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 مبادئ أوّلية في السيرة النبوية والقصص.: الميدان
:   تربية إسالمية  .  النشاط  

د             90:  المدةموقف قريش من دعوة النبي )ص(                                            : العنوان   
 الكفاءة الختامية :

ويتعّرف  في مكّة وبداية الدعوة،يعرف باختصار محطات من حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم  
 على قصّة يونس وقصّة صالح عليهما السالم األنبياء عليهم السالم.

 مركبات  الكفاءة  : 

 أهـّم المحطّات في حياة الرسول صلّى هللا عليه وسلّم؛ 
 مؤشرات الكفاءة  : 

  استخالص العبر من مواقف الرسول صلى هللا عليه وسلم. 

 
يات التعلمية والنشاط المقترحالوضع مؤشرات الكفاءة  المراحل 

يجيب عن األسئلة 

 المطروحة
 من أول من آمن بالرسول )ص( ؟ -

 

مرحلة 

 االنطالق

 يقرأ النص. -
 يستخرج العبر. -

يشرح الكلمات  -
 الصعبة.

 ( موقف قريش من دعوة الرسول )ص(قراءة النص)  -

 تحليل النص  و استخراج ما فيه من مواعظ و قيم  . -

 لمعاني و المفردات .التعرف على ا -

 

قراءة 

 النص 

 الحل الفردي -
التصحيح  -

 الجماعي

 التصحيح الفردي  -

 35صممارسة أنشطة التعلم 

 

 

ممارسة 

أنشطة 

 التعلم 

يشارك في تكوين  -
 الخالصة 

 تكوين خالصة استنتاجات السندات السابقة بطريقة حوارية .  -

 .دعا النبي )ص( قومه سرا ثالث سنوات -
 ص( بالدعوة بعد أن أمره هللا بذلك.جهر رسول هللا ) -
 رفض كفار قريش دعوة النبي )ص( و أذوه. -

أتعلم من النبي )ص(أخالقا كريمة منها الصدق و الصبر و التضحية و  -
 الحكمة و أداء األمانة وتحمل المسؤولية .

  تعلمت

 إدماج تعلماته -
 يصحح أخطاءه. -

36صينجز المتعلم التمارين    

 

 التصحيح الجماعي  -
 تصحيح الفردي.ال -

 

أتحقق 

من 

 تعلماتي 
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 فهم المنطوق  الميدان

 فهم المنطوق النشاط
  نظافة المدرسة  الموضوع

 د45 المدة
 01 الحصة

 

الكفاءة 

 الختامية

يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط، ال 

 في ويتجاوب معها.سيما النمط الوص

 اتمركب

 الكفاءة

 *يردّ استجابة لما يسمع

 يتفاعل مع النّص المنطوق *
 يحلّل معالم الوضعية التواصلية*
  يقيّم مضمون النّص المنطوق*

مؤشرات 
 الكفاءة

يتصرّف بكيفية تدّل على اهتمامه لما يسمع، 
يحّدد موضوع الوصف وعناصره، يستخدم 

 للوصف الروابط اللغوية المناسبة

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

األخطار يذكر بعض 
التي تسبب تدمير 

 البيئة .

 نص الوضعية المشكلة االنطالقية األم.
 محاورة التالميذ حول نص المشكلة األم الستخراج المهمات.

 

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى النص 

 ويبدي اهتماما
 
 

يجيب بجمل 
ة تترجم بسيط

المعنى العام 

 للنص
 

يعيد بناء أحداث 
 النص المنطوق

من طرف المعلم وأثناء ذلك يجب ( نظافة المدرسة )قراء النص المنطوق 

الحس حركي والقرائن  باألداءالتواصل البصري بينه وبين متعلميه مع االستعانة 

 اللغوية.
 59الدليل ص 

 النص المنطوق.

 
 

 فهم المنطوق:

 ت المتحاورة ؟ما عدد شخصيا -
 أين دار الحوار؟ -
 فيم فكر األصدقاء؟ -

 ماهي الحلول التي اقترحوها؟ -
 ما نتيجة ذلك ؟ -

 .أشاهد و أعبر
 .  60ص فتح الكتاب 
 الصورة. مشاهدة

 ماذا تالحظ؟
 

  

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

أفكار جديدة  بناء
ورد في  تدعم ما

 النص المنطوق
 تقويم اإلنجاز.

 من دفتر األنشطة  40ص  1 انجاز التمرين  

 أتذكر و أجيب 

 
 

التدريب 
واالستثما

 ر
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 .تعبير شفوي الميدان

 تعبير شفوي)أستعمل الصيغ( النشاط
 األفعال الدالة على الحركة  العنوان

 45 المدة

 02 الحصة

 

الكفاءة 

 الختامية

ا انطالقا من سندات متنوعـة في يصف شيئ

 وضعيات تواصلية دالّة.
 اتمركب

 الكفاءة

 يتواصل مع الغير 

 يفهم حديثه
 يقدم ذاته ويعبر عنها

مؤشرات 
 الكفاءة

 يعبر بلغة سليمة .  -
يتقـيّد  -ستخدم القرائن المناسبة للوصفي -

يوظّف  -بالموضوع. يحترم خطاطة النمط الوصفي

ا يعبّر عن رأيه في  الروابط توظيفا سليم
 الموصوف

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر مضمون النص 
 المنطوق.

 يجيب عن األسئلة.

 (نظافة المدرسة )العودة إلى النص المنطوق

 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.
 ماهي االعمال التي قام بها االصدقاء ؟ -

 

ة مرحل
 االنطالق

يجيب عن األسئلة، 
يكتشف الصيغ 

 ويوظفها.

 المرحلة األولى
 بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة .

 على قطعت علك. مشيت -

 السالل . نوزع -
 صورا مميزة. نرسم -

 . لوحة تدعو للنظافةنعلق  -
 تدوين الجملة على السبورة وتلوين الصيغة المستهدفة.

 

 ثانية.المرحلة ال
 

 الكلمات الملونة الحظ  -
 ما نوعها ؟ على ماذا تدل ؟ -
 

 المرحلة الثالثة.
 كون جمال مستعمال أفعاال دالة على الحركة  -
 تاركين المكان .ذهبت مع أسرتك في نزهة و لكن سرعان ما رجعتم  -

احك الحادثة مستعمال أفعاال دالة على الحركة ) أين كان ذلك ؟ و متى 
 ؟(

 
عينا صف المكان مست -

بالصورة )لماذا لم 

يعجبكم؟من المتسبب 
 ؟ ماذا تقترح؟

 
 
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 

 
 

يتدرب على 

استعمال الصيغ في 
وضعيات مشابهة 
ويستثمرها في 

 وضعيات جديدة.

 يطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصيغ المكتشفة

 40ص  2العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرين 
 

 استعمل الصيغة 

 
 ضع دائرة حول األفعال الدالة على الحركة :-

 –سمعت  –جمعت  –غرست  –تذكرت  –ركضت –تسلقت  –مزقت  –فهمت 

 محوت. –تسيت  –لونت  –فكرت 
 

التدريب 

 واالستثمار
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 .تعبير شفوي الميدان

 نتاج شفوي إ النشاط
  نظافة المحيط العنوان 

 د45 المدة

 03 الحصة
  

 

الكفاءة 

 الختامية

يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعـة في 

 وضعيات تواصلية دالّة.
 اتمركب

 الكفاءة

 يتواصل مع الغير 

 يفهم حديثه
 يقدم ذاته ويعبر عنها

مؤشرات 
 الكفاءة

 يعبر بلغة سليمة .  -
تقـيّد ي -المناسبة للوصفيستخدم القرائن  -

 -حترم خطاطة النمط الوصفييبالموضوع. 

يوظّف الروابط توظيفا سليما يعبّر عن رأيه 
 في  الموصوف

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 
يعدد الكوارث 

 الطبيعية.

 

 ماهي أضرار التلوث؟ -

 اقترح حلوال للتقليل منه  -

مرحلة 

 االنطالق

ر معتمدا على يعب
 العبارات المقدمة.

 الصورة األولى :

 

 

 

 تحدث عن المكان . -

 كيف كان ؟ -

 

 

 

 الصورة الثانية  :

 

 

 

 تحدث عن المكان . -

 كيف كان ؟ -

 كيف صار ؟ -

من المتسبب في ذلك  -
 ؟

 ماذا يحدث للحيوانات؟ -

 
 

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 العملية وصف 
 

 
 

 في المدرسة شاركت في عملية  تنظيف في الحي أو  -

 عبر عن العملية متحدثا عن شعورك قبل العملية و بعدها  -
 

التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 قراءة )أداء+فهم(  النشاط

 رسالة الثعلب  العنوان
 د45 المدة

 4 الحصة

 

الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على 

النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة 
وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة 

 ويفهمها.
 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ

 النص المكتوب
 *يستعمل المعلومات الواردة في النص المكتوب

يقيّم مضمون مل إستراتيجية القراءة و *يستع
 .النص المكتوب

مؤشرات 
 الكفاءة

يحترم شروط القراءة وعالمات الوقف، يعبّر عن 
عن غيره، ويختار  وصفيفهمه لمعاني النّص. ال

 من متعدد.

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

حدثنا عن 
مساعدة 

 قدمتها ألخيك.

 (نظافة المدرسة )النص المنطوقالعودة إلى 

 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.

 

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 

الشخصيات 
 ويعبر عنها

 يعبر عن الصور
يقرأ فقرات من 

النص قراءة 
 صحيحة

يجيب عن 

 األسئلة
يوظف 

الكلمات 
الجديدة في 

 جمل
يستخرج 

القيم ويتحلى 

 .بها

 ة الصورة المصاحبة للنصومالحظ61فتح الكتاب ص 
 ماذا تشاهد في الصورة؟

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

 من هي الشخصيات المذكورة في القصة ؟ -
 هل القصة خيالية أم حقيقية ؟ -
 ؟هل هي مضحكة أم محزنة -

 اء.اإليحقراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال  -
مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة ، فقرة / فقرة )يبدأ بالمتمكنين حتى  ال  -

 ( األخطاءيدفع المتأخرين الى ارتكاب 
 تذليل الصعوبات أثناء القراءة و شرح المفردات الجديدة و توظيفها في جمل

مناقشة التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة 

 المناسبة.
 

لة مرح
بناء 

 التعلمات
 

يجيب عن 
 األسئلة

يقدم أفكارا 
أخرى استنادا 

 إلى تصوراته
 ينجز النشاط.

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 40ص3إنجاز التمارين في دفتر األنشطة، التمرين رقم

 

 
 

 

التدريب 
واالستثما

 ر
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 فهم المكتوب الميدان
 قراءة وقواعد نحوية النشاط

  حروف الجر / رسالة الثعلب  العنوان
 د90 المدة

 6و5 الحصة

 

الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على 

النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة 
وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة 

 ويفهمها.
مركبة 

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ

لمعلومات الواردة في يستعمل او النص المكتوب
يستعمل إستراتيجية القراءة و ب و النص المكتو

 .يقيّم مضمون النص المكتوب

مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف، 

عن  وصفينّص. الويعبّر عن فهمه لمعاني ال
  حروف الجر و عملها و يتعرف على غيره. 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب شفويا 
 عن األسئلة.

 العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة حول المعنى الظاهري للنص.
 ؟ مم يشتكي الثعلب  -

 

مرحلة 
 االنطالق

 
يقرأ فقرات من 

النص قراءة 
 حةصحي

يجيب عن 
 األسئلة

يوظف الكلمات 
الجديدة في 

 جمل

 
 

 
يتعرف على 
حروف الجر و 

 عملها 
  

 المرحلة األولى)قراءة آداء(

 وقراءة النص قراءة صامتة.61ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب 
 تليها قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(

ء مركزا على حسن القراءة وجودتها، يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألدا
 وعلى من لم يقرأ في حصة األداء،)فقرة/فقرة(.

 (28ص شرح وتوظيف عبارات أخرى من النص)كلماتي الجديدة كتاب التلميذ 
 

 المرحلة الثانية)بناء الجملة المتضمنة الظاهرة النحوية(

 الجمل.العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء 
 من البعوض. و تخلص  الناسعلى الحشرات  الطيورتتغذى 

 حروف الجر .كتابة الجملة على السبورة وتلوين 
 ما نوع الكلمة الملونة باألحمر. -

 . ما الحركة التي تظهر على االسم الذي يأتي بعدها ؟ -
 يطرح المعلم أسئلة هادفة للوصول إلى: -

 

 
 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 
يجيب عن 

 األسئلة
 النشاط.ينجز 

 41ص1إنجاز التمارين في دفتر األنشطة، التمرين رقم 
 

-  
 

 

التدريب 
 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 قراءة  النشاط

 قواعد إمالئية
 رسالة الثعلب  العنوان

 الهمزة المتوسطة 
 د90 المدة

 7 الحصة

8 

 
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على النمط 

الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة وعشرين كلمة 
 أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة ويفهمها.

 اتمركب
 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص   *يفهم ما يقرأ
 المكتوب

 النص المكتوب *يستعمل المعلومات الواردة في

يقيّم مضمون النص *يستعمل إستراتيجية القراءة و 
 .المكتوب

مؤشرات 
 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف ويعبّر عن 
و يرسم الهمزة  عن غيره لوصفي فهمه لمعاني النّص. ا

 المتوسطة على الواو رسما صحيحا 

 المراحل قترحالوضعيات التعلمية والنشاط الم التقويم

يجيب عن 
 األسئلة.

 
 العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة.

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 

الشخصيا
ت ويعبر 

 عنها

يقرأ فقرات 
من النص 

قراءة 
 صحيحة

يجيب عن 
 األسئلة
يوظف 

الكلمات 
الجديدة 

 .في جمل
 

يتعرف 
على 

سبب  

كتابة 
الهمزة 

 على الواو.

 ء(المرحلة األولى)قراءة أدا

 وقراءة النص قراءة صامتة. 60ص يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب  -
 تليها قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(

يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها،وعلى 

 من لم يقرأ في الحصتين السابقتين)فقرة/فقرة(.
 (28صأقرأ وأفهم)

 اج األفكار األساسية للنص.استخر
 المرحلة الثانية)أثري لغتي(

 وحيد القرن/وعل/فنك/مها/نمر/كواال():سم كل حيوان باسمه-

 
 الجمل المتضمنة القاعدة اإلمالئية( استخراج المرحلة الثالثة)

 العودة إلى النص المقروء وبناء الجمل بطرح أسئلة هادفة.
 .يؤذيهايقتل اإلنسان الحيوانات و 

 عن التسمم. مسؤولةلمبيدات ا
 الكلمات التي تحوي على الظاهرة.كتابة الجملة وتلوين 

 الجملتين.مطالبة تلميذ قراءة 
 طرح أسئلة الستخراج القاعدة اإلمالئية .  - 

 
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

يجيب عن 
 األسئلة
ينجز 

 النشاط.
يكتشف 

أخطاءه و 
 يصححها.

 

 
 

 41ص طة،التمرينإنجاز التمارين في دفتر األنش

 

التدريب 
واالستثما

 ر
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 فهم المكتوب الميدان
 مطالعة  النشاط

 إنتاج كتابي 
 ظواهر في الطبيعة  العنوان

  عناصر القصة 

 د45 المدة
  9 الحصة

10 
  

 

الكفاءة 

 الختامية

نماط، مع التركيز على يقرأ نصوصا مختلفـة األ

النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة 
وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة 

 ويفهمها.
 اتمركب

 الكفاءة

ويعيد بناء المعلومات الواردة في   *يفهم ما يقرأ

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

 .يقيّم مضمون النص المكتوب

مؤشرات 

 الكفاءة

يحترم شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف 

عن  وصفيويعبّر عن فهمه لمعاني النّص. ال
 غيره ويدمج مكتسباته ويوظفها

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة.
 
 تلخيص النص اعتمادا على أفكاره األساسية . 

 

مرحلة 
االنطال

 ق

 يقرأ -
يستعمل المعلومات  -

 الواردة في النص.

 يلخص  -

 المطالعة  (1

 القراءة الصامتة للسندات. -
 طرح أسئلة اختبارية . -

 تلخيص السندات. -
 أتدرب على التعبير الكتابي: (2

من دفتر 43ص يطلب المعلم من التالميذ انجاز التمارين 

 نشطة األ

 يقرأ القصة و يمأل المخطط

 
 

 

مرحلة 
بناء 

التعلما

 ت

 
 

 
 

يوظف فيها   يكتب خطة 
 مكتسباته 

 
 يكتب خطة اعتمادا على المشاهد  -

-  

 

التدريب 
واالستث

 مار
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 فهم المكتوب الميدان

 محفوظات النشاط
 مي أ العنوان 

 د45 المدة

 11 الحصة

 

الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا مختلفـة األنماط، مع التركيز على 

النمط الوصفي، تتكـوّن من ثمانين إلى مائة 
وعشرين كلمة أغلبها مشكـولة، قراءة سليمة 

 ويفهمها.
ات مركب

 الكفاءة

يفهم ما يقرأو يعيد بناء المعلومات الواردة في 

مل المعلومات الواردة النص المكتوب ويستع
 في النص المكتوب

مؤشرات 

 الكفاءة

 يؤدّي المحفوظات أداء معبرا.

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 
 األسئلة.

 مع من تعيش في البيت؟
 كيف تتعامل معهم؟

 ؟اآلدابمن علمنا هذه 

مرحلة 
 االنطالق

ينصت 
ويحسن 

 االستماع.
 

ن يجيب ع

 األسئلة.
يستظهر 

 ماحفظ.

 المرحلة األولى.
 مكتوبة بخط واضح. المقطوعةيعرض المعلم 

 

 
 

  قراءة صامتة للمقطوعة .
 طرح  سؤال حول فهم المعنى العام  للمحفوظة.

 قراءة القصيدة من قبل المعلم .
 مناقشة محتوى القصيدة من خالل االسئلة الموجهة

 شرح الكلمات المبهمة .

 
 لثانية.المرحلة ا

 .يتم تجزئة المحفوظة إلى أجزاء  -
 قراءة التالميذ للمحفوظة  قراءات فردية. -

 تحفيظ المحفوظة عن طريق المحو التدريجي. -

مرحلة بناء 
 تالتعلما

يجيب عن 
 األسئلة

 يستظهر.

 حفظ و أداء المحفوظة أداء معبرا.  -
التدريب 

 واالستثمار
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  األعداد والحساب  الميدان
 رياضيات النشاط
   حل مشكالت  العنوان 

 د 90 المدة
 1/2 الحصة

 

الكفاءة 
 الختامية

يحل مشكالت متعلقة األعداد الطبيعية األصغر 
واألعداد العشرية والعمليات 1 000 000من 

 .عليها 

مركبة 
يتعرف على األعداد الطبيعية األصغر من   الكفاءة

واألعداد العشرية ويقرأها ويكتبها  1000000

ويرتبها ويقارنها ويجري عمليات الجمع والطرح 
والضرب عليها ويستخرج المعلومات الموجودة 

 في كتابتها
 

مؤشرات 

 الكفاءة

 أو جدول في الموجودة المعلومات واستعمال قراءة

 .جدول في معلومات وتنظيم صورة أو مخطط

 

 المراحل مية والنشاط المقترحالوضعيات التعل التقويم

  يكتب النتيجة 

 10طرح عددين مضاعفين للعدد 
741650-741520 =….                          536420-536410=…… 

 

مرحلة 
 االنطالق

 

 
تصديق  -

وتنظيم 
التعلمات 
الجديدة و 

تحقيق 
االنسجام 

في 
 .المعارف

 
 
 

 
ينجز  -

التمرين 
 فرديا

 
يشارك  -

في 

استنتاج 
 ة.القاعد

 أكتشف: (1

  واالكتشافمرحلة البحث  -
 48صعرض الوضعية المدونة على كتاب الرياضيات -1

 وطرح أسئلة للتأكد من الفهم .  شرح المحتوى من قبل المعلم
 ماذا يمثل الجدول ؟ -
 ماذا يمثل السطر ؟ -

 ماذا يمثل العمود؟ -

 
 المناقشة والتبادل: -

 عمل فردي يليه عمل ثنائي

 التصحيح الجماعي . -
 صحيح الفردي.الت -

 الحوصلة والتأسيس: -

 الجدول يسهل استعمال المعطيات.
 :(أنجز2

 فرديا  48حل التمارين  ص
مع التصحيح مراقبة أعمال التالميذ 

 الجماعي.
 

 
 :(تعلمت 3
 وإذا لالستعمال، سهلة تصبح معلومات لتنظيم الجدول استعمال يمكنني 

 .المشكالت حل في تساعدني فإنها جدول في لي معلومات أعطيت

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

 

 
ينجز  -

التمارين 

 فرديا
 

 أتمرن  و أبحث 

 48  حل التمارين ص -
 الحل الفردي للوضعيات . -
 التصحيح الجماعي . -

 التصحيح الفردي.

 التدريب
 و

االستثما

 ر
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 األعداد و الحساب الميدان
 رياضيات النشاط

 الضرب لعنوانا

 د90 المدة
 1/2 الحصة

 
الكفاءة 
 الختامية

يحل مشكالت متعلقة األعداد الطبيعية 
واألعداد العشرية 1 000 000األصغر من 

 .والعمليات عليها 
مركبة 
يتعرف على األعداد الطبيعية األصغر من   الكفاءة

واألعداد العشرية ويقرأها ويكتبها  1000000

ري عمليات الجمع والطرح ويرتبها ويقارنها ويج
والضرب عليها ويستخرج المعلومات الموجودة 

 في كتابتها

 
مؤشرات 

 الكفاءة

 أرقام 3 من مكون ماهأحد عددين جداء حساب 

 .واحد رقم من مكون وآلخر األكثر على
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

  يكتب النتيجة 

  (الحساب الذهني :1
مرحلة  … = 37 + 79 ; … = 81 + 58 مع عددين:ج

 االنطالق

 

 
 

 
 

تصديق وتنظيم  -

التعلمات 
الجديدة و 

تحقيق 
االنسجام في 

 .المعارف

 
 

 
يشارك في  -

استنتاج 
 القاعدة.

 أكتشف: (2

  واالكتشافمرحلة البحث  -
 49صالمدونة على كتاب الرياضيات  ات عرض الوضعي-1

 ة .شرح المحتوى من قبل المعلم في كل مر
 المناقشة والتبادل: -

 عمل فردي يليه عمل ثنائي

 مقارنة اإلجراءين . -
 الحوصلة والتأسيس: -

 
 لحل وضعية مشكل يجب ألن أقرأ نصها و أفهم عباراتها قبل أن أحلها.

 :نجز (أ3

 48حل التمارين  ص

 فرديا 
مراقبة أعمال التالميذ 

مع التصحيح 
 الجماعي.

   

 

 :(تعلمت 4
 دأ الحساب بالوحدات ثم العشرات و هكذا ..أبرب إلجراء عملية ض

 

مرحلة 

بناء 
 التعلمات

 
ينجز التمارين  -

 فرديا
يشارك في  -

التصحيح 

 الجماعي 

 أتمرن  و أبحث 
 33 حل التمارين ص  -

 الحل الفردي للوضعيات . -
 التصحيح الجماعي . -

 التصحيح الفردي.

 التدريب

 و
 االستثمار
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 التاريخ العام الميدان

 تاريخ النشاط

   ظهور اإلسالم  الوضعية

شبه الجزيرة العربية قبل ظهور  العنوان

 اإلسالم  

 د45 المدة

  

 
الكفاءة 

 الختامية

يستغّل سندات مناسبة إلبراز التحواّلت  في 

 سالمي.شمال إفريقيا بعد الفتح اإل

 

مركبات 

 الكفاءة

يتعرّف على عناصر التحوّل في البشرية بعد 

 ظهور  اإلسالم.

مؤشرات 

 الكفاءة

اعتماد سندات مناسبة للموازنة بين الجاهلية 

وصدر اإلسـالم الستخالص التحـوّل في 

 البشريـة.

 الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح لتقويما
المراح

 ل

يسترجع المعارف 
 قة الساب

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

 : ما هي مميزات التاريخ الوسيط.التعليمة

مرحلة 

 االنطالق

 
 
 
 

يفهم الوضعيات 
 المدونة

 
 
 
 
 

يناقش محتوى 
 السندات المرئية

 
 
 
 

يستنتج المراد 
 كل سندمن وراء 

 
 
 

يتعرف على حياة 
سكان شبه 
الجزيرة قبل 
 اإلسالم  

يستنتج الخالصة 
 المناسبة

 استكشاف المعارف:
 سميت الفترة التي سبقت ظهور اإلسالم في شبه الجزيرة العربية بالجاهلية 

 استعن بالسندات وتعرف على خصائصها.. -

  
 

 01الحظ السند
 ماذا تالحظ؟ -
 ماذا يحيط بها ؟ -

 

 02لسندالحظ ا
ماهي السمات  -

السائدة بين العرب 
 قبل اإلسالم؟

 03الحظ السند 
لماذا أراد أبرهة ان  -

 يحطم الكعبة ؟
 

 
 

 04الحظ السند 
ماهي أهم النشاطات   -

التي كان يقوم بها سكان 
 شبه الجزيرة ؟

 كم رحلة يقومون بها ؟ -

 05الحظ السند
ماهي الصفات الذميمة التي  -

يرة اتصف بها سكان شبه الجز
 قبل اإلسالم ؟

 ما الصفات الحميدة  -
 استنتاج:

 ماذا تستنتج؟ 5.4.3.2.1الحظ السندات.
كانت الحروب  سمة  سكان شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم   و أهمها    -

حرب داحس وغبراء و كان السكان يمارسون التجارة  مع الشعوب المجاورة 
 وخاصة اليمن و الشام.

زيرة العربية مكة المكرمة التي توجد بها الكعبة التي ومن أشهر مدن شبه الج -
 كان يحج إليها الناس و قد أراد أبرهة الحبشي هدمها بفيله العظيم.

كما اتصف العرب بالصفات الذميمة فقد اتصفوا بالصفات الحميدة مثل الكرم و  -
 الشجاعة و األمانة ..

مرحلة 

بناء 

التعلما

 ت

ينجز النشاط بناء 
على توجيهات 

 الستاذا

 
التدريب  ائل العربية قبل االسالم.بتحدث في بضعة أسطر عن حياة الق -

واالستث

 مار
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 الميدان
 اإلنسان والمحيط

 تربية علمية وتكنولوجية النشاط
 البذرة  إنتاش الموضوع

                 إلنتاش شروط ا العنوان

 2×د45 المدة
 1/2 الحصة 

 

الكفاءة 
 الختامية 

يقترح حلوال مؤّسسة للحفاظ على محيطه القريـب، 
بتجنيـد موارده حول الظواهر المميّزة للحياة عند 

 .والماءالنباتات، 

مركبات 
 الكفاءة 

 .انتقاء البذور الصالحة لإلنتـاش 
اة النباتات الخضراء  في كّل توفـير الظـروف المالئمة لحي

 مراحل حياتها.
مؤشرات 

 يحّدد شروط اإلنتـاش يسّمي مكونات البذرة ؛ الكفاءة 
 نتاش  اإلية التي تتدّخل في يحّدد العوامل األساس -

 المراحل التي يمرّ بها  إنتاش البذرة . يرتّب زمنيا -

 
 

 

تقويمالمؤشر  الوضعية التعليمية والتعلمية الفقرات  المراحل  

وضعية 

 االنطالق
مرحلة 

 جماعية

الوضعية 
االنطالقي

 ة

 قراءة الوضعية و جمع تصورات التالميذ .

 

األسباب و يذكر 
 يبدي رأيه. 

 
 

 
البحث و 

التقصي 
حول 
مشكل 

 علمي
 

 
 

 
 

 
 
 سأتعلم 

 
 

 النشاط األول: 
 

 مطالبة التالميذ بمالحظة الصور )أو إجراء التجارب( -
 .التعليق عن التجارب -
 ؟ ماذا تستنتج؟3و2لماذا لم تنتش البذور في التجربتين  -

 هل الضوء ضروري النتاش البذور؟ -
 ؟5ماذا تستنتج من التجربة -

 
-                   

 

 
 يالحظ -
 يعبر -

يكتشف  -
شروط 

  .اإلنتاش

ما 

 تعلمته

 اعتمادا على السندات يستنتج 
 

 
 

      

. 
 

 
 

يشارك في 
تكوين الخالصة و 

 قراءتها

ار استثم
 المكتسبات

أتحقق 

من 
 تعلماتي 

43ص  1 ينينجز التلميذ التمرين  

 

 
 .إجابتهيعلل  -

يصحح   -
جماعيا ثم 

 فرديا.

تنتش البذرة لتعطي نباتا فتيا ينمو ليعطي نباتا  -

 كامال.

يتطلب اإلنتاش توفر شروط هي : الماء ،الحرارة  -

 ،و سالمة البذرة.
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 الحياة الجماعية الميدان
 تربية مدنية النشاط

 أثري  لمعلم فنيةة  انجاز بطاق الدرس
  1 الحصة

 د45 المدة

 
الكفاءة 
 الختامية

بعد الكشف عن ثراء التراث الوطني، يبيّن أهّمية حمايته 
 وترقيته

 اتمركب

 الكفاءة
يتعرّف على التراث المحلّي والوطني )المعالم  

 األثرية(.

 يصنف أنواع  الصناعات التقليدية في محيطه القريب.  
لى المعالم األثرية يقدم اقتراحا يرمي إلى الحفاظ ع

 والصناعات التقليدية .
مؤشرات 

 الكفاءة

 و ، الجزائر في األثرية المعالم على المتعلم يتعرف

 يقدم / عالميا المحمي الوطني التراث من أنها يكتشف
 . صيانتها و لحمايتها اقتراحاته

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

ة يجيب عن التعليم
 من معلومات سابقة

مرحلة  ؟ الوطني التراث نحو واجبك هو ما -
 االنطالق

 يالحظ -
 يقرأ -

 ينجز -
 يشارك  -

  يقترح -

 أقرأ وأالحظ:

ْخَتلَفِ  َعْبرَ  تَْنَتِشر   َكثِيَرة   أَثَرِيَّة   َمَعالِم   فِي بالدنا  لّهَ  اْلَوطَنِ  أَْرَجاءِ  م   َوك 
وثَِنا ثََراءِ  َعنْ  ت َعبِّر    الحضاري َمْور 

 َشرِيط   فِي َشاَهْدتَه   أَوْ  المعالم األثرية ، َهِذهِ  أَحدِ  إِلَى بِزِيَاَرة   ق ْمتَ 
ونِّي   َمْوقِع   فِي َعْنه   َقَرْأتَ  أَو َوثَائقي  االنترنت َشبََكةِ  َعلَى إِلْكتر 
َخصَّص    . الثََّقافِّيِ  لِلتَُّراثِ  م 

 :يَلِي َما إِلَى فِيَها تََتطَرَّق   لَه   َفنِيَّة   بِطَاَقة    أنجز -
 المعلم . َحْولَ  َمْعل وَمات و صَور ، االسم ،الموقع ، -

 المتعلمين من عدد و األستاذ  طرف من التعليمة قراءة -
 لتنفيذ المطلوبة الوسائل تحديد يتم ، الممكنة الصعوبات تذليل و

 : المشروع

 على خطة االتفاق يتم المشروع لتنفيذ المطلوبة الوسائل تحديد بعد -
 :كاآلتي المتعلمين مع تنفيذه ومراحل

 : المراحل

 . المقوى الورق تحضير •
 . جميل بخط العنوان كتابة •

 . المعلم اسم كتابة •
 . تواجده مكان تسمية •
 . األثري المعلم حول تاريخية معلومات •

 . الورقة فضاء على األثري المعلم صور تثبيت •
 متوازن بشكل لورقةا فضاء على النصوص و الصور تَوزِيع •

 شرائط ، اختيارية بأشكال الورقة حواف تزيين

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يقترح حلوال للحفاظ   

على التراث الوطني 
. 
 

 اقتراحاتهم تقديم المتعلمين من ي طلب اإلنجاز إتمام بعد
 . تدنيسها عدم و صيانتها ، األثرية المعالم على للحفاظ

 . يمةالق باإلنجازات اإلشادة -
 
 

 

 التدريب و
 االستثمار
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 أدوات ومفاهيم المادة الميدان

 جغرافيا  النشاط
   أدمج تعلماني   الوضعية

الخريطة+الموقع الجغرافي و االنتماء  العنوان
 الجزائري .

 د45 المدة
  

 
الكفاءة 

 لختاميةا
يستعمل خرائط مالئمة للكشف عن 

 انتماءات الجزائر اإلقليمية والقارية.

 

مركبات 
 الكفاءة

  يوظّف خريطة العالم للتعرّف على

 المجموعات الكبرى على سطح األرض
 

   يحّدد موقع الجزائر في القارة اإلفريقية
 وفي المغرب العربي.

  يربط العالقـة بين الموقـع الجغرافي
درك مكانة الجزائر في النتماء، يوطبيعة ا

 المغرب العربي
مؤشرات 

 الكفاءة
 التحديد والتسمية السليمة 

 التعبير بالرسم. -

 الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم
 المراحل

يسترجع المعارف 
 السابقة 

 

 حدد االنتماءات الجغرافية للجزائر. -

مرحلة 

 االنطالق

 

ينجز النشاطين 
 فرديا .

 

 النشاط األول:

    
 حدد طبيعة االنتماء الذي تشترك فيه المدن التالية  -

 النشاط الثاني: 

 

مرحلة 

بناء 

 التعلمات

 النشاط األول :

    
 االنتماء المتوسطي

 النشاط الثاني :

    

نموذج 

 للحل 

 


