توزيع م�ضامني الكتاب على املقاطع التعلمية:
املقطع الأول:
لغة عربية
حمور

الو�ضعية امل�شكلة االنطالقية

تربية
�إ�سالمية

تربية مدنية

الن�ص املنطوق
الن�ص املقروء
(ملحق بالكتاب )

1ـ اليوم تعود ـ سورة املسد ـ من حقي أن
انتهت العطلة
ود إَلَى المْ َدْ َر َس ِة
هَا أَ ْن َت تَ ُع ُ
أتعلم
الى املدرسة
الئِ َك الصيفية
َوتَ ْلتَ ِقي بمِ ُ َد ِّر ِس َ
وز َم َ
يك ُ
ـ فضل العلم
اس ِة َم َع ُه ْم.
احلياة مل ِ َو َ
اص َل ِة الدِّ َر َ
ـ أتقن عملي
 2ـ يف ساحة
مع معلمتي
ـ ديننا يحث
املدرسية ِم ْن َح ِق َك أَ ْن تَتَ َع َّل َم فيِ املَدْ َر َس ِة؛
املدرسة
ـ أكون
على العلم
َولَ ِك ْن َما َذا يَ ِج ُب أَ ْن تَ ْف َع َل
موعد االستراحة  3ـ يف القسم
منضبطا
لِ َض َم ِ
اس ِة؟
ان الن ََّج ِ
اح فيِ الدِّ َر َ
املشروع :إجناز مطوية للتعريف
باملدرسة
ات :
المْ َ َه َّم ُ

ـ َح ّ َد ْث َوال ّ َد َ
يك َع ْن َع ْو َدتِ َك لِ ْل َمدْ َر َس ِة َو ِص ْف لِ ُه ْم ُك ّ َل َما َج َرى.

اجبَ ِ
ـ َذ ّ ِك ْر زمال َء َك بِا ْل َو ِ
اس ِة.
ات ا ّلَتِي تحُ َ ّ ِققُ لَ ُك ْم الن َ
ّجاح فيِ ال ّ ِد َر َ
ـ هُ ن َ
َاك ا ْل َكثِ ُير ِم َن الأْ َحا ِد ِ
يث ّ َ
ي َف ْض َل ا ْل ِع ْل ِم َو َف َوائِ َد ُه  ،ا ِ ْب َح ْث َع ْن بَ ْع ِض َها.
الشريفة ا ّلَتِي ُتبَ نّ َ ُ

ـ تَ َعا َون َم َع زمالئِ َك فيِ إِ جْنا ِز َم ْط ِو ّيَ ٍة ُت َع ِر ُف َ
ون بِ َها َمدْ َر َست َُك ْم.
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املقطع الثاين :
لغة عربية
حمور

العائلة

الو�ضعية امل�شكلة االنطالقية

الن�ص املنطوق
الن�ص املقروء
(ملحق بالكتاب )

تَت ََك َّو ُن َعائِ َل َ
تك ِم ْن ِعدَّ ِة أَ ْف َرا ٍد ،عيد ا ْل ْ
فطر
َاسبَ ٍ
يَ ْلتَ ُق َ
ات َع ِدي َد ٍة ،
ون فيِ ُمن َ
ات الاْ ِ ْحتِ َرا ِم
مع ُه ْم َع ّال َق ُ
َوتجَ َ ُ
ه َْل يمُ ْ ِك ُن ا ْل َع ْي ُش
َوال َّت َضا ُمنِ .
بِ َ
ال َم ْس َكنٍ ؟
الص َف ُ َّ ِ َ َّ ِ
َما ِهي ِّ
ات التي تت ََحلى ب َها ا ْل َعائِ َل ُة الجْ َزَائِ ِر َّي ُة
فيِ تَ َعا ُم ِل َك َم َعهم َو َم َع َج ِم ِ
يع أَ َّيا َم ال َّث ْو َر ِة.
أَ ْف َرا ِد ا ُمل ْجتَ َم ِع.

ات :
المْ َ َه َّم ُ

زفاف اختي
اليوم ننظف
بيتنا

تربية
�إ�سالمية

تربية مدنية

ـ الصدق يف ـ اطيع املسنني
القول
ـ زيارة
األقارب .

ـ احترم الكبار

ـ انا تلميذ
ـ أحافظ
عائلتي حتتفل على األمانة مطيع
باالستقالل

املشروع  :إجناز شجرة للعائلة

ـ َع ّ ِرف زمال َء َك َش َف ِو ًّيا َو ِكتابِ ًّيا بِأَ ْف َرا ِد َعائِ َل َ
تك.

ـ َما ِهي ّ ِ
ات ا ّلَتِي تَت ََح ّ َلى بِ َها فيِ تَ َعا ُم ِل َك َم َع َ
اآلخرِينِ ؟
الص َف ُ

ـ َع ّ َل َمنَا ال ّ َر ُسول َص ّ َلى ُ
الص َف ِ
اهلل َع َليه َو َس ّ َل َم تِ ْل َك ّ ِ
ات فيِ أَحا ِديثِ ِه ّ َ
الش ِري َف ِة  ،ماذا تحَ ْ َف ُظ ِم ْن َها ؟

ات ا ّلَتِي تَتَ َعا َم ُل بِ َها َم َع أَ ْف َرا ِد َعائِ َلتِ َك ّ ِ
الص َف ِ
الص َف ِ
فكر فيِ ّ ِ
ـ بَ ْع َد أَ ْن تَ َع ّ َر ْف َت َع َلى ّ ِ
ات ا ّلَتِي تَ ْلتَ ِز ُم بِ َها َم َع أَ ْف َرا ِد
املجتَ َمع .
ْ
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املقطع الثالث
حمور

الو�ضعية امل�شكلة االنطالقية

لغة عربية
الن�ص املنطوق
(ملحق بالكتاب )

تربية �إ�سالمية
الن�ص
املقروء

اجبَ َك رحلة سنونـوة
اجلميع ُيؤ َِّكدُ لَ َك أَ َّن َو ِ
نَ ْح َو َو َطنِ َك يَ ْأتِي بَ ْع َد َو ِ
اج ِب
الإْ مي ِ
َان بِاهللِ َو ِعبَا َدتِه َ ،سواء
من خيرات
جني الزيتون
ِع ّْشنَا فيِ المْ َ ِدينَ ِة أ ْم ِع ّْشنَا ف
احلي
الريف
َ
ض بِالدنَاِ
ِ
َ
والقرية ال ِّريف ،فإ َِّن أ ْر َ
جولة يف أرجاء يف احملالت
َو ِ
اح َد ٌة َ ،و َع ِزي َز ٌة َع َلينَا .ـ
الكبرى
َ َ ِ ِ َ ِ ُ املدينة
ْ
حتدث َعنِ املكان الذي تعيش
امل�رشوع:
ِفي ِه.
أقضي يوما مع الفالح
ـ َك ْي َف تحُ َا ِف ْظ َع َل ْي ِه؟
بني املدينة
والريف

تربية مدنية

ـ سورة
قريش

ـ الشجرة
ـ من أركان صديقة االنسان
االميان 1
ـ لنحم غابتنا
ـ من أركان
ـ احلديقة العامة
اإلميان 2

ا َ
مل ِه َمات:

يف و َمن ِ
ـ ِص ّ َف لِزُ مالئِ َك َش َف ِو ًّيا و ِكتابِ ّيَا ُمن ِ
َاظ َر ال ّ ِر ِ
الس ّ َك ُان
َاظ َر امل َ ِدينَ ِة َ ،وتحَ َ ّ َد ْث َعنِ الأْ َ ْن ِش َط ِة ا ّلَتِي يمُ َا ِر ُس َها ُّ
ِفي ِه َما ؟
ات َخ ْض َر ٌاء ِ ،
ـ فيِ ال ّ ِر ِ
ض الحْ ُ ُل ِ
هات أَ ْمثِ َل ًة َع ْن َها َ ،وا َ ْقتَ ِر ْح بَ ْع َ
ول لِ ْل ُم َحا َف َظ ِة َع َلي َها.
اح ُ
يف َوالمْ َ ِدينَ ِة َم ّ َس َ
ش تَت ََض ّ َم ُن نَ َش ً
سان َ ،ع ْن أَ ُّي نَ َش ِ
اطا ِم َن الأْ َ ْن ِش َط ِة ا ّلَتِي يمُ َا ِر ُس َها الإْ ِ ْن ُ
ـ ُسو َر ُة ُق َر ْي ِ
اط تَت ََح ّ َد ُث َوأَ ْي َن يمُ َا ِر ُس؟
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املقطع الرابع :
حمور

الو�ضعية امل�شكلة
االنطالقية

تربية �إ�سالمية

لغة عربية

تربية مدنية

الن�ص املنطوق
الن�ص املقروء
(ملحق بالكتاب )

ـ ُسو َر ُة ا ْل َع ْص ِر ـ احلق يف الراحة
.
مباراة حاسمة ـ من أسماء ـ احلق يف اللعب
اهلل احلسنى 1والترفيه
ـ من أسماء
هوايتي املفضلة اهلل احلسنى 2ـ أنظم أوقات
راحتي

أَ ْن َت تحُ ِ ّب ال ِّرياض َة
العدو املدرسي
احة فيِ
َوتَ ْستَ ِغ ّل أَ ْو َق َ
الر َ
ات َّ
ممُ َا َر َس ِة ِه َوايَتِ َك المْ ُ َف َّض َل ِة
الرياضة
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نِ
.
ة
ي
ل
س
ت
ال
ك
ا
م
أ
ة
ر
يا
ز
و
الهوايات
والتسلية َ َ َ
َّ ْ َ
ـ تحَ َدَّ ْث َعنِ ال ّريَ َ
اض ِة
َوال ِه َوايَ ِة التِي تحُ ِ ُبهاَ
يف حديقة احلامة أصدقاءالكتاب
ـ َك ْي َ
ف ُتنَظم َو ْقت ََك؟

امل�رشوع:

دليل لعبة رياضية

املهمات  (...........................:يعدها األستاذ)
املقطع اخلام�س :
لغة عربية
حمور

الو�ضعية امل�شكلة االنطالقية

الن�ص املنطوق

يَ ْو ٌم بِ َ
ال
ِسي َّا َر ٍ
ات

الن�ص
املقروء

نظافة احلي

تربية �إ�سالمية تربية مدنية

ـ ُسو َر ُة
المْ َ ُاع ِ
ون

ـ نظافة
املدرسة

ُت َشا ِهدُ ُك ّل يَ ْو ٍم فيِ َح ِّي ُك ْم َم َظا ِه َر
َس ِّيئَ ًة تَ ْف ِقدُ ُه الجْ َ َم َ
ال َوالن ََّظا َف َة:
ـ الوضوء1
ُ
َسربة ،سد بني هارون ال أبذر املاء
ات فيِ ُك ُّل َم َك ٍ
ان ِ ،ميَا ُه ُمت ٌ
البيئة نِ َفايَ ٌ
ـ املَا ُء ثَ ْر َو ٌة
واحة ساحرة ـ الوضوء 2
والطبيعة أَ ِش َج ُار ُم َك َّس َر ٌة  ...ا ِ ْقتَ َر ْح َت َع َلى رحلة إلى
َ
ـ نَظا َف ُة
تيكجدة
ُز َمالئِ َك ُم َشا َر َكة ُس َّك ِ
ان الحْ َ ِّي فيِ
المْحُ ِيط.
امل�رشوع:
تَن ِْظي ِفه.
ُأجنز الفتات توجيهية
تحَ َدَّ ْث َع ْن َ
األ ْع َم ِ
ال ا َّلتِي ُق ْمت ُْم بِ َها.
للمحافظة على احلديقة العامة
املهمات  (...........................:يعدها األستاذ)
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املقطع ال�ساد�س :
حمور

الو�ضعية امل�شكلة االنطالقية

لغة عربية

تربية �إ�سالمية

الن�ص املنطوق الن�ص املقروء

َ وجبة الصباح  1فطور الصباح ـ أتعرف على
يب المْ َدْ َر َس ِة أ َّن
َ
يحدِّ ُث ُك ْم َطبِ ُ
الصالة
االسن ِ
َان
أَ ْو َجا َع ا ْلبَ ْطنِ و ْ
الط َعا ِم أهمية الغذاء  2صحتي يف ـ أصلي خمس
اص ًة الى نَ ْو ِع َّ
التغذية تَ ُع ُ
ود َخ َّ
صلوات يف اليوم
يف حفظ
غذائي
َام الن ََّظا َف ِة َ ،وأَ َّن
والصحة أَ ْو ا ِ ْن ِعد ُ
الصحة
الن ُُّم َّو الجْ َ ِّي َد َو ِص َّح َة الجْ ِ ْس ِم
 3احافظ على ـ أتعلم الصالة
صحة
تَت ََط َّل ُب ِغ َذا ًء ِص ِّح ًّيا.
األسنَان صحة أسناني
الفم و ْ
ـ ّ
وجه نَ َصائِ َح لِز ِمي ِلك ُتبينِ لَه املشروع:
ُ
َك َ
أجنز الفتات توجيهية
صحتِ ِه ؟
يف ُيحا ِفظ عَ َلى َ
للمحافظة على احلديقة العامة

تربية مدنية

ـ أنا نظيف
ـ أقرأ البطاقة
الغذائية
ـ غذائي
نظيف

املهمات  (...........................:يعدها األستاذ)
املقطع ال�سابع:
حمور

الو�ضعية امل�شكلة االنطالقية

تَ ْلتَ ِقي يَ ْو ِم ًّيا بِأَ ْش َخ ِ
ين
اص َكثِي ِر َ
 :فيِ ا ْلبَ ْي ِ
ت  ،فيِ َّ
الشا ِر ِع  ،فيِ
المْ َدْ َر َس ِة  ،فيِ المْ َ ْس ِج ِد ...
َفتَت ََحدَّ ُث َم َع ُه ْم فيِ ِعدَّ ِة ُأ ُمو ٍر
َاك أَ
التواصل َ ،وهُ ن َ
شخاص تَ َع ِر ِف ُه ْم
ُ
ون عَ ن َ
َولَ ِكن َُّه ْم بَعيدُ َ
ْك َ ،و ُترِيدُ
أَ ْن تَت ِ
َّص َل بِ ِهم.

َاب التِي تلتَ ِز ُم بِ َها
ـ َما ِه َي اآلد ُ
ِعن َد َح ِد َ
هم.
يثك َم َع ْ
ـ ُ
ض َو َسائِلِ الت ِ
اذكر ب ْع َ
َواصل،
َوبَينِّ ْ َف َوائِ َدهَا.

لغة عربية
الن�ص
الن�ص
املقروء
املنطوق

الهاتف

مفاجأة سارة

حصة يف
املذياع

حصتي
املفضلة

احلاسوب

بحث يف
األنترنيت

امل�رشوع:

تربية �إ�سالمية تربية مدنية

ـ سورة
الكافرون

ـ أحتاور مع
غيري

ـ آداب املسجد 1ـ آداب احلوار
ـ آداب املسجد 2ـ أقبل رأي
زميلي

ُأجنز بطاقة تهنئة

املهمات  (...........................:يعدها األستاذ)
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املقطع الثامن :
حمور

الو�ضعية امل�شكلة
االنطالقية

تختلف الوسائل
واألدوات التي يستعملها
اإلنسان من زمن إلى زمن
آخر ،ويختلف االحتفال
باألعياد واملناسبات
املوروث أيضا.
احلضاري ـ ع ّر ف زمالءك ببعض
األدوات والوسائل القدمية.
ـ اشرح لهم كيف حتتفل
عائلتك بعيد من األعياد
الوطنية

لغة عربية
الن�ص
املنطوق

الن�ص
املقروء

تربية �إ�سالمية

ـ ُسو َر ُة ا ْل ِفيلِ .

ـ املمتلكات
زيارة املتحف
اجلرة
العامة
ـ مولد
الرسول صلى واملمتلكات
اخلاصة .
االحتفال اهلل عليه
إعداد جرد
وسلم،
للتراث الوطني بالعام
األمازيغي ـ نسب الرسول ـ املرافق
صلى اهلل عليه العمومية.
«يناير»
عيد الزربية وسلم
املالبس
ـ تراثنا ملك
التقليدية
للجميع
املشروع:
ُأصنف تراث بلدي وأصفه

املهمات  (...........................:يعدها األستاذ)
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تربية مدنية

