
سعادة بــو                            94مقاطع  / سيدي سليمان القدمي   : االبتدائي  دسس امل            بونيف     أمحد :  األستاذ  
  د 94:   دةـــــــــــالم                                                                                                 . تاريخ :النشــــــــــاط 

 83:  األسبوع رقم                                      "م 4381م الى  4491من  " الوطني  التاريخ  : الثالثالميدان 

                                                                     .الدولة الجزائرية الحديثة   : 4المركبــــة  
 "  الخارجيةاألوضاع " ( ب.األوضاع العامة للجزائر قبل مجيئ العثمانيين  : المحتــــــــوى

ط بعد ربط العالقة الحديثة في منطقة البحر األبيض المتوس يعبر عن اعتزازه بمكانة الدولة الجزائرية  : ةـاءة الختاميـالكف

 . ن وقوة األسطول البحري الجزائري بين صناعة السف

 . الجزائرية قبل مجيئ العثمانيين يبرز األوضاع   اءةــــــمركبة الكف

                                                                   .الخارجية للجزائر قبل ظهور العثمانيينيتعرف على األوضاع   مؤشرات الكفاءة

 .صورو سندات /كتاب التاريخ /السبورة :  الوسائل والسندات

 التقوميمؤشرات  التعلمي  و النشاط املقرتح  الوضعي    املراحل

وضعي  
 اإلنطالق

 ؟  د املغربماهي اسباب ضعف بال _ 
  : 48قراءة نص املشكل  ص  -

 
جييب موضحا  -

 .افكاسه 
يفهم نص يقرأ و  -

 .املشكل  
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 :و قراءة السندات ومالحظ  الصوس ، بعدها يطرح املعلم االسئل    -48-فتح الكتاب ص ب مطالب  التالميذ 

  
                    :  18السند  مالحظة  -                                        4ماذا تمثل الصورة رقم   : 14الّسند  مالحظةـ 

                                                                                                ؟ أمن الجزائر ى ما تأثير سقوط األندلس عل   -                ؟ وماتاثير سقوط غرناطة؟   كم دام حكم المسلمين في األندلس  -

 
  مالذي جعل االسبان قادرين على احتالل :  19مالحظة الّسند ـ                             ؟  8ماذا تبين الخريطة رقم  -: 18 الصورةمالحظة  

                              ماهو الخطر الذي يهدد المدينة ؟                                                                         -في الجزائر ؟           الجزائر ؟   االسبانيةالتحرشات ماهي المناطق التي استهدفتها   -

 :التايل  األثر الكتايبالوصول ابملتعلمني إىل بناء  *
  

    
  

 
 

 .ـ يقرأ الّسندات
 
 جييب عن االسئل  . 
 

 ـ يعرب عن الصوس
 
 

 على ـ يتعرف
اخلاسجي  االوضاع 

 يط  املُح  واالقليمي  
 .زجلاائراب
 
 
 
 
 
  يستنتج  -

التدسيب 
 واالستثماس

 :  الظروف اخلاسجي  للزاائر قبل االستباط ابلعثمانيني ؟ بني   :أقوم تعلمايت  
كانت الظروف اخلاسجي  للزاائر قبل االستباط ابلعثمانيني تتسم ابشتداد التحرشات االسباني  على سواحلها وظهوس االخوة  -

 .بربروس كقوة حبري  اسالمي  يف مواجه  القرصن  الصليبي  

ـ يعاز تعلماته حول 
الظروف اخلاسجي  
السائدة قبل جميئ 

 العثمانيني

 

 ،خر معاقلهم  وهي مملكة غرناطة آ طوسقهار وجودهم بن  اِ لألندلسقرون من حكم المسلمين  7بعد  - 

 .م لالسبان  4948وُسِلَم معها قصر الحمراء  في عام 

انهيار اخر الممالك االسالمية في األندلس على االوضاع الخارجية فأصبحت الجزائر مهددة  أثَرَ - 

 .بالد المغرب أنذاك بسبب التحرشات االسبانية التي طالت موانئها مستغلة الضعف الذي اتسمت به

في الفترة بين ،  مستغانم  –بجاية  –وهران  –احتل ااالسبان عدة أماكن ابرزها المرسى الكبير  - 

 .م 4444/ م 4414 عام 

حصن حصنا منيعا سمي  بها ااحدى الجزر المهمة والمقابلة للجزائر وبنو استولى االسبان على -  

الى غاية تحطيمه في عهد خير الدين ، لمدينة الجزائر  ، وأصبح يشكل تهديدا م 4441البنيون سنة 

 . م 4481بربروسا سنة 

 

 



بــوسعادة                       94مقاطع     /    سيدي سليمان القدمي  : االبتدائي   دسس امل       بونيف       أمحد :  األستاذ  
  د 94:   دةــــــــــالم                                                                                           .تربية مدنية  : ــاطــالنشــــــــ

 82  : األسبوع رقم                                                               .الديمقراطية والمؤسسات الحياة  : الثالثالميدان 

                                . المؤسسات التعليمية للمراحل الثالث :  1 ةـــــالمركب
                                    .     المتوســـــــــــــــــــــــــــــطة   : المحتــــــــوى

 .وحيافظ عليها  بعد التعرف على املؤسسات الرتبوي  ، يكتشف كيفي  سريها ، ومييز بني املمتلكات اخلاص  واملمتلكات العام  ، : ةـاءة الختاميـالكف
 .يتعرف على أنواع املؤسسات الرتبوي  للمراحل الثالث  : اءةــــــمركبة الكف

من التعليم ، وهي مرحل   الثاني  ، ويكتشف أهنا املؤسس  الرتبوي  املخصص  للمرحل   مرحل  التعليم املتوسط يتعرف املتعلم على  :  مؤشرات الكفاءة
                   .  ويكتشف كيفي  تسيريها  املتوسط  يتعرف على املرافق اليت تتكون منها  /وجماني  الزامي  

 .صوسو سندات /كتاب الرتبي  املدني  /السبوسة  : الوسائل والسندات
 .احرتام امللكي  العام  للمؤسس  واحملافظ  عليها كمحافظته على ملكيته اخلاص   /معرف  واحرتام املؤسسات الوطني   : القيم و الكفاءة العرضية

 التقوميمؤشرات  التعلمي  و النشاط املقرتح  الوضعي املراحل
وضعي  
 اإلنطالق

 . تُنهي المرحلة االبتدائية بشهادة تؤهلك لالنتقال الى مؤسسة تعليمية أخرى   :ُر ـــــــــــــــــــــأتذك

  ؟ماهي هذه المؤسسة  -  

يتذكر و جييب عن _ 
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  28صدعوة المتعلمين الى قراءة نص الوضعية االنطالقية :  ظـــــــرأ وأالحــــــأق : 

 م ـــــت مريـــــــالى أين رافق_: ومساءلة المتعلمين حول فحواها    

 تا ـــــــا اقتربــــــعندم ماذا قالت آية الختها_  ؟اختها آية صباحا 

  ؟ة ــــــــها آيـــــماذا ردت مريم على اخت_  ؟من باب المتوسطة 

 ؟فيم تختلف المتوسطة عن المدرسة االبتدائية : سألت مريم اختها  -

 

  أفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم* 
 متى تنتقل مريم الى المتوسطة ؟  _    

  من التعليم االلزامي ....... المتوسطة هي المؤسسة التعليمية للمرحلة _     

    ..................و ..... ...........و .................يسير المتوسطة : صور وأَكمل أالحظ ال_     

   
                   مستشاس الرتبي / 2املسري املايل                            /8مدير املتوسط                            /  1    
  (  أ )مطالبة المتعلمين بقراءة الوثيقة 

 وتحديد مفهوم التعليم المتوسط ، وكيفية 

  ،تسيير مرافق المتوسطة 

 ؟التي تدرس بها وماهي المواد  

 :اآليت  األثر الكتايبالتدسج مع املتعلمني للتوصل اىل  :م ـــــــــــــأتعل  *

 

 
ـ يقرأ أبداء 

 .سليم
 
 

ـ جييب عن 
 األسئل 

 
يعرب عن . 

 الصوسة
 

مفهوم حيدد _ 
 التعليم املتوسط 

 
 
 
 
 

 .ـ يستنتج
 

التدسيب 
 واالستثماس

  : أكمل بما يناسب  :زــــــــــــــــــــــــــأنج_ 

 ................................و................. و : ................... االبتدائية في تشبه المتوسطة المدرسة _ 

 ..............................و................................ و:   .......................... وتختلف عنها في  

 

ـ يوظف ويستثمر 
مكتسباته يف اجناز 

 .التمرين 

 



بــوسعادة                                   94مقاطعة  /    مدرسة سيدي سليمان القدمية                 بونيفأمحد :  األستاذ  
 د  94:  دةـــــــــــــــــــــــــــــــامل                                                                                          .جغرافيا  :النشــــــــــاط 

 94:  األسبوع رقم                                                                                .بيئةالسكان وال : لثثاامليدان ال
 ات الطبيعية في الجزائر  ـــــــــــالمحمي : 1 ة ـــــاملركب

                                     .                                   .  توزيع المحميات وأنواُعها  :ــوىـــــــــاحملتــــــ
 .اليت ختلفها يقرتح إجراءات التصرف أمام املخاطر الكربى يف حميطه القريب بعد الكشف عن حجم اخلسائر  : ةـاءة اخلتاميـالكف

 .يتعرف على مواقع احملميات يف اجلزائر  : اءةــــــمركبة الكف
    . يف اجلزائراحملميات الطبيعية يتعرف على توزيع ومواقع  :   مؤشرات الكفاءة

             .صور و سندات /كتاب اجلغرافيا  /السبورة :  الوسائل والسندات 
 التقويممؤشرات  و النشاط المقترح التعلمية ةالوضعي المراحل

وضعية 
 اإلنطالق

 يتذكر وجييب و ماهو الغرض من انشائها ؟  - نشاء احملميات ؟شروط إماهي أهم _ 
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   تهامن طرف املعلم مث من طرف املتعلمني ومناقش اتقراءة الّسندو  -114-111-111-111فتح الكتاب ص.    

 
  ماهي احملمية املوجودة : 3مناقشة السند      صف حممية القالة _ : 9مناقشة السند      :                   1 مناقشة السند

 صف هذه احملمية ؟تسمسيلتيف والية                اين صنفت هذه احملمية ؟ -     ؟كيف وزعت احملميات يف اجلزائر _ 

 
 أين صنفت حممية اهلوقار ؟ - : 4 أين توجد حممية التاسيلي ؟                مناقشة السند : 9 مناقشة السند

 ماذا يوجد يف هذه احملمية ؟ -ماذا يوجد يف هذه احملمية ؟                                      - 

 : التايل األثر الكتايبالوصول ابملتعلمني إىل بناء  .
 
 
 
 

 
 .ـ يعرب عن الصور

 
 . .ـ يقرأ الّسندات

 
 جييب عن االسئلة 

 
 ـ يتعرف على

 احملميات
اجلزائر يف وتوزيعها

 . وتصنيفها
 
 
 
 

 يستنتج -

التدريب 
 واالستثمار

 

 ؟ماهو دورك يف محاية بيئتك على مستوى حميطك  -
ـ يعزز تعلماته حول 

  .طرق محاية البيئة 

 

 :محميات طبيعية تتوزع بعدة مناطق أهمها  11الجزائر  توجد في _ 

 البليدة  –تيزي وزو  –بجاية : في الوسط .  * باتنة  –جيجل  –القالة : في الشرق  * 

 .تمنراست  –إيليزي : في الجنوب . *  تسمسيلت    –تلمسان : في الغرب * 

 : ولعل أبرز المحميات الطبيعية في الوطن هي 

وغابات  وشواطئ وصنفت من  وهي تضم ثالث بحيرات   م1413سنة تأسست  :  محمية القالة بوالية الطارف* 

 .كتراث عالمي  م 1441سنة للتربية والعلوم والثقافة طرف منظمة اليونسكو 

وهي تضم ثروة نباتية وعدد كبير من الحيوانات  م 1413تأسست سنة : محمية ثنية الحد بوالية تسمسيلت *  

 . .والطيور وتحتوي على آثار تاريخية ونقوش 

الفا من  14وتحتوي على  م 1419صنفت كحظيرة وطنية سنة : الحظيرة الوطنية تاسيلي بوالية ايليزي * 

 .ت االف السنين قبل الميالد التي تؤرخ ِلِحقَب تاريخية قديمة تعود لعشرا مختلفةالرسومات والنقوش الدينية  ال

وتضم تراثا ثقافيا وطبيعيا يعود الى  م 1411صنفت كحظيرة وطنية عام : الحظيرة الوطنية الهقار بتمنراست * 

 . م 1411، ودخلت لتصنيف اليونسكو كتراث عالمي لالنسانية سنة مليون سنة 

 

  

 

 

 



بوسعادة                             94مقاطع   /ن القدمي  سيدي سليما : االبتدائي دسس  امل             بونيف  أمحد:   األستاذ  
 ( حصتان) 2× د  94 :  المدة                                                                                        .تربية إسالمية : اطـــــــالنش

 22 : األسبوع رقم                                                                                         . الثاني   : عــــــالمقط

                                                                                                            الّسيرة النّبوية والقصصمبادئ اولية في   : يدانــــــالم

 .   نبي هللا يونس عليه السالم  : المحتـــوى

يف مّك  وبداي  الّدعوة سردا قصصا ويعدّد مناقب الّصحابيني أيب بكر  –ملسو هيلع هللا ىلص  –يعرف ابختصاس حمطّات ومواقف من حياة الّرسول  : الكفاءة الختامية
  . ويسرد إبجياز قص  النبيني يونس وصاحل عليهما السالم ويستخلص العرب. الصديق وعمر بن اخلطّاب سضي هللا عنهما وحيسن استغالهلا ايف الوضعّيات املناسب 

 . -ثر البحث عن األ –ترتيب األحداث  –السرد الصحيح  : مركبة الكفاءة
  .النيب يونس عليه السالم  قص  يتعرف على :  مؤشرات الكفاءة

 .-كراس الرتبي  اإلسالمي   –كتاب التلميذ -السبوسة  : الوسائل
 التقويممؤشرات  الوضعية التعلمية و النشاط المقترح المراحل
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كم نبيا ذكر يف القرآن الكرمي  ؟؟   اهي مهم  األنبياء والرسل م  

 
يسرتجع املعاسف *

 .السابق 
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:تليها مناقش  ، تسبقها قراءة املعلم قراءة أتّملّي   22-24 –ص  عوة املتعلمني إىل قراءة األحداث يف الكتابد *    
مع من كان أمحد يشاهد الفيلم الواثئقي ؟ _    

؟ من هو النيب يونس عليه السالم  -؟  أمحد عندما كاين يشاهد الفيلم الواثئقي  ماهي القص  اليت تذكرها_   
   * أنشطــــــــــــــ  التعلـــــــــــــم  

.  الذايت فسح اجملال أمام املتعّلمني ودعوهتم ملماسس  أنشط  التعّلم املقرتح  عليهم يف الكتاب ابالعتماد على جهدهم*   

 
؟ماذا تعلمت من قص  النيب يونس عليه السالم ـ  : أقتدي وأماسس *      

 

 
 .يقرأ النص -

جييب عن 
 االسئل  

يستخلص _  
ماوسد يف أهم 

قص  النيب يونس 
 عليه السالم 

يضع العالم   -
 يف املكان املناسب

ميأل الفراغ _ 
ابالجاب  

 الصحيح  
جييب عن _ 

 . األسئل 
 
 يقتدي ومياسس  -

 
التدسيب 
 واالستثماس

   - 26 – ص :تعلمايتأحتقق من    

 

 
ينجز العمل *

 فرداي

 


