اول فةم التقول التارخيي انط قا م  وضعية االنطالق .
 املعامل التارخييإل األساسيإل قصد  وظي ال يف ا ياة اليوميإل.

 ة لتعلم املوارد:       وضعيات جزئي 
 نشاطات أو أداءات:

وخعيإل  سمح للمتعلم  لتعاف ملة م ةوم املاالإل ) اتري  اليدايإل 
 واتري  العةايإل(

 م  املقارنإل بني فرت ني جتسيدا ل كاة  عاقب الزم . وخعيإل متك  املتعلم
وخعيإل  وجال إىل  وظيف التقول التارخيي )التقول اهلجا  والتقول 

 د ( يف ايا ال اليوميإل.املي 
: وخعيإل ختص التعاف ملة التاري  املعلمي وضعية إدماج املوارد

و سميإل املااام التارخييإل بعد حتديدها، و وظيف التاري  املي د  واهلجا  
 يف ايا ال اليوميإل.

: جتعيد املوارد املكتسيإل واملدمإل وضعية )وضعيات( تقومي الكفاءة
 وفق املااام التارخييإل. لتعليم أادااث ملة سلم لمين

: ختص الصعو يت والعقائص امل ا إل لدت املتعلم بعد املعاجلة احملتملة

  .1  شخيصي  قول

 التاري  املي د 

املقطع األول 
 

2.  

  .3 التاري  اهلجا 

  .4 ي  املعلمي الشخصيالتار 

  .5 التاري  املعلمي االجتمامي

  .6 التاري  املعلمي الوطين

  .7 التاري  املعلمي العاملي

  .8 ماالإل التاري  القدل

  .9 ماالإل التاري  الوسيط

  .10 ماالإل التاري  ا ديث

ط السنوي 
ّ
  لتاريخاللتعّلمات ملادة ــ املخط
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احدماج والتقول أو خ ل سريورة املقط ، مثم فةم التوافق بني التاري  
 اهلجا  واملي د .

  .11 ماالإل التاري  املعاةا

 أقوم  علمايت /أدمج  علمايت
12.  

  .13 تقومي إشهادي أول

6.00 
يضع األحداث اهلامة يف إطارها 
الزمين ويربز دور الشخصيات 

 املرتبطة هبا ويعلق عليها.

:  دور الوخعيإل  اول التعاف ملة التسواليت يف وضعية االنطالق
  ال إفايقيا بعد ال تح احس مي.

 وضعيات جزئية لتعلم املوارد: 
 نشاطات أو أداءات:

ميإل جزئيإل  دف  املتعلم إىل امتماد سعدايت معاسيإل وخعيإل   عل -
 للموالنإل بني اجلاهليإل وةدر احس م الستخ ص التسول يف اليشايإل.

وخعيإل  سمح للمتعلم إبجنال خايطإل ال تواايت احس ميإل يف  ال 
 إفايقيا.

وخعيإل متك  املتعلم م  دراسإل مناذج م  اآلاثر املعماريإل)املساجد( 
 ول  ال إفايقيا إىل املغاب احس مي.ملعايشإل م اها حت

: وخعيإل  تعلق إبجنال ملف اول السعدايت وضعية إدماج املوارد
 املعاسيإل واآلاثر الدالإل ملة حتول  ال إفايقيا إىل مغاب مايب إس مي.

: جتعيد املوارد املكتسيإل و املدمإل وضعية )وضعيات( تقومي الكفاءة
ال تح احس مي واستعمال خمتلف   تمسور اول استخ ص التسواليت بعد

 مويال اجلزياة العابيإل قيم ظةور االس 

املقطع الثاين
 

14.  

  .15 التسواليت الهت اادثةا االس م

  .16 قيام الدولإل االس ميإل

 ال تواايت االس ميإل يف املشاق
17.  

  .18 ال تح االس مي لشمال افايقيا

  .19 مااام ال تح االس مي لشمال افايقيا

  .20 أتثريايت ال تح االس مي يف ب د املغاب

  .21 املديعإل -املسجد  

  .22 أدمج  علمايت/  أقوم  علمايت
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األدوايت )خاائط، نصوص، ةور( والابط بني اآلاثر العماانيإل وم اها 
 التسول.

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

 تقومي إشهادي اثن

23.  

6.00 

. يربط الصلة مباضي شعبه من 
خالل اكتساب مفاهيم قاعدية 

متكنه من التعرف على أهم 
 أحداث وأبطال اتريخ اجلزائر

:  تمسور اول مكانإل الدولإل اجلزائايإل يف العةد . وضعية االنطالق
 العثماين، واالمتزال هبا.

 وضعيات جزئية لتعلم املوارد:

 : نشاطات أو أداءات

وخعيإل متك  املتعلم م  استغ ل العصوص املعاسيإل للتعايف مب ةوم 
 الدولإل. 

وخعيإل  دف  املتعلم إىل التساؤل م  الع قإل بني ةعامإل الس   وقوة 
 األسطول انط قا م  خايطإل.

ا ديثإل واالمتزال وخعيإل  تمسور اول إباال م اها قوة الدولإل اجلزائايإل 
 هبا ) ع يم الدولإل، األسطول، الع قايت ااارجيإل( . 

:  وخعيإل إدماج   تمسور اول التسديد وضعية إدماج املوارد
الكاونولوجي لقيام الدولإل اجلزائايإل ا ديثإل وإجنال خايطإل للمعاطق الغابيإل 

 وربطةا بقوة األسطول اليسا  اجلزائا . 

: جتعيد املوارد املكتسيإل و ( الكفاءةوضعية تقومي)وضعيات تقومي

 يء العثمانينيأوخا  اجلزائا قيم م

املقطع الثالث
 

24.  

 األوخا  ااارجيإل -األوخا  الداخليإل  
25.  

 القوة اليسايإل اجلزائايإل
26.  

 الوجود العثماين يف اجلزائا
27.  

 الع قايت اجلزائايإل م  الدولإل العثمانيإل  والدول األخات
28.  

 األسطول اليسا  رمز السيادة واهليمعإل
29.  

 ادةرمول أخات للسي
30.  

 أدمج  علمايت/ أقوم  علمايت
31.  
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 املدمإل حنتاج فقاة يينّي فيةا م اها قوة الدولإل اجلزائايإل يف العةد العثماين.

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

 تقومي إشهادي اثلث
32.  
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 مؤشرات ملعايري التحكم :

 
 الكفاءة اخلتامية

 تقومي تشخيـصي 
 )مقارنإل اتري  ما  لعسيإل ملعلم معنّي( التعّاف ملة التاري  املعلمي*
 ك رتايت لمعيإل ممتدة بني ادث مْعلم وآخا(  قدل، اديث، معاةا(يإل ويسميةا )التعاف ملة املااام التارخي*

 *حتديد املاالإل وم ةومةا )اتري  اليدايإل واتري  العةايإل(يت
 فكاة  عاقب الزم  خبط الزم  التعيري م *
 التدري   لتاري  املي د  والتاري  اهلجا *

لتارخيي يعتمد املعامل التارخيية األساسية لفهم التقومي ا
ول وتوظيفه يف احلياة اليومية.

 األ
صل

الف
 

 *التعّاف ملة معاةا التسّول يف اتري  اليشايإل بعد ظةور احس م.
 *التعاف ملة ال تح احس مي يف  ال إفايقيا بعد اجنال خايطإل يف هذا الشدنيت

قلعإل بين  )املساجد، املدن:  يةايت،  مي لي د املغاباالسال تح الدالإل ملة التسول بعد  العمارة احس ميإل*دراسإل مناذج م  اآلاثر 
 يتمحّاد، أوري، جبايإل العاةايإل،  لمسان، إسدرا   )ورقلإل...(

 املعماريإل مب اها التسول. *ربط االاثر

يستغّل سندات مناسبة إلبراز التحّوالت يف مشال إفريقيا 
ثاين بعد الفتح اإلسالمي.

ل ال
فص

ال
 

 اجلزائا يف العصا ا ديث: التعاف ملة معامل اتري * 
 العماان )القصيإل، قصور اليا يت وقصا الدا (

 *ربط الع قإل بني ةعامإل الس   وقّوة اليسايإل اجلزائا  يف معطقإل اليسا األبيض املتوّسط.
 التمثيم الدبلوماسي...(–*ذكا رمول السيادة )العقود 

طقة يعرّب عن اعتزازه مبكانة الدولة اجلزائرية احلديثة يف من
البحر األبيض املتوّسط، بعد ربط العالقة بني صناعة 

لث ي.السفن وقّوة األسطول البحري اجلزائر 
الثا

صل 
الف

 

 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي
ّ
 ــ املخط
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 مالحظات التعلمات املستهدفة ابلتقومي امليدان األسبوع الفصل املستوى

 السنة الرابعة

 األول
) األسيو  الااب  م  7

 أدوات ومفاهيم املادة با(أكتو 
املقارنإل  بني )  فكاة  عاقب الزم " وضعية )وضعيات(مركبة  تدور حول

 فرت ني اترخييتني والتدري   لتقوميني املي د  و اهلجا ( 
يقدم التاري  يف هذه املاالإل  
كعشاط إيقاظي حتسيسي و 

 ليس كمادة قائمإل بذارا

 الثاين
))األسيو  الااب  17

 م  جان ي(
 التاريخ العام

ملوالنإل بني اجلاهليإل وةدر احسو م ا وضعية )وضعيات( تتمحور حول
 .التسوّول يف اليشايوإلبعض م اها استخ ص وةوال إىل 

,, 

 الثالث
)األسيو  الثالث 26

 التاريخ الوطين م  أفايم(
 م اها قّوة الدولإل اجلزائايإل ا ديثإل و رمول سيادرا وخعيإل ) وخعيايت( ختص

 

,, 

 

 

 

 

 املخّطط الّسنوي للمراقبة املستمّرة
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وخاورة ا  اظ مليةا ، مقرتاا إجااءايت الوقايإل م  يف هنايإل السعإل الاابعإل م  التعليم االبتدائي يكون املتعلم قادرا ملة استخ ص أمهيإل املوق  ،و عو  املوارد الطييعيإل يف اجلزائا ،  الكفاءة الشاملة
 املخاطا الكربت .

 تاميإل الك اءايت اا امليادين

 يستعمم خاائط م ئمإل للكشف م  انتماءايت اجلزائا االقليميإل أدوات و مفاهيم املادة

 ف املوارد الطييعيإل املتجددة و جري املتجددة للمقارنإل بيعةا و اقرتاح كي يإل التعامم معةاعيص السكان و التنمية

 يطال القايب بعد الكشف م  اجم ااسائا الهت ختل ةايقرتح اجااءايت التصاف أمام املخاطا الكربت يف   السكان والييئإل 

 
 
 
 
 
 

افيا  ادة مــ   الجغر
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 رقم األسبوع املوارد املقرتحة يف الكتاب    سريورة املقطع  توجيهات من الوثيقة املرافقة احلجم الساعي

8.15 

يتموق  وفق معامل جغاافيإل و  
وق  اجلزائا و  عو  يربل أمهيإل م

ماهلا اجلغاايف م  العاايإل 
االقتصاديإل، السكانيإل و الييئيإل 

دم ماخا خمتصاا اول 
ااصائص اجلغاافيإل 

 )االقتصاديإل، الطييعيإل السكانيإل
 
 

 دور اول التعاف ملة موق  اجلزائا وضعية االنطالق: 
 اقليميا و قار  مستعيعا خباائط م ئمإل 

وارد :       وضعيات جزئية لتعلم امل  
 نشاطات أو أداءات: 

ختص اجملمومايت الكربت ملة سطح االرض وضعية 
)استخدام خايطإل العامل أو الكاة األرخيإل للتعاف ملة 

 القارايت واحمليطايت والس سم اجليليإل الكربت(
استخدام خايطإل املغاب العايب للتعاف ملة دول املغاب 

 العايب و م اها السطح الكربت هبا.
فضاءايت جغاافيإل  عتمي اليةا اجلزائا بواسطإل  حتديد

 الاسم أو التلوي 
اختيار ااايطإل املعاسيإل للكشف وضعية إدماج املوارد:  

 .م  انتماءايت اجلزائا اقليميا و قار 

  .1 تشخيصي تقومي

 وكم األرض

املقطع األول 
 

2.  

  .3 ااايطإل
  .4  ولي  املاء واليابسإل ملة سطح الكاة األرخيإل

  .5 موق  اجلزائا يف العامل

  .6 موق  اجلزائا يف املغاب العابىي

  .7 موق  اجلزائا يف إفايقيا

  .8 االنتماء املغاريب

  .9 االنتماء االفايقي

  .10 االنتماء املتوسطي

  .11 االنتماء العايب

ط السنوي 
ّ
افيا ــ املخط مات ملادة الجغر

ّ
للتعل  
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حتديد  يتمسور اولوضعية )وضعيات( تقومي الكفاءة: 
 التسميإل السليمإل و التعيري  لاسم )اااائط الصماء(

 تعلق بكم ما يشكم مائقا أو نقصا بعد حملتملة: املعاجلة ا
 احدماج و التقول أو أثعاء سريورة املقط 

  .12  تقومي إشهادي أول
  .13 أدمج  علمايت
  .14 أقوم  علمايت

6.00 

يقدم ماخا خمتصاا اول 
ااصائص اجلغاافيإل 

 لسكانيإل)االقتصاديإل، الطييعيإل ا

 تمسور اول  صعيف املوارد الطييعيإل وضعية االنطالق: 
 وكي يإل التعامم معةا.

 وضعيات جزئية لتعلم املوارد :       
 نشاطات أو أداءات:  

  صعيف املوارد الطييعيإل . -
 م ةوم املوارد الطييعيإل الغري متجددة . -
اقرتاح الول لعق نيإل استغ ل املوارد املتجددة  و  -

 .ري املتجددةالغ
مقارنإل بني املوارد املتجددة و جري وضعية إدماج املوارد: 

 املتجددة م  أجم الوةول اىل اس  استخدامةا.

يتمسور اول جتعيد  وضعية )وضعيات( تقومي الكفاءة:
املوارد املكتسيإل و املدمإل اول استعمال مصطلسايت م ئمإل 

املوارد و  صعيف و يقرتح الول وجيةإل لكي يإل التعامم م  
  الطييعيإل.

 تعلق بكم ما يشكم مائقا أو نقصا بعد املعاجلة احملتملة: 
الوقوف ملة  :سريورة املقط  مثم  احدماج و التقول أو أثعاء

 مواط  الضعف و العقص خ ل سريورة املقط .

 املوارد الطييعإل و صعي ةا
املقطع الثاين

 
15.  

  .16 املوارد الطييعإل جري املتجددة

  .17 رد الطييعإل املتجددةاملوا

  .18 أنوا  املوارد الطييعإل يف اجلزائا ) املوارد املعدنيإل(

  .19 املوارد الطاقويإل املوارد ال  ايإل

  .20 العمم االنتاجي املاد 

  .21 العمم االنتاجي ال ماد 

  .22  تقومي إشهادي اثن

  .23 أدمج  علمايت

  .24 أقوم  علمايت
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6.00 

ءايت وقائيإل و يتخذ اجاا
حيافظ ملة الييئإل بعد ربط 

الع قإل بني احنسان و بيئتال أتثريا 
 ..و أتثاا.

التعاف ملة املخاطا   تمسور اولوضعية االنطالق: 
  الكربت و ااسائا العامجإل معةا و االجااءايت الوقائيإل اياهلا

 وضعيات جزئية لتعلم املوارد :       
 نشاطات أو أداءات:  

 عاطق املخاطا الكربت يف اجلزائا )خايطإل (لتعاف ملة م
 الابط بني املخاطا الكربت )نومةا و درجإل خطوررا (

  اهم اجااءايت الوقايإل م  املخاطا الكربت
 قائ خايطإل مواق  املخاطا وضعية إدماج املوارد:. 

الكربت و يصع ةا اسب درجإل ااطورة و يقرتح اجااءايت  
 وقائيإل

يتمسور اول الدقإل فاءة: وضعية )وضعيات( تقومي الك
يف حتديد املواق  و الابط بني ااطا و االجااءايت الوقائيإل و 

 يقرتح الوال ..

 تعلق بكم ما يشكم مائقا أو نقصا بعد املعاجلة احملتملة: 
احدماج و التقول أو أثعاء سريورة املقط  مثم: الوقوف ملة 

 مواط  الضعف و العقص خ ل سريورة املقط 

 الطييعيإل )دواف  انشاء احملميايت(احملميايت 

املقطع الثالث
 

25.  

  ولي  احملميايت وأنوامةا
26.  

 املسامهإل يف محايإل الييئإل احملليإل
27.  

 أنوا  املخاطا الكربت
28.  

 االجااءايت الوقائيإل
29.  

 أدمج  علمايت
30.  

  .31 أقوم  علمايت

 تقومي إشهادي اثلث
32.  
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 مؤشرات ملعايري التحكم:

 
 الكفاءة اخلتامية

 تقومي تشخيـصي 
 للتعّاف ملة موق  اجلزائاأو الكاة األرخيإل * وظيف خايطإل العامل 

 العايب * حتديد موق  اجلزائا يف القارة احفايقيإل ويف املغاب.
 ئا بواسطإل الاسم أو التلوي  )إفايقيا، اليسا األبيض املتوسط، املغاب و الوط  العايب(.حتديد ال ضاءايت اجلغاافيإل املتعومإل الهت  عتمي إليةا اجلزا*

 * اباال أمهيإل موق  اجلزائا يف العامل. 

يستعمل خرائط مالئمة للكشف عن 
 انتماءات اجلزائر اإلقليمية والقارية.

صل
الف

 
ول

األ
 

 *التعاف املوارد الطييعيإل ) عايف بسيط(. 
 الطييعيإل املتجددة وجري املتجددة.* صعيف املوارد 
 لعقلعإل و اويد استغ ل املوارد الطييعيإل جري املتجددة.*اقرتاح الوال 

 *اقرتاح بدائم للموارد الطييعيإل جري املتجددة.

يصّنف املوارد الطبيعية املتجددة وغري 
املتجددة للمقارنة بينها واقرتاح كيفية 

ثاين التعامل معها.
ل ال

فص
ال

 

 أنوا  املخاطا الكربت يف اجلزائا *التذكري
 *التعّاف ملة احملميايت الطييعيإل يف اجلزائا.

 *السامهإل بسلوكال يف محايإل الييئإل احملّليإل.
 .*اقرتاح إجااءايت وقائيإل م  املخاطا الكربت

يقتـرح إجراءات التصرف أمام املخاطر 
الكربى يف حميطه القريب، بعد الكشف عن 

لث حجم اخلسائر اليت ختّلفها
الثا

صل 
الف

 

 

ط السنوي للتقويم البيداغوجي
ّ
 ــ املخط
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 مالحظات التعلمات املستهدفة ابلتقومي امليدان   األسبوع الفصل املستوى

 السنة الرابعة

 األول
)األسيو  الثاين 9

 م  نوفمرب(
 أدوات ومفاهيم املاّدة

استخدام خايطإل العامل أو الكاة األرخيإل  وضعية ) وضعيات( ختص
 حتديد ال ضاءايت اجلغاافيإل الهت  عتمي إليةا  و ملة موق  اجلزائا. للتعاف

 

 الثاين
) األسيو  19

 الثاين م  في ا (
 والتنمية السّكان

ة و جري  صعيف املوارد الطييعيإل املتجدد وضعية )وضعيات(  ختص
 املتجددة وم ةوم كم معةا

 

 الثالث
) األسيو  25

 الثاين م  في ا 
 البيئة السكان و 

احجااءايت العمليإل  و التعاف ملة املخاطا الكربت وضعية ) وضعيات(
 للوقايإل معةا

 

 

 

 

 

املخطط الّسنوي للمراقبة املستمرة ـ  


