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اإلطار العام لمنيج التعميم االبتدائي

مدخـل

أف المناىج المدرسية ال تتّصؼ بالجمود ،و ّأنيا تخضع دوريا إلى:
مف األمور المسمّـ بيا عالميا ّ
-

تعديالت ظرفية في إطار تطبيقيا؛

التقدـ العممي والتكنولوجي إلدراج معارؼ جديدة أو مو ّاد دراسية جديدة؛
تحييف مضامينيا (أحيانا) بما يفرضو ّ
تعديالت تقتضييا أحكاـ القانوف التوجييي؛

إدخاؿ تحسينات عف طريؽ:

 تعزيز االختيارات المنيجية وتعميقيا،

التخرج مف المرحمة والطور ،وذلؾ قصد معالجة نقائص
 مقاربة نسقية شاممة بعد التم ّكف مف تحديد مالمح
ّ
عدت في ظروؼ استعجالية ،وسنة بعد سنة دوف التم ّكف مف إضفاء االنسجاـ المطموب،
تمؾ المناىج التي أ ّ

وبمواقيت غير مستقػ ّرة.
 .1ميـام المدرسة

مستمر
لقد كانت ومازالت التربية والتعميـ الغاية األسمى لممدرسة في ك ّؿ المستويات التعميمية .ولكونيا ترتبط بمسار
ّ

مكوف مزدوج :أخالقي وفكري .ففي
يتولّد منو منتوج دائـ البناء ،وفي اتّصاؿ بعالـ دائـ
التطورّ ،
فإنيا تحيؿ إلى ّ
ّ
المنيجية؛ وفي التربية يقصد الفرد ويعمؿ عمى تكوينو .وعندما نعمؿ عمى
المدرس إلى المتعمّـ ،ويسائؿ
يتوجو
ّ
التعميـ ّ
ّ
فإف الشخص متعمّـ يتمقّف ،وفرد ينبني في آف
ىذا المسار المزدوج :التربية /التعميـ (وىو أساس التنشئة االجتماعية)ّ ،

واحد.

المؤرخ في  32يناير  ،3888لممدرسة الغايات اآلتية:
 1.1في مجال التربيةّ ،
حدد القانوف التوجييي رقـ ّ 80 - 88


األمة بترقية وحفظ القيـ المتصمة باإلسالـ ،والعروبة واألمازيغية.
ترسيخ الشخصية الجزائرية وترسيخ وحدة ّ
تكرسيا رسميا
وبذلؾّ ،
فإنو ينبغي توعية التمميذ » بانتمائو إلى ىوية تاريخية جماعية مشتركة ووحيدة ،والتي ّ

الجنسية الجزائرية«؛ وترسيخ »الشعور الوطني« لديو؛ وتنمية » تعمّقو بالجزائر والوفاء ليا ،وسالمة أراضييا ،
وبالوحدة الوطنية « ؛



التكوين عمى المواطنة مف خالؿ تعمّـ ثقافة الديمقراطية (أفضؿ ضامف لالنسجاـ االجتماعي والوحدة الوطنية)

العامة ،واإلدراؾ األوسع
الفعالة في الحياة
بصفة تساعده عمى الفيـ األفضؿ ،والتقدير األكبر
ألىمية المساىمة ّ
ّ
ّ
المدنية؛
لمتربية ّ



التوجو العممي والتكنولوجي »
التفتح عمى العالم واالندماج في الحركة التطورية العالمية ،وذلؾ بترقية التعميـ ذي
ّ
المدرج في إشكالية التكويػف الفكري ،إلى جانب اكتساب المعارؼ والميػارات« بتعميـ المغػات األجنبية » قصد
التح ّكـ في لغتيف أجنبيتيف في نياية التعميـ األساسي« ،وذلؾ بجعؿ نظامنا التربوي مساي ار لألنظمة التربوية

أخػرى؛
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المجاني« الذي »ٌساهم
الشبػاف الجزائرييف مف التعميػـ اإللزامي و ّ
 تأكيـد مبدأ ديمقراطيـة التعميم الذي يم ّكف » ك ّؿ ّ
األمية وتراجعيا ،وايجاد محيط مالئـ لتربية دائمة مدى الحياة«؛
بنجاعة فً محاربة ظاىرة ّ
تفضؿ التنمية الكمّية لممتعمّـ واستقالليتو ،وكذا اكتساب
 إعطاء قيمة لمموارد البشرية وترقيتيا باعتماد » مقاربات ّ
كفاءات وجيية متينة ودائمة«.
حدد القانوف التوجييي لمتربية ثالث ميام لممدرسة:
في إطار ىذه الغاياتّ ،
ميمة تربوية /تعميمة ؛
أ) ّ
ميمة التنشئة االجتماعية؛
ب) ّ
ميمة تأىيمية.
ج) ّ
المياـ اآلتية:
 1.2في مجال التربية والتعميم ،لممدرسة
ّ
نوعية لك ّؿ التالميذ ،يحقّػؽ العدالة والمساواة بينيـ ،ويكفؿ االزدىار الكمّي المنسجػـ
 ضماف تعميـ ذي ّ
والمتّزف لشخصياتيـ؛
العامة ،ومف المعارؼ النظرية والتطبيقية الكافية لالندماج
 توفير إمكانية اكتسابيـ مستوى ّ
جيد مف الثقافة ّ
في مجتمع المعرفة؛
 تمكينيـ مف اكتساب معارؼ في مختمؼ مجاالت المو ّاد ،والتح ّكـ في األدوات الفكرية والمنيجية لممعرفة
الميسرة لمتعمّـ؛
ّ
التطورات
الفني ،وتكييفيا بصفة دائمة مع
العامة بتعميؽ التعمّمات ذات الطابع العممي واألدبي و ّ
 إثراء ثقافتيـ ّ
ّ
االجتماعية والثقافية والتكنولوجية والمينية.
ميمة تربية التالميذ عمى احتراـ القيـ الروحية واألخالقية
 1.2في مجال التنشئة االجتماعية ،لممدرسة ّ
والمدنية لممجتمع الجزائري ،وكذا قواعد الحياة في المجتمع بالتعاوف مع األسرة التي تعتبر الخمية األولى
في المجتمع.

وبيذه الصفة تقوـ بػ:
-

الحس المدني لمتالميذ؛
تنمية
ّ
منح تربية وتعميـ منسجميف مع حقوؽ الطفؿ وحقوؽ اإلنساف؛
بأىمية العمؿ؛
توعية األجياؿ
ّ
الشابة ّ
تحضير التالميذ لمحياة في المجتمع بتعميميـ قواعد العيش مع الغير؛
تكويف مواطنيف يتحمّوف بروح المبادرة واالبتكار.

ميمة االستجابة لمحاجات األساسية لمتالميذ بتوفير المعارؼ والكفاءات الرئيسة
 1.2في مجال التأىيل ،لممدرسة ّ
التي تم ّكنيـ مف:
 -استثمار المعارؼ والميارات التي اكتسبوىا ،وجعميا عممية؛
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ميني ،أو الحصوؿ عمى منصب شغؿ يناسب قدراتيـ وطموحاتيـ؛
متابعة تكويف عاؿ أو
ّ
التكنولوجية؛
العممية و
ّ
تطور الميف ،والتغييرات االقتصادية و ّ
ّ
التكيؼ بصفة دائمة مع ّ
التجديد والمبادرة؛
تخرجيـ مف المنظومة التربوية.
مواصمة الدراسة ،أو القياـ بتكويف جديد بعد ّ

 .2المبادئ المؤسسة لممناىج

المحددة بوضوح.
المنياج التعميمي ىو بنية منسجمة لمجموعة مف العناصر المنظّمة في نسؽ تربطيا عالقات التكامؿ
ّ
أي منياج يقتضي بالضرورة االعتماد عمى منطؽ يربط األىداؼ المقصودة بالوضعيات والمضاميف واألساليب
واعداد ّ
المجندة ،وبقدرات المتعمّـ وكفاءات المعمّـ.
المادية
المعتمدة لتجسيدىا ،وربطيا كذلؾ باإلمكانات البشرية والتقنية و ّ
ّ
ويعتمد بناء المنيج عمى احتراـ المبادئ اآلتية:
-

الشمولية :أي بناء مناىج لممرحمة التعميمية؛

مكونات المنياج؛
االنسجام :أي وضوح العالقة بيف مختمؼ ّ
التكيؼ مع ظروؼ اإلنجاز؛
قابمية االنجاز :أي قابمية ّ

المقروئية :أي البساطة ،و وضوح اليدؼ ودقّة التعبير؛
الوجاىة :أي السعي إلى تحقيؽ التنسيؽ بيف األىداؼ التكوينية لممناىج والحاجات التربوية؛
قابمية التقويم :أي احتواء معايير قابمة لمقياس.

جيدا ىيكمة المنظومة
ومف األمور التي يقتضييا إعداد المنيج أف يستحضر
ّ
مياـ المدرسة في ذىنو ،ويدرؾ ّ
المعد ّ
وتنظيـ المسارات الدراسية .فالمنيج ىو نتيجة مسار طويؿ مف اإلعداد ،يحتوي عمى محطات لممناقشة والتشاور والتحرير.
العامة لممناىج.
أما وثائؽ التأطير
ّ
الموجية لو ،فيي القانوف التوجييي لمتربية والمرجعية ّ
ّ

المؤسسة لممناىج في ثالثة جوانب :األخالقي ،الفمسفي (اإلبستيمولوجي) ،المنيجي والبيداغوجي.
وتتمخص المبادئ
ّ
ّ

حيز التطبيؽ ّأوؿ مصدر لتوجيو المنظومة التربوية
 1.2في المجال األخالقي (القيمي) :يش ّكؿ اختيار القيـ ووضعيا ّ
وغاياتيا ،وطبيعة المناىج واختيار مضامينيا وطرائؽ التعمّـ.
فإف المنظومة التربوية الجزائرية عمييا واجب إكساب ك ّؿ متعمّـ قاعدة مف
العامة لممناىجّ ،
وحسب ما جاء في المرجعية ّ
اآلداب واألخػالؽ المتعمّقػة بالقيـ ذات بعديػف (وطني وعالمي) ،تش ّكؿ وحدة منسجمة متناسقة:
• تعزيز عممية إكساب مجموعة مف قيـ اليوّية الوطنية المرجعية (اإلسالـ العروبة واألمازيغية) التي تش ّكؿ
بانصيارىا » جزائرية« الجزائري؛
• تعزيز عممية اكتساب القيـ العالمية.
تنمي لدى المتعمّـ:
وفي مجاؿ قيـ
ّ
اليوية الوطنيةّ ،
فإف الكفاءات المستيدفة يجب أف ّ
تربية إسالمية قاعدية تعمؿ عمى تنمية سموؾ فردي وجماعي يتماشى والقيـ النبيمة لإلسالـ (روح العدؿ،

وحب العمؿ واالجتياد ،والنزاىة ،والتسامح ،)...باإلضافة إلى تعمّـ القرآف الكريـ
الص ّحة ،والتضامف،
ّ
والنظافة و ّ
والحديث الشريؼ؛
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ىوية التمميذ ،وتكسبو معالـ تم ّكنو
اليوية المتمثّمة في اإلسالـ والعروبة واألمازيغية التي تساىـ في بناء ّ
تعزيز قيـ ّ
مف فيـ انتمائو إلى مجتمع يتقاسـ معو قيما مشتركة.
ال تنفصؿ تنمية ىذه القيـ وتعزيزىا عف بعدىا العالمي المتعمّؽ بحقوؽ اإلنساف ،والمواطنة ،والحفاظ عمى الحياة

تقدـ لمتمميذ العديد مف النشاطات التي تمنح فرصة تجنيد ىذه القيـ ،واالستفادة منيا
مادة أف ّ
والبيئة .فيمكف لك ّؿ ّ
وتعزيزىا .كما تمنحو أيضا فرصة إثراء ثقافتو وتحضير نفسو لمقياـ بدور نشيط في مجتمع ديمقراطي.

أف ىذه المو ّاد تشترؾ في
يتـ أساسا خالؿ تعمّـ ك ّؿ ّ
مادة .ولو ّ
ّ
إف اكتساب وتنمية ىذه القيـ ككفاءات عرضية ،ينبغي أف ّ
ىاما في تحصيؿ ىذه القيـ ،كما ىو شأف التربية
تنمية روح النزاىة واتقاف العمؿ والتسامح والتضامفّ ،
فإف لبعضيا دو ار ّ

ألف القيـ لدييا تغطّي بدرجات مختمفة جزءا كبي ار
اإلسالمية والتربية المدنية والتاريخ والجغرافيا عمى وجو الخصوصّ ،
مف كفاءات ىذه المو ّاد.
يطور لدى المتعمّـ المعارؼ والسموكات اآلتية:
واكتساب ىذه القيـ وتنميتيا في التعميـ اإللزامي ،ينبغي أف ّ
نمو استقالليتو؛
ىويتو وتنمية شخصيتو في إطار قيـ
ّ
• تعزيز ّ
اليوية الوطنية المرجعية ،إلى جانب ّ
الحرية والعدؿ ،والنزاىة واحتراـ الحياة؛
• القيـ الخمقية التي تستمزميا ،مثؿ روح الصدؽ و ّ
• التعمّؽ بالموروث الحضاري بك ّؿ أشكالو؛

• روح االحتراـ في العالقات التي تربطو باآلخريف (أطفاال وراشديف) عمى أساس االنتماء إلى الجماعة المدرسية،
والمحمّية ،والوطنية والعالمية؛

المؤسسات السياسية واالجتماعية ،وعف التنمية
• اكتساب معارؼ عف المواطنة وحقوؽ اإلنساف والديمقراطية ،وعف عمؿ
ّ
تنمي وتبرز معنى حقوؽ المواطف وواجباتو؛ وىذا يتطمّب بالطبع
المستدامة ...وىي معارؼ تترجـ إلى سموكات ّ
العامة؛
االلتزاـ النشيط وروح المسؤولية إزاء المجتمع والمصمحة ّ

• معنى الواجب والتضامف والتعاوف والتسامح في مختمؼ المستويات :المحمّي ،والجيوي ،الوطني الشامؿ؛
• اكتساب طرائؽ العمؿ الدقيؽ الناجع مف خالؿ تثميف الجيد واحتراـ الوقت واآلجاؿ ،والبيئة؛
الفنية.
• الروح الجمالية و ّ
 2.2في المجال الفمسفي (اإلبستيمولوجي)

تفضؿ المفاىيـ والمبادئ والطرائؽ المييكمة
• عمى المحتويات التعميمية أف ّ
تتجنب تكديس المعارؼ ،بؿ ينبغي أف ّ
وتيسر االنسجاـ العمودي لممو ّاد المالئـ ليذه المقاربة؛
ّ
لممادة ،والتي تش ّكؿ أسس التعمّمات ّ
• ينبغي أف تكوف المعمومات عامال يساىـ في تنمية الكفاءات .وىذا ما يجعؿ ىذه المعمومات موارد في خدمة
الكفاءة .وعميو ،ينبغي أف تغطّي ىذه الموارد مختمؼ المياديف ،وطبيعة المعرفة المشار إلييا آنفا؛

تصوراتو
النمو النفسي لممتعمّـ ،وأف يأخذ في الحسباف
بالمادة بيف مراحؿ
الخاص
• ينبغي أف يوفّؽ االنسجاـ
ّ
ّ
ّ
ّ
وتمثّالتو؛
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بوي واحد ،فتبحث بذلؾ
• ربط المو ّاد بعضيا ببعض (ف ّ
ؾ عزلة بعضيا عف بعض) ،وجعميا في خدمة مشروع تر ّ
عف تشارؾ وتقاطع بيف برامج مختمؼ المو ّاد ،ال سيما تمؾ التي تنتمي إلى عائمة واحدة.
• يجب أف تترجـ التغييرات التي تعتمد عمى بعد مزدوج ،المتمثّؿ في غرس القيـ الوطنية والتفتّح عمى العالـ.

 3.2في المجال المنيجي والبيداغوجي :ترتكز المناىج الجديدة عمى مبدأيف أساسييف :المقاربة بالكفاءات المستوحاة
مف البنوية االجتماعية ،والمقاربة النسقية.

لماذا اعتمدت المقاربة بالكفاءات ؟
المؤسسة عمى البناء الفكري والبنوية االجتماعية  -المحور الرئيس لممناىج الجديدة ،وذلؾ
تش ّكؿ ىذه المقاربة -
ّ
يقدـ االسرتاتيجيات اليت دت ّكن ادلتعلّم من
بغرض استدراؾ نقائص المقاربة باألىداؼ .وىذا األخير (أي البنوية االجتماعية) ّ

بناء معارفو يف وضعيات تفاعلية ذات داللة ،وتتيح لو فرصة تقدمي مسامهتو يف رلموعة من أقرانو.

يجند
يميز ىذا
التوجو المتمثّؿ في المقاربة بالكفاءات ىو إمكانية أف ّ
ّ
أىـ ما ّ
أ ) أىم خصائص المقاربة بالكفاءاتّ :
المتعمّـ مجموعة مف الموارد المندمجة لح ّؿ مجموعة مف وضعيات مشكمة تنتمي إلى عائمة واحدة.
تفضؿ منطق التعمم (الذي يرّكز على التلميذ وردود أفعالو يف مواجهة وضعيات مشكلة) عمى منطق التعميم الذي
ّإنيا ّ
يعتمد عمى تحصيؿ المعارؼ والمعمومات فقط.
التصرؼ (البحث عف المعمومة ،تنظيـ وضعيات وتحميميا ،إعداد فرضيات ،تقويـ
ويدرب المتعمّـ في المقاربة بالكفاءات عمى
ّ
ّ
حموؿ )...مف خالؿ وضعيات مشكمة مختارة مف الواقع يواجييا في الحياة.
فإف الوضعيات التعمّمية ال ترّكز عمى المحتويات والمسارات فحسب ،بؿ عمى تجنيدىا الوجيو والمدمج في
وبذلؾّ ،
وضعيات مشكمة ،وعمى استغالؿ عقدة الوضعيات المقترحة عمى التالميذ كسند تعمّمي وسند لمتقويـ التكويني واإلشيادي.
وال تختصر ىذه المقاربة مسار التعمّـ في تكديس المعارؼ مف مختمؼ المواد ،بؿ تجعؿ منيا أدوات لمتفكير
حية.
التصرؼ في المدرسة وخارجيا ،أي ّأنيا تجعؿ المعارؼ ّ
و ّ

عرؼ الكفاءة عمى ّأنيا القدرة عمى استخداـ مجموعة منظّمة مف المعارؼ والميارات والمواقؼ التي
ب) تعريف الكفاءة :ت ّ
التصرف المبني على تجنيد واستعمال مجموعة من الموارد استعماال
تم ّكف مف تنفيذ عدد مف المياـ» .إنّها القدرة على
ّ
ناجعا (معارف مكتسبة ،مهارات ،قيم ،قدرات فكرية ،مواقف شخصية )...لح ّؿ وضعيات مشكمة ذات داللة« .
خاصة
حد ذاتيا ،بؿ تستعمؿ
لكنيا ال تش ّكؿ غاية في ّ
يمؿّ ،
ويتّضح مف ىذا التعريؼ ّ
ّ
أف المعارؼ (المحتويات) لـ ت َ
لصفتيا » النفعية« كمورد أو » كأداة« ،لكونيا مف مرّكبات الكفاءة.

ج) كفاءات المادة والكفاءات العرضية
مادة مف المواد الدراسية .وتيدؼ إلى التح ّكـ في
 كفاءات المادة ىي الكفاءات التي يكتسبيا المتعمّـ في ّ
المعارؼ ،وتم ّكنو مف الموارد الضرورية لح ّؿ وضعيات مشكمة.
التدرجي لمعممية التعمّمية الذي
الكفاءة الختامية كفاءة تكتسب مف خالؿ
ّ
المادة ،وتتحقّؽ مف خالؿ المسعى ّ
لكنيا تتّسـ
يربط مقاصد الغايات بالممارسة في القسـ ،والتعبير عف جزء مف مالمح
التخرج مف المرحمة والطورّ .
ّ
في صياغتيا بالعموـ واالندماج ،األمر الذي ال يم ّكنيا مف بناء وحدات أو مقاطع تعمّمية :فيي تربط المعنى
لكنيا تبقى ناقصة في الجانب العممي عمى مستوى الممارسة في القسـ .ينبغي أف
المتواصؿ في المالمحّ ،
تصاغ الكفاءة الختامية ومرّكباتيا بشكؿ يجعميا قابمة لمتقييـ.
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تجز الكفاءة الختامية إلى مرّكبات (مركبات الكفاءة الختامية) ،وذلؾ قصد إبراز
ولألسباب المذكورة آنفاّ ،أ
أىداؼ التعمّـ القابمة لمتحقيؽ ،والتي يمكف تربط بيا األمور اآلتية:
المادة المتعمّقة بيا كموارد في خدمة الكفاءة؛
 مضاميف (محتويات) ّ الوضعيات التي تم ّكننا مف تحقيقيا كوحدات تعمّمية؛ الوضعيات التي تم ّكننا مف تقييميا كمرّكبات ،ومف إدماجيا كمّيا أو جزئيا في تقييـ الكفاءة الختامية مفخالؿ وضعية مشكمة إدماجية.

تتكوف مف القيـ والمواقؼ ،والمساعي الفكرية والمنيجية المشتركة بيف مختمؼ المواد التي
 الكفاءات العرضيةّ :
ينبغي اكتسابيا واستخداميا أثناء بناء مختمؼ المعارؼ والميارات ،والقيـ التي نسعى إلى تنميتيا.

أف الربط بيف كفاءات
نموىا أكبر .كما ّ
كمّما كاف توظيؼ الكفاءات العرضية وتحويميا إلى مختمؼ المواد أكثر ،كاف ّ
المادة وفي تدعيـ نشاطات اإلدماج.
المادة والكفاءات العرضية يساىـ في ف ّ
ؾ عزلة ّ
ّ

وتتكوف مف المعارؼ المكتسبة في المدرسة وخارجيا ،ومف
األولية الضرورية لبناء الكفاءات،
ّ
ّ
أما الموارد ،فيي المو ّاد ّ
القيػـ والمساعي.

د) مكانة القيـم في المقاربة بالكفاءات :كما أسمفنا الذكر » ،ويش ّكل اختيار القيم والعمل هبا ّأول مصدر لتوجيو
ادلنظومة الرتبوية وغاياهتا ،وطبيعة ادلنهاج ،واختيار ادلضامٌن التعليمية ومنهجيات التعلّم «.

أىميتيا ،إذ نجدىا في:
ّ
إف وجود القيػـ في مختمؼ مراحؿ بناء المنياج لدليؿ عمى ّ
المؤسسة؛
 المبادئ
ّ
التخرج؛
 مالمح
ّ
 المصفوفة المفاىيمية؛
الممخص لممنيج؛
 الجدوؿ
ّ
 مرّكبات الكفاءات الختامية؛
 مياديف المواد؛
 الوضعيات المشكمة التعمّمية؛
 الوضعيات اإلدماجية التقويمية.
 .3مكـونات المنيج

حددىا
المفصمة في شكؿ كفاءات شاممة (منتوج التكويف)
 1.3مالمح التخرج :ىي الترجمة
لممميزات النوعية التي ّ
ّ
ّ
بميمة تنصيبيا لدى جزائري الغد.
القانوف التوجييي كصفات
ّ
وخاصيات كمّفت المدرسة ّ
وتوجو عممية إعداد المنيج الدراسي .وىي منظّمة بكيفية تجعؿ المناىج والمسارات
ّإنيا مجموعة بإمكانيا أف تقود ّ
الدراسية تمتزـ بالمبادئ اإلستراتيجية والمنيجية التي تجعميا أكثر قابمية لمتطبيؽ ،وتتّسـ باالنسجاـ الداخمي.
المميزات حوؿ المحاور اآلتية . :القيػػـ؛
وتنتظـ ىذه
ّ
 .الكفاءات العرضية؛
 .كفاءات المواد؛
 .المعارؼ.
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إف تحديد المالمح وتفصيميا مف المستوى الشامؿ إلى المستوى السنوي يم ّكننا مف اجتناب تكديس البرامج السنوية،
ّ
ويجعميا أكثر تناسقا وتنظيما وتكامال ،فيتحقّؽ بذلؾ االنسجاـ النسقي عموديا وأفقيا.
حددىا القانوف التوجييي لمتربية الصادر في  23يناير ،2008
لقد استنبطت مالمح
التخرج مف غايات المدرسة التي ّ
ّ

وذلؾ في إطار مقاربة شاممة ونسقية .و ش ّكمت ىذه المالمح إطا ار إلعداد المناىج ،ونظّمت في انسجاـ مع ىيكمة
النظاـ المدرسي ونظاـ التقويـ عبر كامؿ المسار في:
التخرج الشامؿ؛
 .مممح
ّ
المادة حسب :المرحمة التعميمية ،الطور ،والسنة.
 .مممح
التخرج مف ّ
ّ

المحددة لممدرسة الجزائرية ،كما تصؼ – في الوقت نفسو – المواطف النموذجي الذي تقع عمى عاتقيا
ّإنيا تترجـ الغايات
ّ
فإف ىذه العناصر ىي األغراض التعمّمية التي تتمحور حوليا النشاطات البيداغوجية لممدرسة.
مسؤولية تكوينو .وعميوّ ،

وترجمتيا وىيكمتيا في شكؿ كفاءات شاممة وفؽ نظاـ المدرسة (مراحؿ ،أطوار ،وسنوات) سيم ّكف مف إنجازىا تدريجيا.
(انظر المخطّطيف الموالييف).
بعض التعـاريف
ويتكوف مف مجموع الكفاءات الشاممة لممواد .وتستخمص الكفاءات الشاممة لممواد
 مممح التخرج من المرحمة:
ّ
التخرج.
بعد تحديد مممح
ّ
محددة وفؽ نظاـ المسار الدراسي .لذا نجد
 الكفاءة الشاممة :ىدؼ نسعى إلى تحقيقو في نياية فترة دراسية ّ
كفاءة شاممة في نياية المرحمة ،وكفاءة شاممة في نياية ك ّؿ طور ،وكفاءة شاممة في نياية ك ّؿ سنة .وىي
مادة ،وتترجـ مممح التخرج بصفة مكثّفة.
ّأ
تتجز في انسجاـ وتكامؿ إلى كفاءة شاممة لك ّؿ ّ

التصرؼ (التح ّكم يف
وتعبر بصيغة
 الكفاءة الختامية :كفاءة مرتبطة بميداف مف المياديف المييكمة ّ
لممادةّ ،
ّ
عما ىو منتظر مف التمميذ في نياية فترة دراسية لميداف مف
ادلوارد ،حسن استعماذلا وإدماجها وحتويلها)ّ ،
لممادة.
المياديف المييكمة ّ

يحدد عدد الكفاءات الختامية التي
المادة ّ
لممادة قصد التعمّـ .وعدد المياديف في ّ
 الميدان :جزء مييكؿ ومنظّـ ّ
التخرج.
المادة في مالمح
ندرجيا في مممح
التخرج .ويضمف ىذا اإلجراء التكفؿ الكمّي بمعارؼ ّ
ّ
ّ
 الفرق بين مممح التخرج من المرحمة والكفاءة الشاممة لمسنة األخيرة من نفس المرحمة :يقتضي التفريؽ بيف
المفيوميف تقديـ المالحظات اآلتية:
التخرج مف المرحمة
فإف مرّكبات مممح
النمو
المتدرجّ ،
ّ
ّ
 عمى مستوى الكفاءات العرضية والقيـ التي تقتضي ّ
والكفاءات الشاممة لمسنة األخيرة منو يجب أف تكوف واحدة.
فإنو مف الممكف أف تكوف قيمة مف القيـ أو كفاءة مف الكفاءات
ولما كانت المرحمة أوسع مف السنةّ ،
ّ
ألف التك ّفؿ بيا قد
ة،
ر
األخي
لمسنة
الشاممة
الكفاءة
في
مدرجة
غير
لكنيا
المرحمة،
مممح
في
مدرجة
العرضية
ّ
تـ في سنة مف السنوات السابقة لمسنة األخيرة؛
ّ
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وزارة التربٌة الوطنٌة

تدرجا خطّيا -في عممية التح ّكـ في المعارؼ الموارد
المادة  -في بعض المواد
عمى مستوى كفاءات ّ
المتدرجة ّ
ّ
التخرج والكفاءات الشاممة لمسنة األخيرة قريبة
فإف مممح
(وبنفس الييكمة إلى مياديف خالؿ ك ّؿ المرحمة)ّ ،
ّ
التخرج مف المرحمة يختمؼ عف
فإف مممح
أما في المواد التي ّ
تتغير ميادينيا حسب السنواتّ ،
ّ
مف بعضياّ .
فاألوؿ يعتمد عمى ك ّؿ معارؼ المرحمة،
الكفاءة الشاممة لمسنة األخيرة مف حيث المعارؼ والموارد
ّ
المجندةّ .
بينما يعتمد الثاني عمى الموارد المكتسبة خالؿ تمؾ السنة فقط.



ىامة عمى التقويـ اإلشيادي في نياية المرحمة .ولكي نوفّؽ بيف منطؽ المقاربة بالكفاءات
ليذا الفرؽ آثار ّ
تتضمف اختبارات التقويـ اإلشيادي بعديف في مراقبة التح ّكـ في
ونظاـ التقويـ التقميدي ،ينبغي أف
ّ

الكفاءات:

 بعد يتعمّؽ بالتح ّكـ في المعارؼ المكتسبة في السنة األخيرة مف المرحمة؛
 بعد يتعمّؽ باكتساب القيـ والكفاءات العرضية خالؿ ك ّؿ المرحمة.
أىمية القيـ والكفاءات العرضية في التعمّـ خالؿ ك ّؿ المرحمة ،ومف جية ثانية ضرورة
وىكذا تبرز ىذه الييكمة مف جية ّ

التأ ّكد مف التح ّكـ في معارؼ السنة في نياية ك ّؿ سنة مف المرحمة.
منسقة وفؽ المخطّطيف اآلتييف:
وبذلؾّ ،
مكونات المنياج ّ
فإف مختمؼ ّ
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المخطط 1
اىَشؽيخ

الكفـاءة
الشاملة
للمادّة 2

األؽ٘اس

اىغْ٘اد

الكفاءة الشاممة لمطور1

السنة 1
السنة 2

الكفاءة الشاممة لمطور2

السنة 3
السنة 4

ملمح
التخرج من
ّ
المرحلة

الكفـاءة
الشاملة
للمادّة 1

الكفاءة الشاممة لمطور3

السنة 5

الكفاءة الشاممة لمطور1

السنة 1
السنة 2

الكفاءة الشاممة لمطور2

السنة 3
السنة 4

الكفاءة الشاممة لمطور3

السنة 5

الكفاءة الشاممة لمطور1

السنة 1
السنة 2

الكفـاءة
الشاملة

للمادّة 1

الكفاءة الشاممة لمطور2

السنة 3
السنة 4

الكفـاءة
الشاملة
للمادّة 1

الكفاءة الشاممة لمطور3

السنة 5

الكفاءة الشاممة لمطور1

السنة 1
السنة 2

الكفاءة الشاممة لمطور2

السنة 3
السنة 4

الكفاءة الشاممة لمطور3

.....
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المخطط 2
الكفاءة الشاممة

القيـم

الكفاءات
العرضٌة

الكفـاءة الشاممة
في نياية
الطور1

القيـم

الكفاءات
العرضٌة

نياية الطور 1

الكفـاءة الشاممة
في نياية
الطور1

القيـم

الكفاءات
العرضٌة

نياية الطور 2

الكفـاءة
الشاممة في
نياية الطو2

القيـم

الكفاءات
العرضٌة

نياية ت.االبتدائي

نياية الطور 1

في نياية المرحمة

الكفاءة
الختامٌة 2

الكفاءة

الكفاءة
الختامٌة 1

الختامٌة 2

الكفاءة
الختامٌة 1

الكفاءة

الكفاءة

الختامٌة 2

الختامٌة 1

الكفاءة

الكفاءة

الختامٌة 2

الختامٌة 1

الكفاءة

الختامٌة...

الكفاءة

الختامٌة...

الكفاءة
الختامٌة...

الكفاءة
الختامٌة...

ستجز الكفاءات الشاممة مف ك ّؿ طور (بالمنيجية نفسيا) إلى كفاءات شاممة لمسنة .وعمى ىذه األخيرة تبنى المناىج
ّأ
حددىا القانوف التوجييي.
لضماف التثبي التدريجي (لدى المتعمّـ)
لممميزات الفكرية واألخالقية ،والثقافية والمعرفية التي ّ
ّ

وفي ىذا التسمسؿ المتشابؾ لمكفاءات الشاممة ،يمكف أف يحدث (في بعض المواد) نوع مف التراكب لمكفاءات الشاممة
لممرحمة والكفاءة الشاممة لمطور األخير مف المرحمة نفسيا والكفاءة الشاممة لمسنة األخيرة مف ك ّؿ طور مع الكفاءة
فإف الكفاءة
أما في المواد األخرىّ ،
الشاممة المزامنة لو .وىذا ما يحصؿ في المواد التي تبنى تعمّماتيا بناء خطّياّ .
فإف المستوى األعمى (مرحمة
الشاممة لممرحمة أو الطور يتحقّؽ بتجميع الكفاءات الشاممة المش ّكمة ليا .وفي الحالتيفّ ،
التخرج مف المرحمة يدمج الكفاءة الشاممة لألطوار الثالثة ،وك ّؿ طور
أو طور) يدمج المستويات
المكونة لو؛ أي ّ
أف مممح ّ
ّ
المكونة لو.
التخرج مف السنوات
يدمج مالمح
ّ
ّ
وىذا المسعى الذي يحمّؿ إلى كفاءات شاممة يم ّكف مف احتراـ مبدأيف أساسييف :مبدأ الشمولية ومبدأ التدرج.
 1.1.3المممح الشامل في نياية المرحمة االبتدائية :ييدؼ التعميـ االبتدائي إلى تنمية كفاءات قاعدية لدى التمميذ في
مياديف التعبير الشفيي والكتابي ،والقراءة ،والرياضيات والعموـ ،والتربية الخمقية والمدنية ،والتربية اإلسالمية.

ويم ّكف التعميـ االبتدائي التمميذ مف تربية مالئمة ،ومف إدراؾ أفضؿ لمزماف والمكاف ،وتوسيع وعيو بجسمو وباألشياء

الفنية ،ومف االكتساب التدريجي لممعارؼ
الموجودة في محيطو ،وتنمية ذكائو واحساسو ،وقدراتو اليدوية والجسمية و ّ
يحضره أيضا لمواصمة دراستو في ظروؼ أفضؿ.
المنيجية ،كما
ّ

لذا تعتبر مرحمة التعميـ االبتدائي مرحمة أساسية في المسار الدراسي لممتعمّـ ،وعمييا يتوقّؼ نجاحو ونجاح المدرسة ،إذ

فييا توضع أسس التكويف المستقبمي لممتعمّـ ،أو باألحرى تكوينو لمواجية صعوبات الحياة.
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عمى المدرسة االبتدائية تقع مسؤولية إكساب ك ّؿ متعمّـ قاعدة مف الكفاءات والمعارؼ والتح ّكـ فييا بقدر يجعميا وسيمة
أخص:
المتوسط ،وعمى وجو
َي ْنفذ بيا في التعميـ
ّ
ّ
-

إرساء أدوات التعمّـ األساسية :القراءة ،والكتابة ،الحساب ،واستعماؿ الحاسوب؛

اليوية ،وارساء أولى المعمومات المتعمّقة بالتراث التاريخي الثقافي لموطف؛
ترسيخ قيـ
ّ
تعميـ التمميذ كيؼ ينظّـ المكاف الزماف الذي يعيش فيو ؛
توجيو التالميذ نحو االستقاللية وتنمية قدرات المبادرة لدييـ.

المكونة لمتعميـ االبتدائي:
وتتوزع ىذه األىداؼ عمى األطوار الثالثة
ّ
ّ

تواقا لممعرفة،
األولي :إذ يقوـ بشحف رغبة التمميذ في التعمّـ وجعمو ّ
الطور األول ،أو طور اإليقاظ والتعميـ ّ
ويم ّكنو مف البناء التدريجي لتعمّماتو األساسية ،وذلؾ بػ:

-

نمى تدريجيا اعتمادا عمى
التح ّكـ في المغة العربية شفاىة وكتابة وقراءة؛ التي تعتبر كفاءة عرضية أساسية ت ّ
ك ّؿ المواد الدراسية؛
-

-

بناء المفاىيـ األساسية في الرياضيات لكونيا مف التعمّمات األساسية التي تضفي عمى ىذا التعميـ الصفة

العممية ،وتمنحو نوعا مف الدقّة الفكرية تستفيد منو المواد األخرى؛
بناء المفاىيـ األساسية لممكاف والزماف؛

اكتساب المنيجيات التي تش ّكؿ قطبا آخر مف الكفاءات العرضية األساسية في ىذه المرحمة التعميمية.

الخاصة بك ّؿ
وتستكمؿ ىذه الكفاءات العرضية بالنسبة لمختمؼ المواد بكفاءات تشمؿ في آف واحد المعارؼ والطرائؽ
ّ
العد ،معرفة األشكاؿ والعالقات الفضائية ،اكتشاؼ عالـ الحيواف وعالـ النبات،
مجاؿ مف المو ّاد ،مثؿ :ح ّؿ المشكالتّ ،
واألدوات المصنوعة البسيطة ...الخ.
أف عدـ التح ّكـ في المغة العربية (التعبًن الشفهي ،التعبًن الكتايب ،القراءة) والرياضيات (سلتلف أشكال االستدالل،
مف المؤ ّكد ّ
معرفة الع ّد ،التح ّكم يف آليات العمليات األربع) سيؤثّر ال محالة سمبا عمى المسار الدراسي لمتمميذ ،وىذا ما يستوجب تطبيؽ
بيداغوجيا الدعـ والمعالجة.
الطور الثاني ،أو طور تعميؽ التعمّمات األساسية :أي تحسيف التح ّكـ في المغة العربية مف خالؿ التعبير الشفيي،
فيـ المنطوؽ والمكتوب ،والكتابة ،إلى جانب التربية الرياضية .وىذا التح ّكـ يش ّكؿ قطبا أساسيا لمتعمّمات في ىذه
يخص ىذا التعميؽ المو ّاد األخرى أيضا (الرتبية العلمية والتكنولوجية ،الرتبية اإلسبلمية وادلدنية ،ومبادئ اللغة
المرحمة .كما
ّ
األجنبية األوىل.)...
إف تعزيز التعمّمات األساسية – ال سيما التح ّكـ
الطور الثالث ،أو طور التح ّكـ في التعمّمات األساسية واستخدامياّ :
في القراءة والكتابة والتعبير الشفيي بالمغة العربية ،ومعمومات وافية في بقية المواد األخرى – ليش ّكؿ اليدؼ
ألنو تعزيز يم ّكف بكفاءاتو الختامية مف تقويـ التعميـ االبتدائي .ومف الضروري
الرئيس في ىذه المرحمة مف التعميـّ ،
أف يحقّؽ المتعمّـ في نياية ىذه المرحمة درجة مف التح ّكـ في التعمّمات األساسية تمنعو نيائيا مف الوقوع في
األمية.
ّ
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المتوسط
ؾ االنتقاؿ إلى مرحمة التعميـ
أف وضع جياز لمعالج البيداغوجي طواؿ ىذه المرحمة سيسيّؿ دوف ش ّ
ومف المؤ ّكد ّ
ّ
التسرب المدرسي في التعميـ اإللزامي ،وال تشجيعا لمعمؿ
بمستوى يم ّكنو مف النجاح ،حتّى ال تصبح المرحمة ىذه مرحمة
ّ
مف أجؿ االمتحاف فحسب (.)bachotage
 2.1.3المحاور الرئيسة لمتعميم االبتدائي :يتعمّؽ األمر بػ:

• ترسيخ القيـ الوطنية لدى التمميذ امتدادا لمتربية العائمية والتربية التحضيرية؛
تنمي نوعا مف التربية المدنية والخمقية المتعمّقة بالقيـ الوطنية التي تغرس في
• عمى المدرسة االبتدائية أف ّ
وتذوؽ العمؿ المتقف؛
التمميذ روح المسؤولية ،وااللتزاـ الشخصيّ ،
•

•
•
•
•

تح ّكـ التمميذ في المغة العربية يم ّكنو مف القراءة والتواصؿ والتعبير بشكؿ سميـ شفييا وكتابة ،واكتشاؼ ثقافة
الفني .كما يش ّكؿ ىذا التح ّكـ في الوقت نفسو مجموعة مف كفاءات
أمتو مف خالؿ المنتوج الثقافي واألدبي و ّ
ّ
تتحوؿ إلى أداة يوظّفيا في
إذ
المدرسي،
ه
ر
مسا
اصمة
و
م
مف
التمميذ
ف
ك
تم
األساسية
العرضية
الكفاءات
و
ة
الماد
ّ
ّ
ّ
اكتساب غيرىا مف المو ّاد التعميمية؛
المحددة في المنياج ،قصد التواصؿ واكتشاؼ ثقافتيا مف
تم ّكف التمميذ أيضا مف المغة األمازيغية بالدرجة
ّ
الفنية واألدبية والصناعة التقميدية؛
خالؿ المنتجات ّ
تتحوؿ بدورىا أيضا إلى وسيمة لمقراءة ولالطّالع قبؿ االنتقاؿ إلى
تعمّـ المغة أجنبية األولى التي ينبغي أف ّ
المتوسط؛
التعميـ
ّ
في الرياضيات ،عمى التمميذ أف يتح ّكـ في العمميات الحسابية واألعداد ،وفي مفيوـ النسبة والتناسب ،وفي مساعي
ح ّؿ المشكالت؛
تحصيؿ ثقافة عممية وتكنولوجية تم ّكف التمميذ مف تنمية روح المالحظة والفضوؿ العممي ليجد تفسي ار عمميا
لمظواىر المالحظة ،وأف يتحمّى بروح النقد المنطقي.
بالتطورات العممية والتكنولوجية ،وأف يحترـ قواعد األمف األساسية عند ممارستو
عمى التمميذ أف يبدي اىتمامو
ّ
لألعماؿ اليدوية في المدرسة وخارجيا.

 عمى المدرسة أف تشرع في إكساب التمميذ مبادئ استعماؿ الحاسوب والتأقمـ مع الوسط الرقمي؛
الحي ،فيعرؼ
الصحة والعالـ
 وفي مجاؿ عموـ الطبيعة والحياة ،عمى التمميذ أف يبدي مسؤوليتو تجاه البيئة و ّ
ّ
النمو ،التغذية ،التن ّقؿ )...وتفاعؿ ىذه الوظائؼ مع البيئة ،وأف
الوظائؼ الكبرى لمكائف
الحي (التكاثرّ ،
ّ
يضع التصنيفات البسيطة ليا؛
الفنية ،والتربية البدنية والرياضية ،عمى المدرسة االبتدائية أف:
• في مجاؿ التربية ّ
اس) لألشياء
الفني باستخداـ المعارؼ والمقاربة
تنمي لدى التمميذ
الحس ّ
الحسية(المعتمدة عمى الحو ّ
ّ
ّ
 ّواألشكاؿ الممثّمة،
 تساىـ في توازف مختمؼ أشكاؿ الذكاء واإلحساس،تنمي الذوؽ اإلبداعي؛
 ّ العناية بشخصو ،وتنمية قدراتو النفسحركية ،والبدنية والرياضية.3.1.3

مكونات مممح التعميم االبتدائي

أ ) ميدان تكوين الشخصية
وسنو أف:
في نياية التعميـ االبتدائي يكوف في مقدور التمميذ وفؽ مستواه ّ
 عمى صعيد ترسيخ القيم الوطنية
معب ار عف احترامو لمرموز التي تمثّميا؛
يتعرؼ عمى مبادئ جزائريتو ( Algérianitéاالنتماء لمجزائر)ّ ،
ّ
تمسكو بيا؛
األمة الجزائرية ،مبديا ّ
يتعرؼ عمى ّ
ّ
مؤسسات ّ
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يتشبع بمعرفة واسعة لموروث األمة في المجال التاريخي والجغرافي والمساني(المغوي) والثقافي والديني؛
مؤديا أدوا ار تقوـ
يشارؾ في الحياة اليومية لمجماعة (األقراف ،األسرة ،زمالء الدراسة ،أطفاؿ
الحيّ ،)...
ّ
عمى المسؤولية والتضامف واحتراـ القواعد المشتركة؛
-

يبادر إلى تحقيؽ ىدؼ جماعي والمثابرة عمى ذلؾ.

 عمى صعيد التفتح عمى العالم

تعدد البمداف والحضارات والثقافات عبر العالـ إلى جانب حضارة وثقافة بمده؛
 يعي ّالصحة ،البيئة ،)...ويعرؼ وجود
 يتعرف عمى المشاكل التي تعاني منيا البشرية (الفقر ،انعدام األمنّ ،مياميا.
عامة عف ّ
مؤسسات وىيئات دولية معروفة في محيطو ،ولديو فكرة ّ

ب) ميدان الكفاءات العرضية

 كفاءات ذات طابع فكري
وسنو أف:
في نياية التعميـ االبتدائي يكوف في مقدور التمميذ وفؽ مستواه ّ
 يمارس قدراتو عمى المالحظة والتصنيؼ ،وضع السالسؿ والفئات؛ يستعمؿ البرىاف االستقرائي واالستنتاجي؛سنو؛
 يعتني بح ّؿ مشكالت تناسب ّ يع ّػبر عف رأيو (وجية نظره)؛ يمارس فضولو وخيالو وابداعو؛ يمارس استػقالليتػو. كفاءات ذات طابع منيجي
وسنو أف:
في نياية التعميـ االبتدائي يكوف في مقدور التمميذ وفؽ مستواه ّ
-

ينظّـ عممو وينجزه بإتقػاف؛
يندمج في مجموعة عمؿ ،ويساىـ في إنجاز المياـ المشتركة؛
يقوـ بتحاليؿ بسيطة بغرض الفيـ؛
معيف.
يستخدـ مساعي وترتيبات إلنجاز عمؿ ّ

 كفاءات ذات طابع اجتماعي ( شخصي وجماعي)
وسنو أف:
في نياية التعميـ االبتدائي يكوف في مقدور التمميذ وفؽ مستواه ّ
 عمى الصعيد الفردي
 يتساءؿ عف دوره كراشد في المستقبؿ؛ يتساءؿ عف إمكانياتو ،واىتماماتو وميولو؛يحب المبادرة ،وممارسة المسؤولية في مدرستو؛
 ّ يتعمّـ كيؼ يكوف مستقالّ؛ يثابػػر؛ يشارؾ في النشاطات الفكرية والبدنية التي تساىـ في ازدىار شخصيتو وتنمية قدراتو الكامنة؛ يختار أعمالو الفكرية والبدنية قصد تطوير قدراتو ،وبذؿ الجيد الالزـ؛مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2016 -
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 عمى الصعيد الجماعي
يتعرؼ عمى القيـ االجتماعية ويستميـ منيا؛
 ّلسنو ؛
ينمي سموكات التعاوف والتضامف المناسبة ّ
 ّ(الحي ،القرية ،المدينة) ويساىـ في تنظيـ النشاطات الكبرى التي تقاـ؛
ييتـ بمحيطو القريب
 ّّ
 يشارؾ في حماية نوعية محيطو القريب؛ويتبنى سموكات المحافظة عمييا.
 يساىـ في حفظ الموارد الطبيعيةّ ،وسنو أف:
 كفاءات ذات طابع تواصمي :في نياية التعميـ االبتدائي يكوف في مقدور التمميذ وفؽ مستواه ّ
 يتواصؿ بصفة سميمة في مختمؼ وضعيات التواصؿ ؛الفنية ،والبدنية ؛
 يتواصؿ باستعماؿ مختمؼ أساليب التواصؿ :األدبيةّ ، يستعمؿ وسائؿ اإلعالـ واالتّصاؿ لتبميغ الرسائؿ واستقباليا ؛ يستغ ّؿ موارد تكنولوجيات اإلعالـ واالتّصاؿ لمبحث والتّواصؿ مع أقرانو ؛البناء.
 -يتواصؿ في مختمؼ الوضعيات باالستماع المناسب والحوار المسؤوؿ و ّ

وسنو:
ج) ميـدان المعـارف :في نياية التعميـ االبتدائي يكوف في مقدور التمميذ وفؽ مستواه ّ
 معارف عممية وتكنولوجية:
 التح ّكـ في العمميات األربع واستخداميا في ح ّؿ وضعيات مشكمة ذات داللة؛ التح ّكـ في حجـ ()grandeursالمكاف والزماف؛الدقة الرياضية؛
 االستعماؿالمبسط لمسعى التفكير المنطقي و ّ
ّ
المادي؛
 معرفة العالـ الطبيعيالحي و ّ
ّ
 معرفة مسار الصنع التكنولوجي البسيط المتداوؿ في حياتو اليومية؛األولية.
 -معرفة المفاىيـ والمسارات العممية ّ

 معارف لغوية وأدبية
 الفيـ ،القراءة ،الكتابة والتواصؿ بالمغة العربية في وضعيات الحياة اليومية كتعبير عف الثقافة الوطنية بك ّؿالتمسؾ بأصولو التاريخية؛
فني والثقافي) ،وعف
أشكاليا (المساني ،ال ّ
ّ
الفف والثقافة؛
 استخداـ المغة العربية المناسبة ّلسنو كأداة لإلنتاج واإلبداع الفكري في مجاالت العمـ واألدبّ ،
الفني والثقافي) ؛
 تعمم المغة األمازيغية كتعبير عف الثقافة الوطنية بك ّؿ أشكاليا (المسانيّ ،التمسؾ بأصولو التاريخية؛
 السعي لمتح ّكـ في المغة األمازيغية تعبي ار عفّ
ذوي شيرة
 معرفة (مف خالؿ النصوص) أسماء الكتّاب واألدباء الجزائرّييف والمغار ّبييف والعرب ،وأدباء ّعالمية؛
يعبر عف الثقافة العالمية.
 -تعمّـ مبادئ لغة أجنبية كبعد ّ

 معارف اجتماعية وانسانية
 تنمية معارفو في مجاؿ القيـ األخالقية وممارسة الشعائر اإلسالمية؛اليامة لموطف وربطيا بالذاكرة الجماعية لمشعب الجزائري؛
 معرفة الجغرافيا ،واألحداث والكبرى والتواريخ ّ فيـ وشرح األفعاؿ المرتبطة بتاريخ المحيط القريب وجغرافيتو؛ فيـ النشاطات اإلنسانية في تكامميا وارتباط بعضيا ببعض؛ التساؤؿ عف كيفية سير المحيط االجتماعي واالقتصادي في الوطف وفيميا؛مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2016 -
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بمؤسسات الجميورية وىيئاتيا ،وكيفية عمميا؛
تنمية معرفتو
ّ
تنمية معارفو بالمؤسسات الدولية الموجودة في الوطف ،وعالقتيا بالسياؽ الوطني؛
التساؤؿ عف قدراتو واىتماماتو ،وعف النشاط الميني الذي يريد ممارستو مستقبال؛
معرفة قواعد الحياة المشتركة في الحقوؽ والواجبات المعموؿ بيا ،واحتراميا؛
معرفة حقوقو وواجباتو األساسية كمواطف ،وآثارىا عمى تنظيـ الحياة المشتركة؛
الحرية واالستقالؿ والمسؤولية عمى المستوى العممي.
معرفة معنى ّ

 معارف ثقافية وفنية ورياضية
الفنانيف الكبار في الجزائر والمغرب العربي ،وفي مناطؽ أخرى مف العالـ؛
الفف و ّ
 معرفة تاريخ ّالفف والرياضة؛
 معرفة القواعد والتقنيات المستعممة في مجاؿ ّالفني بأشكالو :موسيقي،
الفني لتنمية قدرتو عمى الخياؿ واإلبداع ّ
 تعمّـ كيفية استخداـ وسائؿ التعبير ّتشكيمي ،وبدني؛
الفنييف؛
الفنية لتنمية
الحس والذوؽ ّ
 توظيؼ المعارؼ ّّ
وفعاليتو
 استعماؿ الموارد ّالفنية لتنمية ّ
ىويتو الثقافية ،وبناء شخصية متّزنة ،العناية بنفسو وتنمية قدراتو ّ
الفنية؛
النفس حركية والمعرفية و ّ
الفنية ،والعمؿ عمى تحقيؽ السعادة الفردية والجماعية؛
 تحقيؽ تطمّعاتو ّ-

اكتشاؼ قدراتو البدنية والرياضية

ثـ
 1.1مخطط الموارد لبناء الكفاءات :في إطار مقاربة نسقية ،وبعد تحديد مالمح
ّ
التخرج والكفاءات الشاممة ّ
فإف غاية المصفوفة المفاىيمية ىي التحديد بصفة شاممة لمموارد
الكفاءات الختامية لك ّؿ المياديف المييكمة ّ
لممادةّ ،
الضرورية لبناء ىذه الكفاءات.
المادة والكفاءات العرضية والقيـ ،وتشمؿ الميارات والسموكات الضرورية لبناء
وتتكوف ىذه الموارد مف معارؼ ّ
ّ
الكفاءات.
وتتميز مصفوفة الموارد المعرفية بما يأتي:
ّ
وممخصا لممعارؼ الموارد التي ينبغي تجنيدىا الكتساب الكفاءات المستيدفة؛
شامال
ال
و
جد
كونيا
ّ
معدة حسب المرحمة والطور؛
ّ
لتدرج التعمّمات والمعارؼ الموارد ،أي محاور ومفاىيـ أساسية في مختمؼ مياديف
كونيا جدوال شامال ّ

المادة الواحدة.
ّ
يم ّكف مخطط الموارد لبناء الكفاءات مف:
تطبيؽ أفضؿ لممقاربة بالكفاءات التي ينبغي أف تش ّكؿ العنصر المييكؿ لممناىج؛

التخرج؛
تحقيؽ النسقية في المناىج وفؽ ىيكمة مالمح
ّ
تنظيـ المناىج عمى أساس الكفاءات العرضية وكفاءات المو ّاد في إطار المقاربة بالكفاءات.
وتقدـ العديد مف االمتيازات ،نذكر عمى وجو الخصوص:
ّ
لممادة أو لمجاؿ مف المواد؛

األىمية التي تمنح لممعارؼ المييكمة ّ
ّ
المقدمة لمكفاءات المستيدفة لتفادي التكديس واثقاؿ المناىج بمعمومات زائدة؛
 مالءمة المعارؼ ّ
المجندة في بناء الكفاءات؛
 االنسجاـ العمودي لممعارؼ الموارد
ّ
مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2016 -
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االنسجاـ األفقي بيف المواد بتحقيؽ المالءمة بيف مصفوفاتيا المفاىيمية ،واألخذ في الحسباف لمكفاءات
العرضية والقيـ في ك ّؿ مصفوفة؛
توجيو التقويـ نحو المفاىيـ األساسية والموارد الضرورية لمكفاءات.

األطوار

الميادين
المييكمة لممادة

الطور 1

اىَٞذاُ 1

الطور 2

الطور 3

وزارة التربٌة الوطنٌة

الكفاءات الختامية

المعرفية

الموارد

المنيجية

اىَٞذاُ 2
اىَٞذاُ 3
اىَٞذاُ 1
.......
.......
اىَٞذاُ 1
......
......

الكفاءات العرضية والقيم المطموب تنميتيا

حؿ المشكالت،
أمثمة :المواطنة ،االستقاللية ،االستراتيجياتّ ،
الروح النقدية ،المنيجية التجريبية... ،الخ.

إف ىدؼ التربية ىو المساىمة في تنمية قدرات التالميذ الضرورية
 1.1القيم والكفاءات العرضية والمحاور المشتركةّ :
لالندماج االجتماعي الناجح ،وفي تنمية كفاءات تم ّكنيـ مواجية الحياة .وال تقتصر ىذه الكفاءات عمى عالقتيا
عداىا إلى عدد مف مواضيع الساعة التي يجب عمى المدرسة
تقدميا مختمؼ المواد الد ارسية ،بؿ تت ّ
بالمعارؼ التي ّ
الصحة،
(بتكميؼ مف المجتمع) أف تولييا عناية
خاصة ،مثؿ تمؾ المتعمّقة بػ :البيئة ،المحافظة عمى المحيط ،النظافة و ّ
ّ
لمادة واحدة أف تتك ّفؿ بيا بمفردىا ،ال مف حيث المعارؼ التي
حقوؽ وواجبات المواطف ...وىي موضوعات ال يمكف ّ
توفّرىا وال مف حيث المساعي الفكرية التي تقترحيا.
فإف االكتساب المنظّـ لممعرفة يقتضي التح ّكـ في أدوات التفكير
وفي عالـ تزداد فيو المعارؼ
وتتوسع بسرعة مذىمةّ ،
ّ
والمساعي الفكرية المختبرة ،وفي المفاىيـ المييكمة القادرة عمى تجميع عدد مف عناصر الواقع لجعمو شيئا واضحا
مفيوما.
ألف مفيوـ التشارؾ يش ّكؿ عنص ار مف
وقد أصبحت مساىمة برامج المواد في تحقيؽ ىذه األىداؼ انشغاال كبي ار ّ
العناصر األساسية لكونو يدرج جوانب التجديد في المناىج ،ويعيد صياغة القديمة منيا بنظرة التداخؿ بيف المواد
إف مفيوـ التشارؾ:
وبنظرة إدماجيةّ .
يقدـ الدليؿ عف االىتماـ بالمشاكؿ االجتماعية ،ويربط بيف المدرسة والحياة؛
ّ 
ينمي نظرة اجتماعية نقدية؛
ّ 
 يعيد التفكير في الخطاب المتعمّؽ بالمعرفة الشاممة والمتداخمة بيف المواد ،وبالتربية األخالقية؛
المكونة لممنياج.
 يقترح نظرة جديدة لمختمؼ المواد
ّ
المعدلة تجتيد لمتقريب بيف مختمؼ المواد ومختمؼ المستويات مف خالؿ:
فإف المناىج
ّ
وبذلؾّ ،
مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2016 -
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التخرج والكفاءات الشاممة لممراحؿ واألطوار؛
بناء مالمح
ّ
التك ّفؿ بالقيـ والكفاءات العرضية المشتركة؛
المادة ،الطاقة .وفي ميداف معرفة العالـ الواقعي المدرؾ
اقػتراح أنواع مف المفاىيـ مثؿ :الزماف ،المكافّ ،
مكوناتو وخصائصو ،وعالقاتو الداخمية ،وتنظيمو واشتغالو .وفي ميداف العقؿ والمعرفة ،العقؿ
مف خالؿ ّ
والتفكير ،المغة والتواصؿ .وفي ميداف المفاىيـ واألفعاؿ ومرّكباتو وكيفياتو .وأخي ار أنواع المفاىيـ المتعمّقة
بالمجتمع ونظامو وكيفية تسييره.

المصنفة في فئات مختمفة ال يمكف إدراكيا في آف واحد وبصفة متػالزمة في جميع
أف ىذه المفاىيـ
ّ
ومف البدييي ّ
الخاص بيا.
وتدرجيا
مادة في إطار
يتـ اكتسابيا عمى مدى المسار الدراسي ،وبمساىمة ك ّؿ ّ
ّ
ّ
تخصصياّ ،
البرامج ،بؿ ّ
غير ّأنو يمكف تحقيؽ بعض التقاطعات بيف المواد باعتماد مسعى " تداخؿ المواد" في إجراز تعمّمات مشتركة.
لكف الربط الوظيفي (وليس النظري فقط) المطروح مسبقا يبقى بناؤه
وقد أدرجت في المناىج ّ
عدة أشكاؿ مف التشارؾّ ،
المؤسسة الواحدة ( يف اجملالس البيداغوجية) ،مف خالؿ
المدرسيف في
مرىونا عمى الكتاب المدرسي ،بؿ حتّى عمى
ّ
ّ
يخص المعارؼ والمفاىيـ
المتعددة المواد ،ومف خالؿ التوافؽ الظرفي لمتوازيع فيما
المحاور ،أو باألحرى المشاريع
ّ
ّ
األداتية (الرياضيات والرتبية العلمية والتكنولوجية مثبل) ،تبقى المغة أفضؿ وسيمة لمتواصؿ المشترؾ بيف المواد.
قصد تعزيز البعد النسقي وعممية اكتساب القيـ والكفاءت العرضية ،يجري التعمّـ في مختمؼ المواد عمى مستوييف:
 تنمية السموؾ الموافؽ لمقيـ المذكورة سابقا ،والتح ّكـ في المفاىيـ »اإلجرائية« واستراتيجيات ح ّؿ المشكالت،
وممارسة الروح النقدية والمساعي العممية ،والتح ّكـ في تكنولوجيات المعمومات واالتّصاؿ ...الخ.
اليامة ،مثؿ:
وعمى الوضعيات التعمّمية أف تتك ّفؿ باكتساب الكفاءات العرضية وفؽ المحاور ّ
 البحث عف المعمومة واستغالليا؛
 البحث عف طرائؽ العمؿ الناجعة؛
 استراتيجيات ح ّؿ الوضعيات المشكمة؛
 مساعي تسيير المشاريع وتحقيقيا؛
 االزدىار الشخصي؛
... الخ.
عدة مواد قصد إحداث االنسجاـ األفقي بيف المواد،
 العمؿ عمى تكامؿ تعمّػـ موضوع أو مفيوـ مف المفاىيـ في ّ
المتعددة المواد ،وتنمية اإلدماج.
وتناوؿ المشاريع
ّ
ينبغي أف يكوف تطبيؽ البرامج السنوية لممواد بانتياج تعمّـ تكاممي ،مدمج لممحاور المشتركة (التنمية ادلستدامة ،ادلواطنة،
ادلتوسط والثانوي) عمى أساس
الدميقراطية ،األمن ،الطاقة ،)... ،إذ يتك ّفؿ بيا المعمّـ (يف االبتدائي) أو مجموع األساتذة (يف ّ
أنماط الوضعيات التعمّمية .ويم ّكف تعمّـ ىذه المحاور مف توفير وضعيات مشكمة إدماجية ،و ربط المواد بعضيا
أف مواد المنياج تكوف في خدمة مشروع مشترؾ واحد.
ببعض في تكامؿ يف ّ
ؾ عزلتيا ،أي ّ
 1.3.3جدول القيم والكفاءات العرضية (عمى سبيؿ االستئناس فقط)
المادة في بناء القيـ
وتوجهها -بتحديد كيفية مساىمة
تتكفّػؿ المجموعات
ّ
ّ
المتخصصة لممواد -وفق خصوصيتها ّ
والكفاءات العرضية التي سبؽ ذكرىا في محور المالمح (انظر  3.1.3الصفحة .)40
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القٌـــــم
مٌدان تكوٌن الشخصٌة
على صعٌد ترسٌخ القٌم الوطنٌة
ويعبر عف احترامو لمرموز التي تمثّميا
تعرؼ عمى مبادئ جزائريتو ( Algérianitéاالنتماء لمجزائر)ّ ،
ي ّ
التمسؾ بيا
األمة الجزائرية ،ومبديا
ّ
يتعرؼ عمى ّ
ّ
مؤسسات ّ
لألمة.
الديني
و
الثقافي
و
(المغوي)
المساني
و
افي
ر
الجغ
و
يخي
ر
التا
المجاؿ
في
ة
األم
لموروث
اسعة
و
بمعرفة
ع
يتشب
ّ
ّ
ّ

حيو) ،ويقوـ بأدوار مبنية عمى المسؤولية والتضامف واحتراـ القواعد المشتركة
يشارؾ في الحياة اليومية لمجماعة (أقرانو ،قسمو ،أسرتوّ ،
يبادر إلى تحقيؽ ىدؼ جماعي والمثابرة عمى ذلؾ

على صعٌد التف ّتح على العالم

تعدد البمداف والحضارات والثقافات عبر العالـ إلى جانب حضارة وثقافة بمده
يعي ّ

مؤسسات وىيئات دولية معروفة في
يتعرؼ عمى المشاكؿ التي تعاني منيا البشرية (الفقر ،انعدام األمن ،الصحة ،البيئة) ويعرؼ وجود ّ
ّ
عامة عف مياميا.
ة
ر
فك
ف
ويكو
محيطو،
ّ
ّ

الكفاءات العرضٌة

كفاءات ذات طابع فكري
يمارس قدراتو عمى المالحظة والتصنيؼ ،وضع السالسؿ والفئات
يستعمؿ البرىاف االستقرائي واالستنتاجي
سنو
يعتني ّ
بحؿ مشكالت تناسب ّ
يعبر عف رأيو (وجية نظره)
يمارس فضولو وخيالو وابتداعو
يمارس استقالليتو
كفاءات ذات طابع منهجً
ينظـ عممو وينجػزه بإتقػاف
يندمج في مجموعة عمؿ ويساىـ في انجاز المياـ المشتركة
يستخدـ تحاليؿ بسيطة بغرض الفيـ

كفاءات ذات طابع اجتماعي (فردي وجماعي)
عمى الصعيد الفردي

يتساءؿ عف دوره كراشد في المستقبؿ
يتساءؿ عف إمكاناتو ،واىتماماتو وميولو
يحب المبادرة ،ويمارس مسؤولياتو في مدرستو
يتعمّـ روح االستقاللية
يثابػػر
يشارؾ في النشاطات الفكرية والبدنية التي تساىـ في ازدىار شخصيتو وتنمية قدراتو الكامنة
يختار أعمالو الفكرية والبدنية قصد تطوير قدراتو ،وبذؿ الجيد الالزـ

عمى الصعيد الجماعي

يتعرؼ عمى القيـ االجتماعية ويستميـ منيا
ّ
لسنو
المناسبة
التضامف
و
تعاوف
ال
سموكات
ي
ينم
ّ
ّ
(الحي ،القرية ،المدينة) ويساىـ في تنظيـ النشاطات الكبرى التي تقاـ
يب
ر
الق
بمحيطو
ػـ
ت
يي ّ
ّ
يشارؾ في حماية نوعية محيطو القريب
ويتبنى سموؾ المحافظة عمييا
يساىـ في حفظ الموارد الطبيعيةّ ،
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كفاءات ذات طابع تواصلً

يتواصؿ بصفة سميمة في مختمؼ الوضعيات التواصؿ
الفني والجسدي
يتواصؿ باستعماؿ مختمؼ أنواع التعبير :األدبيّ ،
يستعمؿ وسائؿ اإلعالـ واالتّصاؿ لتبميغ الرسائؿ واستقباليا
يستغؿ موارد تكنولوجيات اإلعالـ واالتّصاؿ لمبحث عف المعمومة والتواصؿ مع أقرانو
ّ
البناء.
و
المسؤوؿ
ار
و
الح
و
المناسب
باالستماع
الوضعيات
مختمؼ
في
اصؿ
يتو
ّ

إف اليدؼ مف ىذه المحاور ىو:
 2.3.3جدول المحاور المشتركةّ :
الخاصة بالمفاىيـ؛
إدراج مواضيع ذات بعد عالمي(مسائؿ إنسانية) في إطار التربية الشاممة انطالقا مف المعارؼ
ّ
توفير سندات لمتشارؾ والتقاطع بيف المواد في إطار األىداؼ التربوية المشتركة ،وتنمية القيـ في امتدادىا ،والتي
تعطييا داللة نفعية ومعنى أخالقيا.
العامة مواضيع الدراسة المالئمة ليا.
وستأخذ ك ّؿ ّ
مادة مف ىذه المحاور ّ
المحاور :التربية المتعمقة بـ:

البيئـــة

السكــان

التنمية المستدامة

حقـوق اإلنسان

المواضيع المحتممة

التموث
المحافظة عمى سالمة الوسط ومكافحة ّ
حماية الثروة الحيوانية والنباتية
التصحػػر
المناخ ومكافحػة
ّ
………........................

الخمية العائمية والبنية االجتماعيػة
تمركػز الس ّك ػػاف
التسيير والضبط الديمغرافي
النزوح الريفي وعواقبو

………

المحافظة عمى الثروات الطبيعية
مكافحػة التبذيػر
المتجددة
الطاقات
ّ
………

الصحة...
الحقوؽ الثابتة (األساسية) :التغذية ،التربية،
ّ
حقوؽ الطفػؿ
الديمقراطيػة
حرية التعبيػر
ّ
………

الصحـــة

بكؿ أشكاليػػا
النظافة ّ
الصحية
التغذية
ّ
الصحية
الوقاية
ّ

األمــــن

األمف عبر الطرقات
الوقايػة
حوادث المرور وآثارىا

………

………
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الفيضانػات
ال ػزالزؿ
الح ارئػػؽ

المخاطـر الكبرى

……....

الموروث الحضاري الوطني
الموروث الحضاري العالمي
الموروث التاريخي ،والثقافي ،والمساني (المغوي)  ...وذاكرة الشعوب

الموروث الحضاري

……….
…………………..

…………………..

…………………..

…………………..

مالحظة :أوردنا ىذا اجلدول على سبيل ادلثال ،وىو مفتوح لئلثراء.
ميمة ىذا الجدوؿ في تحديد برنامج التعممات السنوية ،وذلؾ بوضعيا في
 4.3جدول البرنامج السنوي :تتمثّؿ ّ
لكنو ال يقتصر عمى تحديد المحتويات المعرفية فحسب ،بػؿ يربطيا
إطارىا
ّ
المحدد سابقا ،أي إطار المقاربة بالكفاءاتّ .
التخرج.
المحددة في مالمح
ربطا متينا بصفتيا موارد ضرورية لبناء القيػـ والكفاءات العرضية وكفاءات المواد
ّ
ّ
فإف جدوؿ البرنامج السنوي
إذا كانت مصفوفة الموارد المعرفية ّ
تثبت بشكؿ شامؿ المعارؼ المستخدمة كمواردّ ،
يقدـ تفاصيؿ ىذه المعارؼ الموارد مع أنماط الوضعيات التعمّمية ،ومعايير التقويـ ومؤ ّشراتو ،وكذا مقترح لتوزيع
ّ
الحجـ الزمني.
الكفاءة الشاملة
القيم
الكفاءات
العرضية
الميادين

الميدان 1

-

الميدان 2

-

الميدان 3

-

...

الكفاءات
الختامية

مرّكبات الكفاءة
الختامية

المعارف كموارد

نمط الوضعيات
التعلّمية

معايير ومؤ ّشرات
التقييم

الحجم الزمني
المقترح

...
...
...

...

ويحتوي ىذا الجدوؿ عمى األسطر واألعمدة اآلتية:
التخرج؛
المحددة في مممح
 السطر األول يذ ّكػر بالكفاءة الشاممة
ّ
ّ
الخاص؛
المادة
المحددة أيضا في مممح
 السطر الثاني يذ ّكػر بالقيم
التخرج ،ويبرز إسياـ ّ
ّ
ّ
ّ
الخاص أيضا.
المادة
 السطر الثالث يذ ّكػر بالكفاءات العرضية ويبرز إسياـ ّ
ّ
مفصمة ،وأنماط الوضعيات التعمّمية
وبقية الجدوؿ مييكمة عمى شكؿ أعمدة تتوافؽ فييا الكفاءات والمعارؼ الموارد
ّ
ّ
المناسبة ،ومعايير التقويـ ومؤ ّشراتو ،والحجـ الزمني.
التخرج؛
لممادة كما وردت في مممح
 عمود »الميادين« يذ ّكػر بالمياديف التعمّمية المييكمة ّ
ّ
التخرج؛
المحددة في مممح
 عمود »الكفاءات الختامية« يذ ّكػر بالكفاءات الختامية
ّ
ّ
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المحددة آنفا ،حتّى تصبح
األىمية -ييدؼ إلى تفصيؿ الكفاءة
عمود »ٍش ّمجبد الكفاءة«  -وىو في غاية
ّ
ّ
فإف ىذه المرّكبات ترّكز عمى التح ّكـ في المضاميف المعرفية
عامةّ ،
عممية أكثر في عممية التعمّـ .وبصفة ّ
واستعماالتيا لحػ ّؿ وضعيات مشكمة تساىـ في تنمية القيػـ والكفاءات العرضية المناسبة ليذه الكفاءة.
أف الكفاءات العرضية والقيـ المذكورة في بداية الجدوؿ ،ستجد تعريفيا في ىذا العمود؛
كما ّ
يقدـ تفاصيؿ المعارؼ المرجو تجنيدىا في بناء الكفاءات المستيدفة .وينبغي أف
عمود » اىَ٘اسد اىَؼشفٞخ « ّ
يوافؽ مضموف ىذا العمود ما ورد بصفة شاممة في المصفوفة المفاىيمية؛
عمود »أَّبؽ اى٘ػؼٞبد اىزؼيَّٞخ« يقترح أنماطا مف الوضعيات التعمّية تم ّكف مف التح ّكـ في المعارؼ واستعماليا
لتشمؿ ك ّؿ مرّكبات الكفاءة ،وكذا أنماط الوضعيات اإلدماجية.
أىمية بالغة  -تشفع بأمثمة في الوثيقة
ّ
إف ىذه األنماط مف الوضعيات التعمّمية  -حيث يكتسي نشاط المتعمّـ ّ
لممدرس ومؤلّؼ الكتاب القتراح أمثمة أخرى منيا؛
المرافقة ،وتمنح الفرصة ّ
عمود »ٍؼبٞٝش ٍٗؤشّشاد اىزق٘ «ٌٝتم ّكف مف تقويـ التح ّكـ في المعارؼ استعماليا وتجنيدىا لح ّؿ وضعيات
تتميز بالدقّة،
تتميز عادة بالعموـ ،أدرجت المؤ ّشرات التي ّ
مشكمة ذات داللة .وقصد توضيح المعايير التي ّ
وينبغي أف تشمؿ ك ّؿ مرّكبات الكفاءة؛
عمود »اقزشاػ اىؾغٌ اىضٍْ « ٜعبارة عف اقت ارح لتقدير الحجـ الساعي الضروري الكتساب ىذه الكفاءة.
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مواقيت التعليم االبتدائي
جدول مواقيت المواد التعليمية لمرحلة التعليم االبتدائي
اىغْخ2
اىغْخ1
اىَ٘اد
اللغة العربية

11h15

اللغة األمازيغية

00

اللغة الفرنسية

11h15

الرياضي ـ ــات
التربية العلمية والتكنولوجية

1h30

9h

8h15

8h15

3h 00

00
3h 00

00
4h30

اىغْخ3

اىغْخ4

اىغْخ5

4h30

4h30

3h

4h30

4h30

4h30

4h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

45 mn

45 mn

45 mn

45 mn

التربية الفنّية

45 mn

45 mn

45 mn

45 mn

45 mn

التربية البدنية

45 mn

45 mn

45 mn

45 mn

45 mn

1h30

1h30

 3h+24 hأٍبصٝغٞخ

 3h+24 hأٍبصٝغٞخ

التربية اإلسالمية
التربية المدنية

1h30
45 mn

التاريخ والجغرافيا

45 mn

الحجم الساعي األسبوعي

21 h

المعالجة البيداغوجية

ىغخ ػشثٞخ 45:د

ىغخ ػشثٞخ 45:د

سٝبػٞبد 45 :د

سٝبػٞبد 45 :د

21 h

22 h 30

ىغخ ػشثٞخ 45:د

ىغخ ػشثٞخ 45:د

ىغخ ػشثٞخ 45:د

سٝبػٞبد 45 :د سٝبػٞبد 45 :د

سٝبػٞبد 45 :د

ىغخ فشّغٞخ 45 :د

ىغخ فشّغٞخ 45 :د

مالحظات :التوقيت السنوي محسوب عمى أساس  11أسبوعا دراسيا (بإضافة  1أسابيع لمتقويم) بالنسبة لمسنوات األربع
األولى ،وعمى أساس  13أسبوعا بالنسبة لمسنة الخامسة.

المدرس،
 5.3التعمـم :التعمّـ ىو االنتقاؿ مف مستوى معرفي وكفائي إلى مستوى أعمى بإضافة معمومات جديدة بمساعدة ّ
وذلؾ بواسطة نشاطات مناسبة .وىي عممية تقتضي بناء الكفاءات ،وال يكتفى فييا بتمقّي المعارؼ فقط.
مستمرة حتّى يتم ّكف المتعمّـ مف:
والتعمّـ عممية
ّ
التح ّكـ في المعارؼ المستعممة كموارد (معارؼ ،ميارات ،سموؾ)؛
معينة؛
تعمّـ كيفية تجنيدىا لح ّؿ وضعية مشكمة ّ
إدماجيا في عائمة مف الوضعيات.
متنوعة ومتكاممة:
الوضعية التعمّمية ىي وضعية مشكمة ّ
يعدىا ّ
المدرس لتقديـ تعمّمات جديدة ّ
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• وضعيات تعمّمية » بسيطة« الكتساب المعارؼ؛
• وضعيات إدماجية لتعمّـ اإلدماج والتم ّكف منو؛
• وضعيات مشكمة ذات داللة ومرّكبة لبناء الكفاءة الختامية وتقييميا.
وتتميز ىذه الوضعيات بػ:
ّ
• االىتماـ الذي تحدثو لدى المتعمّـ؛
• المشاركة الفعمية؛
• احتوائيا عمى قيـ وكفاءات عرضية.
أ ) الوضعية المشكمة
مصمـ بدقّة ،أو اكتساب كفاءة
تصور
ّ
ىي وضعية تعمّمية ،أو لغز يطرح عمى التمميذ ال يمكف حمّو إالّ باستعماؿ ّ
التقدـ تبنى الوضعية.
لـ يكف يمتمكيا؛ أي أنو يتمكن من تذليل صعوبة مطروحة .وانطالقا مف ىذا ّ
مؤسسة عمى البناء الذاتي لممعارؼ .الوضعية المشكمة ميمة
الوضعية المشكمة أداة مف أدوات بيداغوجية ّ
شاممة ،مركبة وذات داللة:
 شاممة كاممة ،أي ليا سياؽ(معطيات ّأولية) ،وواقعية الحتوائيا عمى ىدؼ( منتوج)؛ كما ّأنيا تتطمّب لحمّيا
أكثر مف عممية ،وأكثر مف إجراء؛ وتستمزـ استخدام معارف وتقنيات واستراتيجيات.
وعدة أصناؼ مف المعارؼ (تصريحية ،إجرائية ،وشرطية) ،فيي تثير
عدة معارؼّ ،
 مركبة ،أي ّأنيا تستخدـ ّ
صراعا معرفيا ،وحمّيا يتطمّب جيدا.
(أنيا واقعية) .وال تكوف ليا
ألنيا تحيمو إلى أشياء يعرفيا في حياتو اليومية ّ
 ذات داللة ،أي تثير اىتماـ التمميذ ّ
مخزنة في
داللة إالّ إذا اعتمدت عمى معارؼ ومعطيات نابعة مف المحيط (سواء كانت صحيحة أو خاطئة) ّ
تحديا في متناوؿ التمميذ ( واقعي وممكف التحقيؽ).
ذاكرتو .كما ّأنيا تمثّؿ ّ
يسمى »بالمنطقة
وال تكوف الوضعية المشكمة ناجعة إالّ إذا كاف الصراع المعرفي في متناوؿ التمميذ (أي ما ّ
المدرس بدور الوسيط الضابط لموضعية التعمّمية.
لمنمو«) إذا قاـ ّ
المجاورة ّ

متى يمكن اقتراح وضعية مشكمة ؟
 في بداية المسار ،تكوف بمثابة المحفّز؛
 في قمب المسار ،بمثابة انطالؽ البحث ،مرحمة التجريب ،مرحمة اكتساب المعارؼ ،مرحمة ىيكمة
المعارؼ ،مرحمة بناء المفاىيـ أو النظريات... ،؛
 في نياية المسار ،مرحمة التقييـ اإلشيادي (شرط أف تكوف ىذه المنيجية قد مورست مف قبؿ حتّى ال
فنفضؿ بذلؾ وضعيات مشكمة إدماجية تم ّكف مف تقييـ اكتساب كفاءات كبرى.
يض ّؿ التالميذ)،
ّ

كيف تُبنى الوضعية المشكمة ؟
األولية ؛
 إبراز التمثّالت ّ
مصغرة)؛
بميمة (غالبا ما تكوف في مجموعات
ّ
 إرفاؽ ك ّؿ وضعية مشكمة ّ
ميمة بتعميمة؛
 إدراج ك ّؿ ّ
مدة الح ّؿ؛
 تحديد ّ
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 عدـ إغفاؿ األىداؼ المفاىيمية المستيدفة؛
ألي طارئ؛
تصور مسبؽ ك ّؿ السيناريوىات الممكنة استعدادا ّ
ّ 
 صياغة فردية لمتمثّالت الجديدة؛
األولية بالتمثّالت الجديدة.
 مقارنة التمثّالت ّ
المدرس لفوج مف التالميذ (القسـ) وفؽ تعمّمات جديدة
ب) الوضعية التعممية البسيطة :ىي وضعية مشكمة ّ
يعدىا ّ
حل ادلشكبلت).
(معارف جديدة ،سلوك جديد ،التح ّكم يف ادلهارات و مساعي ّ
أف الوضعية التعمّمية البسيطة تندرج في مسار التعمّـ ،فإّنيا تم ّكف– انطالقا مف المكتسبات القبمية -مف
وبما ّ
اكتساب معارؼ جديدة والتح ّكـ فييا ،والتي تصبح بدورىا موارد لح ّؿ وضعيات إدماجية ووضعيات مشكمة (راجع
الوثيقة المرفقة).
ثـ تجنيدىا قصد ح ّؿ
في المقاربة بالكفاءات ،تم ّكف الوضعية التعمّمية المتعمّـ مف اكتساب المضاميف والمساعيّ ،
وضعيات مشكمة تش ّكؿ أسس بناء الكفاءات المستيدفة .ويضبط ىذا التعمّـ بتقويـ تكويني يجرى بصفة مندمجة.
المدرس و/أو
دور الوضعية التعممية في بناء الكفاءة الختامية :انطالقا مف الكفاءة الختامية ومرّكباتياّ ،
يعد ّ
يختار وضعيات مشكمة ذات داللة ،ويتطمّب حمّيا استخداـ وضعيات تعمّميػة بسيطة مالئمة قصد التح ّكػـ في
الموارد والوضعيات اإلدماجية الستخداـ ىذه الموارد وتجنيدىا.
ج) وضعية تعمم اإلدماج :تتمثّؿ وضعية تعمّـ اإلدماج في توفير الفرصة لممتعمّـ لممارسة الكفاءة المستيدفة.
وتم ّكف الوضعية اإلدماجية مف تنمية الكفاءات العرضية من خالل تجنيد واستخدام المعارف الموارد المكتسبة في
مختمؼ مياديف المواد.
مجرد تطبيقات لترسيخ
مجرد تصفيؼ المعارؼ المكتسبة مف المواد ،وال ىي ّ
ليست الوضعيات اإلدماجية ّ
المعارؼ.
خصائص الوضعية اإلدماجية:
تجند مجموعة مف المكتسبات التي تدمج ،وال تجمع؛
ّ .4
الميمة ،وذات داللة ،فيي إذف ذات بعد اجتماعي ،سواء في مواصمة المتعمّـ لمساره التعمّمي،
 .3موجَّية نحو
ّ
أو في حياتو اليومية والمينية ،وال يتعمّؽ األمر بتعمّـ مدرسي فحسب؛
خصصنا ليا بعض المعالـ؛
الخاصة
 .2مرجعيتيا فئة مف المشكالت
ّ
بالمادة الدراسية أو مجموعة مف المواد التي ّ
ّ
 .0ىي وضعية جديدة بالنسبة لمتمميذ.
ومجرد تطبيؽ لمقاعدة أو النظرية مف
وتم ّكف ىذه الخصائص مف التمييز -في الرياضيات والعموـ مثال -بيف التمريف،
ّ
حد ذاتيا.
جية ،وبيف ح ّؿ المشكمة مف جية أخرى .أي ممارسة الكفاءة في ّ
تجند مجموعة مف المعارؼ والقواعد والعمميات والصيغ التي
وتمارس الكفاءة عمى وجو الخصوص إذا كانت المشكمة ّ
مشوشة،
ليا عالقة في ح ّؿ المشكمة ذات داللة،
ّ
ويضطر المتعمّـ إلى تحديدىا ،وحيث تتواجد أيضا معطيات ّ
فإننا نبقى في مج ّرد
وذلؾ عمى شكؿ مشروع يستثمر فيو قدراتو مف خالؿ مشكؿ مف الواقع .واف لـ يكف كذلؾّ ،

تمريف تطبيقي.
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د) عائمة من الوضعيات :نقصد بيذا المصطمح مجموعة وضعيات مف نفس الطبيعة ومف نفس مستوى التعقيد ،وتتعمؽ
بنفس الكفاءات.

ماذا يميز عائمة من الوضعيات ؟
تقوـ الوضعيات المنتمية إلى عائمة مف الوضعيات بتجنيد:
 الكفاءات العرضية نفسيا ؛
 مساعي الح ّؿ نفسيا ؛
 مياديف المفاىيـ نفسيا ؛
 القواميس نفسيا ؛
 األىداؼ نفسيا ؛
 العوامؿ نفسيا ؛
 النشاطات نفسيا ؛
 المواقؼ والسير نفسيا ؛
... 

تنمي لدى المتعمّـ قدرة استثمار
تتجنب الحفظ التمقائي والتطبيؽ
المتكررّ ،
مياـ العائمة مف الوضعيات أف ّ
ّ
مف ّ
لكنيا ّ
تنوع طرؽ التح ّكـ في الكفاءات العرضية والقيـ.
مكتسباتو الجديدة .يجب أف تم ّكف مف ّ

الفعالة في تنمية
و) مجال التحكم في تكنولوجيـات المعمومات واالتصـال ( :)TICEليتم ّكف الفرد مف المساىمة ّ
االقتصاد المعرفي ،يجب أف يكوف استغالؿ تكنولوجيات اإلعالـ واالتّصاؿ ضمف الكفاءات األساسية لك ّؿ شخص.
تعد المدرسة التالميذ لػ:
وعمى ىذا األساس ،ينبغي أف ّ
• إدراج التح ّكـ في تكنولوجيات اإلعالـ واالتّصاؿ ضمف كفاءاتيـ التي تم ّكنيـ مف االقتصاد المعرفي؛
• تنمية مياراتيـ التواصمية ،وزيادة قدراتيـ عمى العمؿ التعاوني باالستفادة مف اإلمكانات التي تتيحيا تكنولوجيات
اإلعالـ واالتّصاؿ؛
• اكتساب كفاءات تم ّكف مف التعمّـ المستق ّؿ الذي يوفّر لإلنساف إمكانية المشاركة في جيود التنمية واالبتكار
تعد مفاتيح االزدىار االقتصادي في سياؽ التسابؽ العالمي.
التي ّ

 6.3التقويــم

التقويـ ىو الوسيمة التي تم ّكننا مف الحكـ عمى تعمّمات التمميذ مف خالؿ تحميؿ المعطيات المتوفّرة وتفسيرىا قصد
اتّخاذ ق اررات بيداغوجية وادارية .وال يمكف لمتعمّـ أف ينجح إالّ بوضع إستراتيجية لمتقويـ بأنواعو :تشخيصي ،تكويني،

واشيادي أو نيائي الذي يساىـ في المصادقة النيائية عمى التعمّمات.
أما وظيفتو الرئيسة،
يتجز من مسار التعمم،
أ
تعتبر المقاربة بالكفاءات التقويـ جزءا ال
ّ
خاصة التقويـ التكويني منوّ .
المدرس مف
ّ
فإنيا ال تقتصر عمى تحديد النجاح أو الرسوب فحسب ،بؿ ىي دعـ لمسعى تعمّـ التالميذ ،وتوجيو أعماؿ ّ
خالؿ المعالجة البيداغوجية.
التصرفات ،ويتطمّب التقويـ اعتماد بيداغوجيا الفوارؽ ،أي القدرة عمى تجنيد وسائؿ
ويشمل التقويـ المعارؼ والمساعي و ّ
متنوعة تأخذ في الحسباف الفوارؽ الفردية لمتالميذ ،وتم ّكنيـ مف النجاح بمختمؼ الطرؽ.
تعميـ وتعمّـ ّ
تقدـ التمميذ في
ولع ّؿ السبب الرئيس لوجود التقويـ ،ىو بغرض ضبط التعمّمات وتعديميا وتوجيييا ،وتسييؿ عممية ّ
تعمّماتو.
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المحددة في منياج السنة أو المرحمة مف
تطور الكفاءات الختامية
ّ
أما التقويـ اإلشياديّ ،
ّ
فإنو ييدؼ إلى تقديـ حصيمة ّ
وييتـ مف جية أخرى بتقويـ المسار واإلستراتيجية المستعممة لبموغ اليدؼ المنشود .واف قمنا بتحميمو وتفسيره-
جية،
ّ
المخصصة لمتعمّػـ مف
ة
ر
الفت
في
التمميذ
قو
حق
ما
إلى
ينظر
و
فإن
ذاتيا
حد
في
كغاية
النتائج
اعتبار
إلى
باإلضافة
ّ
ّ
ّ
تقدـ في ىذه التعمّمات مستقبال.
جية ،وينظر بعيف االستشراف لما يمكف أف يحقّقو مف ّ
ويجرى التقويـ اإلشيادي في نياية مرحمة التعمّـ ،وييدؼ إلى تحضير قرار إداري رسمي تتّخذه المنظومة المدرسية تجاه
التمميذ ،سواء بالترقية أو الترتيب ،أو غير ذلؾ.
ميمة التقويـ في المقاربة بالكفاءات التأ ّكد مف اكتساب المعمومات فحسب ،بؿ تعمؿ أيضا عمى جعميا معمومات
ليست ّ
المحصؿ عمييا ،ونوعية المعارؼ
يتميز بنوعية الفيـ ونوعية الكفاءات
ألف النجاح ّ
حيوية قابمة لمتحويؿ واالستعماؿّ ،
ّ
المخزنة في الذاكرة.
بكميتيا
ّ
المكتسبة ،وليس ّ

للمدرس
وعميوّ ،
أىمية بالغة .فالتقويم الثنائي (التقومي ادلقارن ّ
فإف مشاركة التالميذ في تقويـ أعماليـ وتحميميا تكتسي ّ
والتلميذ الذي يقوم بو األقران) ،والتقويم الذاتي ىدفاف تعمّمياف ينبغي اعتبارىما مف الكفاءات التي نسعى إلى إكسابيا.

ونظاـ التقويـ في المقاربة بالكفاءات ذو بعديف:
 تقويـ مدى اكتساب الموارد والتح ّكـ فييا؛
 تقويـ كفاءة تجنيد الموارد واستعماليا الناجع في بناء كفاءات المواد والكفاءات العرضية (المعارؼ ،السموؾ،
الميارات).
ك ّؿ وضعية تقويمية يجب أف تكوف إدماجية ،كما يجب أف تنتمي إلى عائمة مف الوضعيات ،ومستعممة خالؿ التعمّـ،
تعود عمييا التمميذ.
أي ّ
أما المعالجة البيداغوجية ،فيي المسار الذي يم ّكف المتعمّـ مف تجاوز الصعوبات التي تعترض تعمّمو.
ّ

 1.6.3أدوات التقويـم:
فإف " االختبار التقوميي" معناه أف يبرىف التمميذ عف كفاءتو مف
أ) االختبار التقويمي :في حاؿ تقييـ كفاءات التمميذّ ،
لعدة شروط ،ثالثة منيا أساسية وىي:
عدة وضعيات مشكمة .لكف ينبغي أف تستجيب ىذه الوضعيات ّ
خالؿ ّ
 أف تكوف الكفاءة المستيدفة تناسب التقويـ؛
 وأف تكوف ذات داللة بالنسبة لمتمميذ ،أي تحفّزه عمى العمؿ؛
 وأف تحمؿ قيما إيجابيػة.
ينبغي أف تتك ّفؿ ىذه الوضعيات المشكمة التقويمية في تصميميا بمرّكبة أو مرّكبات الكفاءة الختامية المستيدفة ،كما
ينبغي أف تحتوي عمى معيار أو معايير التقويـ.
المدرس شبكات تقويمية مثؿ:
ب) شبكات التقويم :إلجراء التقويـ في القسـ ،يستخدـ ّ
شبكات بمعايير التصحيػح؛
خاصة بالتمميذ ،وأخرى بالقسـ)؛
شبكات المالحظة والمتابعة ( ّ

إف معيار التصحيح ىو النوعية التي ينبغي أف يتّصؼ بيا منتوج التمميذ:
ج) المعيار :ىو حجر الزاوية لتقويـ الكفاءاتّ .
الدقة والوضوح ،االنسجام ،األصالة ...فيو إذف وجية النظر التي نتبناىا لتقييم أي منتـوج.
يتجز مف الكفاءة ،ىو الشرط المعتمد لمحكـ عمى كفاءة
الحد األدنى جزء ال ّأ
 معيار الحد األدنى ومعيار النوعية :معيار ّالتمميذ.
نص مثال ،تعتبر معايير نوعية،
فاحلل األصيل وأسلوب حترير ّ
ّ
أما معيار النوعية فيو ال يشترط في اعتماد كفاءة المتعمّـّ .
لكنيا ال تعاقب اإلنتاج الذي ال يحتوي عمى ذلؾ.
تمنح صاحبيا إضافة في تقييـ المنتوجّ ،
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ميمة عف ىذا السؤاؿ ،وتقوؿ :لكي نحكـ
متى يمكن أن نعتبر أن معيا ار متحكم فيوّ :
تقدـ قاعدة  3/2أجوبة ّ
عمى تمميذ بالكفاءة ،ينبغي أف تكوف ك ّؿ المعايير الدنيا محترمة .ولكي نحكـ عمى احتراـ معيار أدنى ،ينبغي أف
يقدـ
معد االختبار ينبغي أف ّ
أف ّ
مرتيف مف بيف ثالثة فحوص مستقمّة تح ّكمو في المعيار؛ أي ّ
يثبت التمميذ ّ
لمتمميذ ثالث فرص لفحص ك ّؿ معيار.

 ما ىي القيمة التي ينبغي إعطاؤىا لمعايير النوعية .مف الطبيعي أف تكوف القيمة الممنوحة لمعاييػر الدقّػةفإف معايير الدقّة ال ينبغي أف تفوؽ ربع ()4/1
محدودة بالنظر إلى التح ّكـ في الكفاءة .وحسب قاعدة ّ ، 4/3
النقطة اإلجمالية.
 استقاللية المعايير بعضيا عن بعض:مف الصفات الرئيسة لممعايير استقاللية بعضيا عف بعض .وىي صفةمرتيف عمى خطأ واحد.
ألنيا ّ
ىامة ّ
تجنبنا معاقبة التمميذ ّ
ّ
تتكرر بعض المعايير م اررا ،وىي:
 المعايير الدنيا المتداولةّ :المقدـ؟ ىؿ احترـ التعميمات؟
 وجاىة المنتوج :ىؿ وافؽ المنتوج المطموب (أي عدم اخلروج عن ادلوضوع) السند ّ
المادة ومياراتيا استعماال سميما؟
 االستعمال السميم ألدوات المادة :ىؿ استعمؿ التمميذ مفاىيـ ّ
 االنسجام الداخمي لممنتوج :ىؿ المنتوج منسجـ؟ معقوؿ؟ كامؿ؟

المؤشرات وجو عممي لممعايير :المؤ ّشر رمز ممموس قرينة دقيقة ،ودليؿ عمى تح ّكـ التمميذ في معيار .المؤ ّشرات
توضح المعيار وتم ّكف مف
معينة ،وليا قيمة إيجابية أو سمبية ،وىي التي ّ
قابمة لممالحظة في وضعية ّ
جعمو عمميا.
يمكن أن نميز نوعين من المؤشرات:
يوضح جانبا مف المعيار ،فيعكس وجود عنصر مف عدـ وجوده ،أو درجة تحقيؽ صفة
مؤشر نوعي عندما ّ
مف الصفات؛
فيعبر عنو حينئذ بعدد أو نسبة
مؤشر كمي عندما ّ
يقدـ توضيحات عف عتبات تحقيؽ معيار مف المعاييرّ ،
أو بحجـ.
د) نماذج من شبكات التقويم
المؤشرات المؤشـر أ
المعاييـر
المعيـار 1
المعيـار 2
المعيـار

المؤشـر ب

المؤشـر ج

3

المعاييـر
المعيـار ٚ : 1غة٘ـد بٌّٕســٛظ

المؤشرات

المؤشـر أ

المؤشـر ب

المعيـار  : 2بالعسؼّةي بٌغٍ ُ١ألدٚبذ بٌّــة ّدخ
المعيـار  : 3بالٔغػـةَ بٌذبخـٍـٌٍّٕ ٟســٛظ
المعيـار ِ : 4ؼ١ــةس بٌٕٛػ١ــــــد
 2.6.3سندات التواصـل
مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2016 -

29

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة

المكيؼ عمى
كراس القسـ
ّ
أ ) تكييف كراس النشاطات التعممية إلى دفتر المتابعة :قصد إنجاز ميػاـ التقويـّ ،
فإف ّ
كراس لمنشاطات ينبغي أف يحتوي بالخصوص عمى العناصر اآلتية:
أساس ّ
 النشطات التي تجري في القسـ؛
 بطاقات متابعة التقويـ ،والتقويـ الذاتي ،والتقويـ الثنائي؛
 مقترحات عالجية؛
 بطاقات التقويـ اإلشيادي.
المدرس،
ويستعمؿ ىذا الكراس بمثابة دفتـر متابعة المتعمّـ ،ويكوف وسيمة مرافقة المتعمّـ نفسو واألولياء ،و ّ
والمدرسة في مجاؿ ممارسة التقويـ والمصادقة عمى الكفاءات المكتسبة.
المدرس ،وبذلؾ يتم ّكف ك ّؿ منيما مف اإلطّالع
ب) بطاقة المتابعة :يمكف أف تمأل ىذه البطاقة مف المتعمّـ نفسو ومف ّ
القوة لدى المتعمّـ
عمى رأي اآلخر دوف مواجية ،بؿ بروح الوعي المتبادؿ (مع إعالـ األولياء أيضا) بجوانب ّ
وجوانب ضعفو.
ج) كشف التقويم والتنقيط المدرسي ،الذي يم ّكف األولياء مف تقييـ المجيودات التي بذليا أبناؤىـ خالؿ فصؿ أو
سنة دراسية ( .راجع الوثيقة ادلرافقة).
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 .1تقديم المـا ّدة
ومكونا رئيسا للهوية الوطنية ،ولغة التدريس لكافّة
حتظى اللغة العربية مبكانة متميّزة يف منظومتنا الرتبوية ،باعتبارىا اللغة الوطنية الرمسية ّ
ادلواد التعليمية يف ادلراحل الثبلث ،فهي بذلك كفاءة عرضية .ولذلك فإ ّن التح ّكم فيها ىو مفتاح العملية التعليمية/التعلّمية ،وإرساء
ادلوارد وتنمية الكفاءات اليت دت ّكن ادلتعلّم من ىيكلة فكره ،وتكوين شخصيتو ،والتواصل هبا مشافهة وكـتابة يف سلتلف وضعيات احلياة
اليوميـة.
 2..غايات المادة في مرحلة التعليم االبتدائي :يهدف تدريس اللغة العربية أساسا إىل إكساب ادلتعلّم أداة التواصل اليومي ،وتعزيز
رصيده اللغوي الذي اكتسبو من زليطو األسري واالجتماعي مع هتذيبو وتصحيحو .ونظرا دلكانتها العرضية كلغة تدريس يف ادلنظومة
كل ادلواد الدراسية والنفاذ فيها.
الرتبوية ،فاكتساب ملكتها ضروري الكتساب تعلّمات ّ
لذا ،فإ ّن منهج اللغة العربية يف ىذه ادلرحلة يرّكز على التعبير الذي مل يأخذ مكانتو البلئقة يف ادلناىج السابقة ،إىل جانب االىتمام
كل التعلّمات،
باالستماع ،نظرا لدوره األساسي يف ىيكلة الفكر وصقل الشخصية ،وكأساس ينبين عليو الفهم الذي ميثّل مفتاح النفاذ يف ّ
وقـاعدة لبناء كفاءة للتواصل اليت طادلا أُمهلت يف منظومتنا الرتبوية.باإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن اللغة العربية يف ىذه ادلرحلة تغ ّذي البعد
ألمة اجلزائرية.
الثقايف والوجداين ،وتغرس قيم ا ّ

متوسطة الطول ،مشكولة جزئيا،
األول ،ترّكز ّ
ادلادة على قراءة نصوص ّ
ويف ميدان فهم المكتوب ،وبعد التح ّكم يف احلروف خبلل الطور ّ
التعرف على خطاطات أمناط
قراءة صحيحة بتنغيم مناسب ،حسب ما تقتضيو أمناط النصوص ومقامها ،وفهم معناىا ّ
العام ، ،و ّ
وتذوق اجلانب اجلمايل فيها بالتفاعل معها ،والتدريب على استعمال
النصوص والتمييز بينها ،وفهم التعليمات ،وبناء احلكم الشخصيّ ،
القاموس اللغوي.
نص منسجم معىن وبنية ،والوصول بو إىل جعل اللغة العربية
ويف ميدان اإلنتاج الكتابي ،تسعى ادل ّ
ـادة إىل إكساب التلميذ فنّيات كتابة ّ
أداة طيّعة لديو ،ووسيلة تفكًنه وتعبًنه اليومي.
مهمة إرساء الرصيد اللغوي ودعمو لدى ادلتعلم ،وذلك قصد حتقيق ادللكة اللغوية ادلهيكلة لفكره،
وعلى ىذا األساسّ ،
تتوىل اللغة العربية ّ
وادلنهجية اليت دت ّكنو من التحليل والرتكيب ،واالستنباط واالستقراء.
ادلدرس مطالب بتغيًن أساليب شلارستو التعليمية داخل القسم ،فيعتمد طرائق التعلّم عوض التعليم ،وىذا يقتضي منو حتيٌن
وعليو ،فإ ّن ّ
معارفو يف رلال تعليمية اللغات.
 1.2مساىمة المادة في تحقيق الملمح الشامل :ال يتح ّقق ادللمح الشامل بصفة فعّالة إالّ كان ادلتعلّم متم ّكنا من لغة التدريس .وال
يكون ذلك إالّ بالتح ّكم يف ميادين اللغة األربعة :فهم المنطوق (أو ادلسموع) ،التعبير الشفوي ،فهم المكتوب (القراءة) ،التعبًن
الكتايب .وال يتأتّى ىذا التح ّكم إالّ بادلمارسة الفعلية للغة  -مشافهة وكتابة -يف التعبًن عن األفكار وادلشاعر واخلربات ،باستعمال لغة
للمتخرج من التعليم االبتدائي.
عربية سليمة .وهبذه الصفة تساىم يف حتقيق ادللمح الشامل
ّ

 1 .2طبيعة الموارد المجنـدة :مل تعد ادلدرسة ادلصدر الوحيد للموارد اليت يكتسبها ادلتعلّم ،بل ميكن أن يستقـيها أيضا من زليطو
االجتماعي ،ال سيما من وسائل التواصل احلديثة .وعلى ىذا األساس ،فهو ميلك موارد شخصية كـادلهارات والقدرات؛ وموارد خارجية
ىي مبثابة روافد تساىم يف بناء تنمية الكفاءات وتنميتها .ولتفعيل ذلك جيند ادلتعلم موارده اللغوية من حنو وصرف وإمبلء ،والثقافية
األول من التعليم
ادلتنوعة اليت هتيكلها نصوص مناسبة من أمناط سلتلفة تعكس القيم وادلفاىيم ادلقررة يف ادلنهاج .إالّ أ ّن خصوصية الطور ّ
ّ
االبتدائي تقتضي الرتكيز على إرساء أسس اللغة ،وىي قراءة احلروف وكتابتهـا.
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الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة

 1..مساىمة المادة في التحكم في المواد األخرى :اللغة العربية يف ادلدرسة اجلزائرية كفاءة عرضية (كما سبق الذكر) لكوهنا لغة
التدريس يف ادلراحل التعليمية الثبلث .والتح ّكم يف اللغة أساس التح ّكم يف ادلواد الدراسية األخرى ،اليت تساعد على إثراء جوانب معرفية
متنوعة لدى ادلتعلّمٌن ،ودت ّكن من تنمية كفاءات عرضية يف رلال الفكر والثقافة ،وادلنهجيات ،والتواصل االجتماعي والفردي .فعـن
ادلقررة .ومن
طريـق اللغة يستوعب ادلتعلّمون ادلفاىيم األساسيةّ ،
ويعربون ّ
عما لديهم من أفكار يف تفاعل مشرتك مع ادلواد الدراسية ّ

ناحية ثانية فإ ّن ادلو ّاد األخرى تساىم مسامهة فاعلة يف إثراء الرصيد اللغـوي للتلميذ ودت ّكنو من توظيف سلتلف ادلفاىيم يف وضعيات
مناسبة.
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 .2مالمح التخرج
 2.2ملمح التخرج من أطوار التعلٌم االبتدائً
التخرج مف مرحمة التعميـ االبتدائي (الك ّؿ) إلى ممح السنوات (مف  5إلى .)4
تنطمؽ ىذه الجداوؿ مف الك ّؿ إلى الجزء .لذا تبتدئ مف مممح
ّ
مممح التخرج من الطور  2االبتدائي

فً نهاٌة مرحلة التعلٌم االبتدائً ،فً نهاٌة الطور الثالثٌ ،تواصـل
ٌتواصل التلمٌذ مشافهة وكتابة بلغة التلمٌذ مشافهة وكتابة بلغة سلٌمة،
الكفاءة سلٌمة ،وٌقرأ قراءة معبرة مسترسلة وٌقـرأ قراءة مع ّبـرة ومسترسلة
ّ
نصوصا مر ّكبة ومختلفة األنماط  ،مع
الشاممة نصوصا مر ّكبة ومختلفة األنماط  ،تتكون
ّ التركٌز على النمطٌن التفسٌري والحجاجً
من مائة وثبلثٌن إلى مائة وخمسٌن
تتكون من مائة وثبلثـٌن إلى مائة
ّ
كلمة ،مشكولة جزئٌاٌ ،فهمها وٌنتجها وخمسـٌن كلمة ،مشكـولة جزئٌا،
كتابـة فً وضعٌات تواصلٌة دالّة.
ٌفهمها وٌنتجها كتابة فً وضعٌات
ّ
تواصلٌة دالة.

األولٌ :تواصل مشافهة
فً نهاٌة الطـور الثـانًٌ :تواصل
فً نهاٌة الطور ّ
وكتابة بلغة سلٌمة  ،وٌقرأ قراءة سلٌمة
مشافهة وكتابة بلغة سلٌمة ،وٌقـرأ
قراءة سلٌمة مع ّبرة نصوصا مع التركٌز نصوصا بسٌطة ،مع التركٌز على النمطٌن
تتكون من س ّتٌن إلى
على النمطـٌن السـردي والوصفً،
الحواري والتوجٌهًّ ،
تتكون من مائة إلى مائة وثبلثٌن كلمة ثمانٌن كلمة مشكولة شكبل تا ّمـا ،وٌنتجها
ّ
أغلبها مشكولة ،وٌفهمها ،وٌنتجها
كتابة فً وضعٌات تواصلٌة دالّة.
كتابة فً وضعٌات تواصلٌة دالـة.

يفيـ خطابات منطوقة مف أنماط مختمفة ،يفيـ خطابات منطوقة يغمب عمييا
النمطاف التفػسيري والحجػاجي،
ويتجاوب معيا.
ويتجاوب معيا.
ويوضح وجية نظره،
يعبر عف رأيو،
ويوضح وجية نظره
يعبػر عف رأيو،
ّ
ّ
ّ
الكفاءات ّ
متنوعة
سندات
مف
انطالقا
ليا
ّ
ويعؿ
في
عة
متنو
سندات
مف
انطالقا
ميا
م
ويع
ّ
ّّ
الختامية
ّ
ّ
في وضعيات تواصمية دالّ ػة.
وضعيات تواصمية دالّػة.
يق أر نصوصا مرّكبة يغمب عمييا
يقػ أر نصوصا مركبة مختػمفة األنماط
تتكوف
اجي،
ػ
الحج
و
ي
التفسير
النمطاف
وثبلثٌن
تتكوف مف مابة
ّ
مشكولة جزئيا ّ ،
مف مابة وثبلثٌن إلى مابة وخمـٌن
إلى مابة وخمسٌن كلمة ،قراءة سميمة
كممة ،مشكػولة جزئيػا ،قراءة سميمة
ويفيميا.
ويفيميا.
ينتج كتابة نصوصا مف ثمانية إلى
متنوعة األنماط
ينتج كتابة نصوصا ّ
تتكوف مف ثمانية إلى عشرة أسطر في عشرة أسطر يغمب عمييا النمطاف
ّ
التفسيري والحجاجي في وضعيات
وضعيات تواصمية دالّػة .
تواصمية دالّػة .

يفيـ خطابات منطوقة يغمب عمييا
النمطاف السردي والوصفي ،ويتفاعؿ
معيا.
يسرد حدثا ،أو يصؼ شيئا انطالقا مف
متنوعة في وضعيات تواصمية
سندات ّ
دالّػة.
يق أر نصوصا يغمب عمييا النمطاف
تتكوف مف مابة إلى
السردي والوصفيّ ،
مابة وثبلثٌن كممة أغمبيا مشكولة ،قراءة
سميمة ويفيميا.

ويقدـ
يحاور ويناقش موضوعات مختمفةّ ،
متنوعة في
توجييات انطالقا مف سندات ّ
وضعيات تواصمية دالّػة.
يق أر نصوصا بسيطة يغمب عمييا النمطاف
تتكوف مف من س ّتٌن إلى
الحواري والتوجيييّ ،
تامػا ،قراءة سميمة
ثمانٌن كممة مشكولة شكال ّ
ويفيميا.

ينتج كتابة نصوصا مف ستّة إلى ثمانية
أسطر ،يغمب عمييا النمطاف السردي
والوصفي ،في وضعيات تواصمية دالّة.

ينتج كتابة مف أربع إلى خمس جمؿ يغمب
عمييا النمطاف الحواري والتوجييي في
وضعيات تواصمية دالّػة .
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يفيـ خطابات منطوقة يغمب عمييا النمطاف
الحواري والتوجييي ويتجاوب معيا.
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مممح التخرج من مرحمة التعميم االبتدائي

مممح التخرج من الطور  1االبتدائي

مممح التخرج من الطور  1االبتدائي

مكتسبات
التحضيري
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القٌم
والمواقف
اليوية
الوطنية

الضمير
الوطني

المواطنة

التفتح
عمى
العالم

مرحمة التعميم االبتدائي

الطور  1االبتدائي

مف خالؿ نصوص المغة العربية:
 يعت ّػز بمغتػو؛اليوية الجزائرية
بمكونات
 ّّ
يعتز ّ
ويقدرىا ،ويحترـ رموزىا؛
ّ
ينمي قيمو الخمقية والدينية والمدنية
 ّوية الوطنية.
ّ
المستمدة مف ّ
مكونات الي ّ
 يحافظ عمى الرموز الوطنية ويدافععنيا ؛
 يتحمى باألخالؽ الدينية والمدنيةلموطف واألمة.

مف خالؿ نصوص المغة العربية:
 يعت ّػز بمغتػو؛اليوية الجزائرية
بمكونات
 ّّ
يعتز ّ
ويقدرىا ،ويحترـ رموزىا؛
ّ
ينمي قيمو الخمقية والدينية والمدنية
 ّوية الوطنية.
ّ
المستمدة مف ّ
مكونات الي ّ

 يتحمى بروح التعاوف والتضامف والعمؿالجماعي والصدؽ في التعامؿ؛
 ويساىـ في الحياة الثقافية لممدرسةوالحي أو القرية؛
 ينتيج أساليب االستماع والحوار وينبذالعنصرية والعنؼ بمختمؼ أشكالو.
 يحترـ ثقافات وحضارات العالـ؛ ويتقبؿ االختالؼ ويسعى إلى التعايشالسممي مع اآلخريف؛
 يتفتح عمى المغات األجنبية والثقافاتاألخرى؛
 يستخمص مف تجارب اآلخريف مايمكنو مف فيـ عصره وبناء مستقبمو.
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الطور  1االبتدائي
مف خالؿ نصوص المغة العربية:
 يعت ّػز بمغتػو؛ويقدرىا،
بمكونات
اليوية الجزائرية ّ
 ّّ
يعتز ّ
ويحترـ رموزىا؛
ينمي قيمو الخمقية والدينية والمدنية
 ّوية الوطنية.
ّ
المستمدة مف ّ
مكونات الي ّ

الطور  2االبتدائي
مف خالؿ نصوص المغة العربية:
 يعت ّػز بمغتػو؛اليوية الجزائرية
بمكونات
 ّّ
يعتز ّ
ويقدرىا ،ويحترـ رموزىا؛
ّ
ينمي قيمو الخمقية والدينية والمدنية
 ّوية الوطنية.
ّ
المستمدة مف ّ
مكونات الي ّ

 يحافظ عمى الرموز الوطنية ويدافععنيا؛
 يتحمى باألخالؽ الدينية والمدنيةلموطف واألمة.

 يحافظ عمى الرموز الوطنية ويدافع عنيا يتحمى باألخالؽ الدينية والمدنية لموطفواألمة

 يتحمى بروح التعاوف والتضامف والعمؿ الجماعي والصدؽ في التعامؿ؛
 يساىـ في الحياة الثقافية لممدرسةوالحي أو القرية؛
 ينتيج أساليب االستماع والحوار وينبذالعنصرية والعنؼ بمختمؼ أشكالو.

 يتحمى بروح التعاوف والتضامف ،والعمؿ يتحمى بروح التعاوف والتضامف والعمؿالجماعي والصدؽ في التعامؿ؛
الجماعي والصدؽ في التعامؿ؛
 ويساىـ في الحياة الثقافية لممدرسة والحي  -ويساىـ في الحياة الثقافية لممدرسةوالحي أو القرية؛
أو القرية؛
 ينتيج أساليب االستماع والحوار وينبذ ينتيج أساليب االستماع والحوار وينبذالعنصرية والعنؼ بمختمؼ أشكالو.
العنصرية والعنؼ بمختمؼ أشكالو.

 يحترـ ثقافات وحضارات العالـ؛ ويتقبؿ االختالؼ ويسعى إلى التعايشالسممي مع اآلخريف؛
 يتفتح عمى المغات األجنبية والثقافاتاألخرى؛
 يستخمص مف تجارب اآلخريف مايمكنو مف فيـ عصره وبناء مستقبمو.

 يحترـ ثقافات وحضارات العالـ ويتقبؿ االختالؼ ويسعى إلى التعايشالسممي مع اآلخريف؛
 يتفتح عمى المغات األجنبية والثقافاتاألخرى؛
 يستخمص مف تجارب اآلخريف ما يمكنومف فيـ عصره وبناء مستقبمو.

 يحافظ عمى الرموز الوطنية ويدافععنيا
 يتحمى باألخالؽ الدينية والمدنيةلموطف واألمة

 يحترـ ثقافات وحضارات العالـ؛ ويتقبؿ االختالؼ ويسعى إلى التعايشالسممي مع اآلخريف؛
 يتفتح عمى المغات األجنبية والثقافاتاألخرى؛
 يستخمص مف تجارب اآلخريف مايمكنو مف فيـ عصره وبناء مستقبمو.
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الكفاءات
العرضية

كفاءات ذات
طابع فكري

كفاءات ذات
طابع منيجي

كفاءات ذات
طابع تواصمي
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الطور  1االبتدائي

الطور  1االبتدائي

 ينمي قدراتو التعبيرية "مشافية وكتابة" يعبر مشافية وكتابة بمغة سميمة فييعبر مشافية وكتابة بمغة سميمة في
 ّبإنتاج نصوص تحترـ خصائص الوضعية
مختمؼ الوضعيات التواصمية إلبداء
مختمؼ الوضعيات التواصمية إلبداء
وسالمة المغة؛
الرأي؛
الرأي؛
ينمي قدراتو التعبيرية "مشافية وكتابة"  -يحبب لديو القراءة والمطالعة؛
ينمي قدراتو التعبيرية "مشافية وكتابة" ّ -
 ّ يتدرب عمى القراءة بأنواعيا.بإنتاج نصوص تحترـ خصائص
بإنتاج نصوص تحترـ خصائص
الوضعية وسالمة المغة؛
الوضعية وسالمة المغة؛
ينمي لديو حب القراءة والمطالعة؛
المطالعة؛
و
حب القراءة
ينمي لديو ّ
ّ
 ّ يتح ّكـ في طرائؽ القراءة ويعرؼ أنواع  -يتح ّكـ في طرائؽ القراءة ويعرؼ أنواعالنصوص القرائية.
النصوص القرائية .

الطور  2االبتدائي
 يكتسب قدرات تعبيرية"مشافية وكتابة" بإنتاج جمؿ تحترـ
خصائص الوضعية وسالمة المغة؛
 يميؿ إلى المطالعة؛ -يتحكـ في اآلليات األولية لمقراءة.

 يحسف استقراء المعطيات وتوظيفيافي التعبير والشفيي و الكتابي؛
 يحسف استخداـ الزمف وتسييره؛ يحسف تخطيط العمؿ والنشاط؛ يحسف استخداـ وسائؿ اإلعالـواالتّصاؿ ،ويستثمر مواردىا المختمفة.

 يحسف استقراء المعطيات وتوظيفيافي التعبير والشفيي و الكتابي؛
 يحسف استخداـ الزمف ويسيره؛ يحسف تخطيط العمؿ والنشاط؛ يحسف استخداـ وسائؿ اإلعالـواالتصاؿ ،ويستثمر مواردىا المختمفة
.

 يستخرج المعمومات ويوظفيا في التعبيرالشفوي والكتابي؛
 يتدرب عمى استعماؿ الزمف ويستخدمووفؽ قواعد محددة سمفا؛
 -يستخدـ و سائؿ اإلعالـ واالتصاؿ.

 يكتسب المعطيات ويوظفيا فيالتعبير الشفوي والكتابي؛
 ينضبط مع الزمف المخصصإلنجاز األنشطة؛
 يتعرؼ عمى وسائؿ و اإلعالـاإليصاؿ.

 يستعمؿ األساليب المناسبة لموضعيةالتواصمية؛
 يحسف االستماع والرد عف األسئمةالموجية لو؛
ّ
متغيرات
مع
كالمو
تكييؼ
يحسف
ّ
الوضعية التواصمية.

 يستعمؿ األساليب المناسبة لموضعيةالتواصمية؛
 يحسف االستماع والرد عف األسئمةالموجية لو؛
 يحسف تكييؼ كالمو مع متغيراتالوضعية التواصمية.

 يتدرب عمى األساليب المناسبة بمايستجيب لموضعية التواصمية؛
 يرد عف األسئمة بما يفي بالغرض؛ -يركب كالما يتالءـ مع وضعية التواصؿ.

 يتعرؼ عمى األساليب المناسبةلموضعية الحوارية والتوجييية؛
 يستجيب لمتعميمات الموجية لو. -يتجاوب مع الوضعيات.

 يتكفؿ بانشغاالتو الشخصية و الفوجيةوالجماعية؛
 يوظؼ المعمومات المكتسبة لتحقيؽمشروعو الشخصي.

 يثبت ذاتو واستقالليتو؛ يكتسب معمومات لتحقيؽ مشروعوالشخصي؛
 -يساىـ في المبادرات المقترحة.

كفاءات ذات -
طابع شخصي -
واجتماعي
-

يبرر مواقفو؛
ّ
يعرؼ نفسو ،يثؽ فييا ويتكّفؿ بيا؛
يستثمر المعمومات المناسبة لتحقيؽ
مشروعو الشخصي؛
يتحمّى بروح المبادرة واإلبداع.
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 2.2ملمح التخرج من أطوار وسنوات التعلٌم االبتدائً
مممح التخرج من مرحمة
التعميم االبتدائي

مممح التخرج من الطور 3

االبتدائي
السنة 5
فً نهاٌة مرحلة التعلٌم يتواصؿ مشافية وكتابة
االبتدائًٌ ،تواصل التلمٌذ بمغة سميمة ويق أر نصوصا
مشافهة وكتابة بلغة سلٌمة ،مركبة يغمب عمييا النمطاف
الكفاءة
الشاممة

وٌقرأ قراءة مع ّبرة مسترسلة

نصوصا مر ّكبة ومختلفة
تتكون من مائة
األنماط ،
ّ
وثبلثٌن إلى مائة وخمسٌن
كلمة ،مشكولة جزئٌاٌ ،فهمها
وٌنتجها كتابة فً وضعٌات

تواصلٌة دالّة.

يفيـ خطابات منطوقة مف
أنماط مختمفة ويتجاوب
معيا.
يعبر مشافية بمختمؼ
ّ
األنماط ،انطالقا مف
الكفاءات
الختامية

سندات متنوعة في
وضعيات تواصمية دالة.
يق أر نصوصا مركبة
مختمفة األنماط مشكولة
جزئيا  ،تتكوف مف مابة
وثبلثٌن إلى مابة وخمسٌن

كممة ،قراءة سميمة
ويفيميا..

مممح التخرج الطور  1االبتدائي
السنة 1

السنة 1

يتواصؿ مشافية وكتابة يتواصؿ مشافية وكتابة
بمغة سميمة ويق أر نصوصا
بمغػة سػميمة ويقػ أر
يغمب عمييا النمط السردي
نصوصا ،يغمب عمييا
كوف مف ثمانيف إلى مائة
التفػسيري والحجػاجي ،تتكوف النمط الوصفً تتكوّ ن من تتػ ّ
من مابة إلى مابة وثبلثٌن كممة أغمبيا مشكولة ،قراءة
مف مابة وثبلثٌن إلى مابة
سميمة ويفيميا ،وينتجيا
كممة أغمبيا مشكولػة،
وخمسٌن كلمة ،مشكولة
كتابة في وضعيات
قراءة سميمة ويفيميا،
جػزئيا قػراءة سميمػة،
تواصمية دالة..
ويفيميا ،وينتجيا كتػابة في وينتجي ػا كتػابة في
وضعيػات تواصمية دالػة.
وضعيات تواصميػة دالػة.
يفيـ خطابات منطوقة
يفيـ خطابات منطوقة يغمب يفيـ خطابات منطوقة
يغمب عمييا النمط السردي
يغمب عمييا النمط
عمييا النمطاف التفسيري
الوصفي ويتجاوب معيا .ويتجاوب معيا.
والحجاجي ويتجاوب معيا.
يصؼ شيئا انطالقا مف يسرد حدثا انطالقا مف
ويوضح
يعبر عف رأيو،
ّ
ّ
سندات متنوعة في
وجية نظره ويعمّميا انطالقا سندات متنوعة في

مف سندات متنوعة في
وضعيات تواصمية دالة.
يق أر نصوصا مركبة يغمب

عمييا النمطاف التفسيري
والحجاجي ،تتكوف مف مابة

وضعيات تواصمية دالة .وضعيات تواصمية دالة.

يق أر نصوصا يغمب عمييا يق أر نصوصا يغمب عمييا
تتكوف مف
تتكوف مف النمط السردي ّ
النمط الوصفي ّ
مف ثمانيف إلى مائة كممة
مابة إلى مابة وثبلثٌن
أغمبيا مشكولة ،قراءة
كممة أغمبيا مشكولة،

وثبلثٌن إلى مابة وخمسٌن كممة
قراءة سميمة ويفيميا..
مشكولة جزئيا قراءة سميمة
ويفيميا.
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سميمة ويفيميا..

مممح التخرج الطور  2االبتدائي
مممح السنة 1
يتواصؿ مشافية وكتابة
بمغة سميمة ويق أر نصوصا
بسيطة ،يغمب عمييا النمط
التوجييي تتكوّ ن من أربعٌن
إلى س ّتٌن كلمة مشكول ػة
تامػا قراءة سميمة،
شكال ّ
وينتجيا كتابة في وضعيات
تواصمية دالة.

السنة 2
يتواصؿ مشافية وكتابة
بمغة سميمة ويق أر نصوصا
بسيطة ،يغمب عمييا النمط
تتكوف مف عشر إلى
الحواري ّ
عشريف كممة مشكولة شكال
تامػا قراءة سميمة ،وينتجيا
ّ
كتابة في وضعيات تواصمية
دالة

يفيـ خطابات منطوقة يغمب
عمييا النمط التوجييي
ويتجاوب معيا
يقدـ توجييات ،انطالقا

يفيـ خطابات منطوقة يغمب
عمييا النمط الحواري
ويتجاوب معيا
يحاور ،ويناقش موضوعات
مختمفة  ،انطالقا مف

مف سندات متنوعة في
وضعيات تواصمية دالة.

يق أر نصوصا بسيطة ،يغمب
تتكوف
عمييا النمط التوجييي ّ
مف أربعٌن إلى س ّتٌن كممة
تامػا قراءة
مشكولة شكال ّ
سميمة ويفيميا..

سندات متنوعة في
وضعيات تواصمية دالة.
يق أر نصوصا بسيطة ،يغمب

تتكوف
عمييا النمط الحواري ّ
مف عشر إلى عشريف كممة
تامػا قراءة
مشكولة شكال ّ
سميمة ويفيميا..
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ينتج كتابة نصوصا متنوعة ينتج كتابة نصوصا مف
األنماط مف ثمانية إلى

عشرة أسطر في وضعيات
تواصمية دالة .

ثمانية إلى عشرة أسطر
يغمب عمييا النمطاف

التفسيري والحجاجي في

وضعيات تواصمية دالة
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ينتج كتابة نصوصا مف

ينتج كتابة نصوصا مف

ينتج كتابة مف ست إلى

ينتج كتابة مف أربع إلى ست

ستة إلى ثمانية أسطر

أربعة إلى ستة أسطر

ثماني جمؿ يغمب عمييا

جمؿ يغمب عمييا النمط

النمط التوجييي في

الحواري في وضعيات

وضعيات تواصمية دالة .

تواصمية دالة .

يغمب عمييا النمطاف

الوصفي في وضعيات
تواصمية دالة. .

يغمب عمييا النمط السردي

في وضعيات تواصمية

دالة
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 .2مخطط الموارد لبناء الكفاءات (مصفوفة الموارد المعرفية)
يحدد مخطّط الموارد لبناء الكفاءات (أو مصفوفة ادلوارد ادلعرفية وادلنهجية) في مادة المغة العربية مجمؿ المعارؼ والموارد التي تجند الكتساب الكفاءات المستيدفة .وىذه
ّ
المصفوفة تنجز بداللة المرحمة التعممية والطور بالشكؿ الذي يم ّكف مف إقامة عالقة بيف الموارد والكفاءات المستيدفة في تنظيـ منسجـ  ،بحيث تظير المفاىيـ
لممادة  ،وىي مفاىيـ تش ّكؿ مواضيع التعمّمات في المنياج .
األساسية المييكمة ّ
 1.3جدول الموارد لبناء الكفاءات
معرفية المـــوارد منيجية
الكفاءات الختامية
الميادين
األطوار
فيم المنطوق

يفيـ خطابات منطوقة يغمب

 -نصوص حوارية توجييية مسموعة

والتوجييي ويتفاعؿ معيا.

 -الظػروؼ األلفاظ الدالّة عمى التحية والمجاممة -

عمييا النمطاف الحواري

يحاور ويناقش موضوعات

التعبير الشفوي

الطور
األول

يقدـ توجييات،
مختمفة و ّ
متنوعة في
انطالقا مف سندات ّ
وضعيات تواصمية دالّة.

فيم المكتوب
(القراءة)

الموصولة  -النفي والنيي – التقدير* -الممكية –

الشؾ.
التعجب –
التوكيد –
ّ
ّ
 -نصوص حوارية توجييية مكتوبة

يق أر نصوصا بسيطة ،يغمب عمييا

تتكوف مف عشر إلى أربعيف كممة
ّ
تامػا قراءة سميمة
مشكولة شكال ّ

(خطوط وأشكاؿ) -حروؼ وكممات وجمؿ -الرسـ

النمطاف الحواري والتوجييي

ينتج كتابة نصوصا مف أربع إلى
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الروابط المغوية -فعؿ األمر وصيغو -األسماء

 -الكممة والجممة– الحركات– التعريؼ -عالمات

ويفيميا.

التعبير الكتابي
والمشاريع

 -أدوات االستفياـ  -أسماء اإلشارة – الضمائر

ثماني جمؿ يغمب عمييا النمطاف
الحواري والتوجييي في وضعيات

تواصمية دالّة.

الوقؼ– الترادؼ– التضاد -القرائف الخطّية
 -عالمات الوقؼ– الترادؼ– التضاد -الكتابة

*يكتسب السمات الرئيسة لمغة العربية

ويستخدميا مف خالؿ محاكاة المنطوؽ.

*يتوقّع المعنى مف خالؿ المفاتيح المغوية (مثؿ
السياؽ والصور التي تساعد عمى فيـ المعنى).
*يق أر جي ار نصوصا بسيطة ويفيميا.

*يستخدـ مفاتيح القراءة لفيـ المعنى.

*يفيـ العبارات والتعميمات مف السياؽ.

ويصنؼ ويرتّب األفكار.
*يحمّؿ
ّ
*يوازف ويقارف الستخالص األحكاـ.

ويبرر .
*يالحظ ّ
ويفسر ّ
*يصمـ مواضيع لتوظيؼ خطاطات األنماط
ّ

متعددة وفؽ تعميمات.
مياما ّ
اإلمالئي لمتاء واليمزة – األصوات  -كممات وجمؿ *ينجز ّ
ويبرر .
وفقرات  -تعمّـ اإلدماج.
*يالحظ ّ
ويفسر ّ

*يصمـ مواضيع لتوظيؼ خطاطات األنماط
ّ

متعددة وفؽ تعميمات.
مياما ّ
*ينجز ّ
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فيم المنطوق

يفيـ خطابات يغمب عمييا النمطاف
السردي والوصفي .
يسرد حدثا أو يصؼ شيئا انطالقا

التعبير الشفوي

متنوعة في وضعيات
مف سندات ّ

تواصمية دالّة.

يق أر نصوصا يغمب عمييا النمطاف

الطور الثاني

فيم المكتوب
(القراءة)

تتكوف مف أربعيف
السردي والوصفي ّ
إلى ثمانيف كممة أغمبيا مشكولة،
قراءة سميمة ويفيميا.

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 -نصوص سردية ووصفية مسموعة

*يالحظ السمات الرئيسة لمغة العربية

المميزة لمنصيف السردي والوصفي
 القرائف المتواترةّ

وكيفية استخداميا مف خالؿ محاكاة

النص الوصفي
مكونات
مكونات
ّ
ّ
النص السردي وخطاطتو ّ -
 ّوخطاطتو  -أنواع الوصؼ.

 نصوص متنوعة مكتوبة سردية ووصفية قصص وحكاياتالتدرج  -الشرط
 -األفعاؿ – الظروؼ  -ألفاظ التقدير و ّ

واالستثناء  -النواسخ  -االسـ الموصوؿ -أسماء اإلشارة -

الجممة الفعمية -الجممة االسمية  -عالمات اإلعراب –
اإلضافة – التوابع  -تصريؼ األفعاؿ.

التعبير الكتابي
والمشاريع

ينتج كتابة نصوصا مف أربعة إلى

 -الكتابة واإلمالء  -سرد حدث -وصؼ شيء -اإلتماـ-

ثمانية أسطر يغمب عمييا النمطاف

االستبداؿ  -الصوغ -التقميص -التمخيص  -اإلدماج.

السردي والوصفي في وضعيات
تواصمية دالّة .

النطؽ.
*يتوقّع المعنى مف خالؿ المفاتيح

المغوية مثؿ (السياؽ والصور التي

تساعد عمى فيـ المعنى).
*يق أر جي ار النصوص المألوفة لمعرفة
المعنى.
*يستخدـ مجموعة مف المفاتيح أثناء
القراءة لتخميف المعنى.
*يفيـ العبارات والتعميمات في إطار
السياؽ .
*يحمّؿ ويرتّب األفكػار
*يوازف ويقارف الستخالص األحكاـ
يبرر .
*يالحظ ّ
ويفسر و ّ
*يصمـ مواضيع لتوظيؼ خطاطات
ّ
األنماط.

متعددة وفؽ تعميمات.
مياما ّ
*ينجز ّ
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 -نصوص حجاجية وتفسيرية مسموعة

فيم المنطوق

الطور الثالث

التعبير الشفوي

فيم المكتوب
(القراءة)

التعبير الكتابي
والمشاريع

يفيـ خطابات منطوقة يغمب عمييا
النمطاف التفسيري والحجاجي ويتجاوب
معيا.

لمنصيف التفسيري والحجاجي
المميزة
 القرائف المغويةّ
ّ
النص الحجاجي
النص التفسيري وخطاطة
 خطاطةّ
ّ

وكيفية استخداميا مف خالؿ محاكاة

النطؽ .

 -نسخ الجممة االسمية  -النواصب والجوازـ  -مرفوعات

*يتوقّع المعنى مف خالؿ المفاتيح المغوية
مثؿ (السياؽ والصور التي تساعد عمى

 -منصوبات األسماء  -مجرورات األسماء  -التوابع-

*يق أر جي ار النصوص المألوفة لمعرفة

األسماء

ويوضح وجية نظره
يعبر عف رأيو،
ّ
ّ
متنوعة في
سندات
مف
انطالقا
ميا
م
ويع
ّ
ّ
وضعيات تواصمية دالّة.
يق أر نصوصا مرّكبة يغمب عمييا
تتكوف
النمطاف التفسيري والحجاجيّ ،
مف ثمانيف إلى مائة كممة ،مشكولة
جزئيا قراءة سميمة ويفيميا.

 -التقميص -التخميص.

ينتج كتابة نصوصا مف ثمانية إلى

 -الوصؼ ،السرد والحوار -الحجاج

تصريؼ األفعاؿ  -عالمات اإلعراب -المصادر-
األفعاؿ
 الكتابة واإلمالء -عالمات الوقؼ. الوصؼ ،السرد والحوار -الحجاج -اإلدماج.

عشرة أسطر يغمب عمييا النمطاف

 -التقميص -التخميص.

التفسيري والحجاجي في وضعيات

 -اإلدماج.

تواصمية دالّة .

يالحظ السمات الرئيسة لمغة العربية

فيـ المعنى).
المعنى .

*يستخدـ مجموعة مف المفاتيح أثناء
القراءة لتخميف المعنى.

*يفيـ العبارات والتعميمات في إطار
السياؽ.

*يحمّؿ ويرتّب األفكار
*يوازف ويقارف الستخالص األحكاـ.
ويبرر.
*يالحظ ّ
ويفسر ّ
*يصمـ مواضيع لتوظيؼ خطاطات
ّ
األنماط.

متعددة وفؽ تعميمات.
مياما ّ
*ينجز ّ

كل ما ذكر من معارف يف أحد ادليادين يعاد استثماره يف ادليادين األخرى.
مالحظة  :إ ّن الفصل بٌن احملتويات ادلعرفية للميادين األربعة ،كان بغرض منهجي فقط ،و ّ
مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2116 -

41

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

تمدىا بمختمؼ الموارد المعرفية والمنيجية الضرورية لبناء الكفاءات المستيدفة عبر أطوار التعميـ االبتدائي ،مفصمة
 .4البرامج السنوية :تييكؿ البرامج السنوية في جداوؿ ّ
المادة األربع.
حسب مركبات كفاءات الختامية في مياديف ّ

التدرج واالنسجاـ الحاصؿ بيف سنوات مرحمة التعميـ االبتدائي ،فيدرؾ بنظرة أفقية الكفاءات المستيدفة
المدرس مف الوقوؼ عمى ّ
تم ّكف قراءة جداوؿ البرامج السنوية ّ
المدرس ،وكذلؾ المعايير المعتمدة في التقويـ.
ومرّكباتيا ،والمعارؼ المرتبطة بيا ،وأنماط الوضعيات التعمّمية التي يستعمميا ّ
مالحظة :إنّ الفصل بٌن المحتوٌات المعرفٌة للمٌادٌن األربعة ،كان بغرض منهجً فقط ،فك ّل ما ذكر من معارف فً أحد المٌادٌن ٌعاد استثماره فً المٌادٌن األخرى.
لممدرس أف يعود إلييا في السنوات األخرى كمّما دعت الضرورة إلى ذلؾ ،إذ أ ّف األمر يتعمّؽ
أما بخصوص أنماط النصوص
المخصصة لك ّؿ سنةّ ،
ّ
فإنو يمكف ّ
ّ
بالتركيز عمى نمط أو نمطيف في ك ّؿ سنة.
 1.4برنامج السنة األولى من التعميم االبتدائي
نص الكفاءة الشاممة
اليوية الوطنية
المواطـنة

القيــم

التفتح عمى العالم
الكفاءات
العرضية

المياديـن
فيم
المنطوق

طابع فكري
طابع منيجي
طابع تواصمي
ط .شخصي/اجتماعي

الكفاءات الختامية

يتواصل مشافية وكتابة بمغة سميمة ،ويق أر نصوصا بسيطة يغمب عمييا النمط الحواري ،تتكون من عشر إلى عشرين كممة مشكولة شكال تامـا
 -قراءة سميمة ،وينتجيا كتابة في وضعيات تواصمية دالة.

مكونات
ينمي قيمو الخمقية والدينية والمدنية
ّ
يعتز بمغتو؛ ّ
من خالل نصوص المغة العربيةّ :
مكونات اليوية الجزائرية ويحترـ رموزىا ؛ ّ
المستمدة مف ّ
يقدر ّ
اليوية الوطنية.
الحي أو القرية؛ ينتيج أساليب
يتحمّى بروح التعاوف والتضامف ،ويساىـ في العمؿ الجماعي ،ويتحمّى بالصدؽ في التعامؿ؛ يساىـ في الحياة الثقافية لممدرسة و ّ
الحوار ،وينبذ العنصرية والعنؼ بمختمؼ أشكالو.
يتعرؼ عمى ثقافات (أعياد ومناسبات) شعوب وأمـ أخرى ويحترميا ،وينتيج أساليب التعايش السممي مع اآلخريف؛ يستخمص مف تجارب اآلخريف ما يم ّكنو
ّ
مف فيـ عصره وبناء مستقبمو.
تصوراتو المعنوية وأفكاره وعواطفو بطالقة.
يتح ّكـ في الحروؼ المغوية نطقا وكتابةّ -
يعبر عف ّ
المخصص إلنجاز األنشطة يرتّب أفكاره.
التدخؿ -ينضبط مع الزمف
يتناوؿ الكممة أماـ زمالئو محترما آداب
ّ
ّ

يكتب بخطّ مقروء -يستخدـ األساليب المناسبة لموضعية الحوارية والتوجييية -يجيب عف أسئمة ويطرحيا  -يوظّؼ وسائؿ اإلعالـ واالتّصاؿ والحديثة.

يعمؿ عمى إثبات شخصيتو واستقالليتو -يساىـ في األعماؿ الجماعية في المدرسة والمحيط.

مركبات الكفاءة

المحتويات المعرفية

ٌردّ استجابة لما ٌسمع

 .نصوص شفيية يغمب عمييا النمط الحػواري ؛

يفيم خطابات
منطوقة يغمب عمييا
النمط الحواري
ٌتفاعل مع النص
معيا
ويتجاوب
المنطوق
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وتعجبيػة ؛
 .جمؿ استفيامية
ّ

أمثمة عن وضعيات تعممية

 .4وضعيات إصغاء لمنطوؽ.
 .2وضعيات لمفيـ انطالقا مف
متنوعة (صور ،مشاىد)..
سندات ّ

معايير التقييم

 جييب عن أسئلة حول نص القصة يعرب برسم بعد مساع القصة يربط كلمات بصور لتحديد ادلعىنيقدـ أمثمة
 ّ42

اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

ٌحلل معالم الوضعٌة
التواصلٌة

 .نصوص تتوفّر عمى كممات تحتوي عمى أصوات
متنوعة؛

 .رصيد لغوي مالئـ لموضعيات التواصمية البسيطة.

ٌ .ق ٌّم مضمون النص
المنطوق
.ألفاظ وعبارات:

التحية :السالـ ،صباح الخير ،مساء الخير

ٝز٘اطو ٍغ اىغٞش

التعبير
الشفوي

يحـاور ،ويناقـش
موضوعات مختمفة،
انطالقا من سندات

ٝفٌٖ ؽذٝضٔ

متنوعة في وضعيات

تواصمية دالـة.

ٝقذً رارٔ ٗٝؼجش ػْٖب
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 .2وضعيات لتعّمـ اإلدماج

ظؼ مكتسباتو القبمية
 يو ّ -يسرد أحداثا مماثمة

القصة
 يربط بيف أحداثّ

 ينفّذ إرشادات .0وضعيات تجنيد موارد لمتعبير
 يتجاوب مع التعميماتعف الفيـ
 -يمعب األدوار

 .4وضعيات تم ّكف المتعمّـ مف
قصة مف الواقع أو مف
سرد ّ

الترحيب :مرحبا... ،
ا.،
و
عف
االعتذار:
؛
أحسنت
ا،
ر
شك
الشكر واالستحسان:
الخياؿ محكية أو مرئية ،إعادة
..
سرد حكاية مسموعة.
التينئة :مبروؾ/ ...،الجواب :نعـ ،ال
 .االستفيام :مف ،ما ،أيف ،كيؼ ،كـ ،ماذا ،لماذا،
 .3وضعيات تم ّكف المتعمّـ مف
متى
وصؼ حدث أو أشياء مف
المثنى)
 .الضمائر المنفصمة (ماعدا ّ
نا،
ت،
ـ،
ك
الياء،
الكاؼ،
 .الضمائر المتصمة :الياء،
المحيط.
 .الصيغ الدالة عمى المكان :ىنا ،ىناؾ ،فوؽ ،تحت،
بعد
أماـ ،وراء ،بيف ،يميف ،يسار ،داخؿ ،خارج ،قبؿ،
 .2وضعيات تم ّكف المتعمّـ مف
 .الصيغ الدالة عمى الزمن :اليوـ ،غدا ،أمس ،صباحا،
تقديـ إرشادات وتوجييات في
مساء ،اآلف ،قبؿ ،بعد /تقدير الكمية :قميؿ ،كثير،
موضوعات مألوفة.
ألف ،لػ/النداء :ياّ ،أيياّ ،أيتيا
 .التعميلّ :
 .التعجب :صيغة ما أفعمو /
 .العطف :و ،ثـ ،أو
 .4وضعيات تم ّكف المتعّمـ مف
 .األدوات الدالة عمى الممكية :عندي ،لي،
 .الشك :رّبما،
التعبير عف رأيو أو مشاعره في
ان
و
األل
،
التضاد
 .الترادف ،
موضوعات مألوفة.
 .رصيد لغوي مالئـ لموضعيات التواصمية البسيطة.

قصة حسب
 يرتب أحداث ّتسمسميا المنطقي

قصة مسموعة
 يكمؿ أحداث ّيفرؽ بيف الواقع والخياؿ.
 ّ يستخدـ األدوات المناسبةلموصؼ
 يستعمؿ األدوات المناسبةلإلخبار.
 يستعمؿ األمر والنيي،يبرر توجيياتو ،
 ّ يستعمؿ النبرات الصوتيةالمناسبة.
 يتحمّى بآداب تناوؿ الكممة يستعمؿ أدوات اإلقناع -يعمّؿ مواقفو.
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*ٌفهم ما ٌقرأ

فيم
المكتوب
(القراءة)

يق أر نصوصا بسيطة،
يغمب عمييا النمـط
الحواري تتكون من ٌعٌد بناء المعلومات
عشر إلى عشريـن الواردة فً النص
كممة مشكولة شكال المكتوب
تامـا قراءة سميمة
ويفيميا.

التعبٌر ينتج كتابة من أربع
الكتابً إلى ست جمل يغمب
(الكتابة) عمييا النمط الحواري
والتوجييي في وضعيات
تواصمية دالــة.

محاور الدروس

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 .نصوص قصيرة ،جمل ،كممات.
 يجيب عف أسئمة تتعمّؽ بمضموف .وضعيات قرائية لتحديد الجممة،
ومنفردة.
الكممات
 .الحروف اليجائية ،داخل
النص
الكممة ،والحرؼ.
 .الحروف المتشابية شكـال ( :ب ت ث)( ،ع غ )،
يتعرؼ عمى الحروؼ المستيدفة في
 ّ .وضعيات قرائية لحروؼ
(ص ض)( ،ط ظ)( ،د ذ)( ،ر ز).
وضعيات مختمفة
متشابية.
 .الحروف المتشابية نطقا(:س ص) ت ط) (ض ظ).
 يفيـ معاني الكممات المقروءة .الحركات القصيرة والطويمة
النص.
 يكمؿ جمال ناقصة مفّ

 .ظاىـرة السكون
 .الحروف المضعفة ،والحروف المنونة.
 .أل التعريف (الشمسية ،والقمرية ).
 .مركبات النص الحواري(:األطراؼ المتحاورة ،أفعاؿ
القوؿ) ..عالمات الوقف (:النقطة ،الفاصمة المطّة،
التعجب ،االستفياـ ،القوساف ،المزدوجاف)؛
ّ
ٌستعمل المعلومات الواردة
 .مقاطع شعرية (محفوظات وأناشيد) ؛
فً النص المكتوب
 .نصوص قصيرة متنوعة لممطالعة يغمب عمييا النمط
(قصة ،حكاية )... ،؛
الحواري ّ
ٌستعمل إستراتٌجٌة
 .رصيد لغوي مالئم لموضعيات التواصمية البسيطة
القراءة و ٌق ٌّم مضمون
النص المكتوب
ٌتعرف على مختلف
 .الخطوط واألشكاؿ المميّدة لمكتابػة؛
أشكال الحروف
 .الحروؼ منفردة؛
والضوابط للكتابة
 .الحرؼ في مختمؼ الوضعيات (بداية الكممة ،وسطيا،
بالعربٌة
آخرىا) مع احتراـ مقاييس الكتابة؛
تتضمف الحروؼ المدروسة؛
ٌتحكم فً مستوٌات اللغة  .كممات مألوفة
ّ
الكتابٌة
 .جمػؿ قصيػرة مألوفػة.
 .نصوص قصيػرة مطابقػة لموضعية التواصميػة (بطاقة
االسـ مثال ،عنواف ،تينئة.)...
ٌنتج منصوصات حسب
 .رصيد لغوي مالئـ لموضعيات التواصمية.
وضعٌة التواصل

 .وضعيات قرائية لمتمييز بيف
مواطف الحرؼ
 .وضعيات قرائية لموقوؼ عمى
الحركات
 .وضعيات قرائية لمتمييز بيف
الحروؼ المتشابية.
 .وضعيات قرائية لنصوص
نثرية وشعرية (أناشيد أقصوصة،
حكاية ،قصة ،حوار.)...

 .وضعيات تميّػد لمكتابػة
 .وضعيات لكتابة الحروؼ في
مختمؼ األوضاع محترما قواعد
الكتابة.
 .وضعيات كتابية لكممات
مألوفة محترما قواعد الكتابة
 .وضعيػات لكتابػة جمػؿ
بسيطة وقصيػرة.
 .وضعيات إلنتاج مكتوب
قصير ذي داللة.

يفؾ الرموز المكتوبة،
 ّ ينطؽ الحروؼ والمقاطعوالكممات نطقا سميما.

 ينفّذ تعميمات عمى شاكمة ما جاءالنص المكتوب
في
ّ
يحدد وظائؼ عالمات الوقؼ
 ّالنص
 يستخرج قيما يحتوييا ّالمقروء .

التحكم في الكتابة:
طيػة،
خ
 يحػاكي نماذجّ
 يرسـ الحرؼ رسما صحيحا فيوضعيات مختمفة
 يحترـ السطر يحترـ أبعاد الكممات يرسـ عالمات الوقؼ. يحترـ ترتيب عناصر الجممةط.
 -يحترـ قواعد الكتابة والخ ّ

يتم اختيار النصوص المناسبة لتدعيم القيم والكفاءات العرضية ،وذلك وفق الجدول الوارد في الجزء األول من المنياج.
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 2.4برنامج السنة الثانية من التعميم االبتدائي
نص الكفاءة الشاممة
اليوية الوطنية

القيـم

المواطنة
التفتح عمى العالم

طابع فكري
طابع منيجي
الكفاءات
العرضية طابع تواصمي

يتواصل مشافية وكتابة بمغة سميمة ،ويق أر نصوصا بسيطة يغمب عمييا النمط التوجييي ،تتكون من عشرين إلى ستين كممة مشكولة شكال تاما ،قراءة
سميمة ،وينتجيا كتابة في وضعيات تواصمية دالـة.
مكونات اليوية
ينمي قيمو الخمقية والدينية والمدنية
ّ
يعتز بمغتو؛ ّ
من خالل نصوص المغة العربيةّ :
مكونات اليوية الجزائرية ،ويحترـ رموزىا؛ ّ
المستمدة مف ّ
يقدر ّ
الوطنية.
الحي أو القرية؛ ينتيج أساليب
ّ
يتحؿ ّّى بروح التعاوف والتضامف ،ويساىـ في العمؿ الجماعي ،ويتحمّى بالصدؽ في التعامؿ؛ يساىـ في الحياة الثقافية لممدرسة و ّ
الحوار ،وينبذ العنصرية والعنؼ بمختمؼ أشكالو.
يتعرؼ عمى ثقافات العالـ ويحترميا ،وينتيج أساليب التعايش السممي مع اآلخريف؛ يستخمص مف تجارب اآلخريف ما يم ّكنو مف فيـ عصره وبناء مستقبمو.
ّ
األولية لمقػراءة.
يوظّؼ قدراتو التعبيرية الشفيية وكتابية -يتح ّكـ في اآلليات ّ
يتعرؼ عمى وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ.
يبحث عف المعمومات ويو ّ
ظفيا في التعبير الشفوي والكتابي  -ينضبط مع الزمف المخصص إلنجاز األنشطة ّ /
ظؼ وسائؿ اإلعالـ واالتّصاؿ والحديثة.
يستخدـ األساليب المناسبة لموضعية الحوارية والتوجييية -يجيب عف أسئمة  -يو ّ

ط .شخصي/اجتماعي يعمؿ باستقالليتو -يساىـ بفاعمية في األعماؿ الجماعية.

المياديـن الكفاءات الختامية

مركبات الكفاءة

*ٌردّ استجابة لما ٌسمع
فهم
المنطوق

يفيم خطابات منطوقة
يغمب عمييا النمط
التوجييي ويتجاوب
معيــا

النص المنطوق
* ٌتفاعل مع
ّ
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المحتويات المعرفية
نصوص منطوقة يغمب عمييا النمط التوجييي
 .ألفاظ وعبارات الرجاء :أرجوؾ ،أرجو أف ،رجاء،
مف فضمؾ

أمثمة عن وضعيات تعميمية

 .4وضعيات إصغاء لمنطوؽ

 .فعل األمر و صيغ :حذار ،ىات ،ىاؾ ،تعاؿ ،ىيا

 .اإللزام :يجب ،ينبغي ،ال بد ،عميؾ.
 .ألفاظ وعبارات التحية والمجاممة :أىال وسيال،
ىنيئا ،معذرة.
أنتِ ،
أنت ،أنتما،
نحف،
أنا،
:
المنفصمة
 .الضمائر
َ
ىف.
ىـ،
،ىما،
ىي
ىو،
أنتف،
أنتـ،
ّ
 .الضمائر المتصمة :التاء ،الواو ،الياء ،الكاؼ،
الياء ،كما ،ىما.
 .تعيين اآلخر أو الحدث ،أو المكان
 .أسماء اإلشارة :ىذا ،ذاؾ ،ذلؾ ،ىذه ،تمؾ،
ىذاف ،ىاتاف ،ىؤالء ،أولئؾ ،ىنا.
 .األسماء الموصولة :الذي ،التي ،الذيف ،المواتي.
 .أدوات النفي :ما ،ال ،ليس ،لـ ،لف / ،النيي ...

 .3وضعيات لمفيـ انطالقا مف
متنوعة (صور ،مشاىد)
سندات ّ

معايير التقييم
اإلصؽاء :من خبلل تصرّ فه ما
ٌد ّل على:
* حسن االستماع،
* فهم المعنى العا ّم للمنطوق
* حصوله على معلومات
مح ّددة من المنطوقة
* فهم تسلسل األحداث فً
النصّ المنطوق.
الفهم :من خبلل تفاعله ما ٌد ّل
على *:فهم معانً كلمات ؼٌر
مؤلوفة باالعتماد على نبرة
الصوت والسٌاق،
* تمٌٌز الحقٌقة من الخٌال فً
النصّ المنطوق،
* فهم العناصر التعبٌرٌة فً
النص المنطوق.
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* ٌحلّل معالم الوضعٌة
التواصلٌة

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 .ظروف الزمان :غدا ،صباحا ،مساء ،ليال،
باكرا ،شيرا.
 .ظـروف المكان :أماـ ،وراء ،ىنا ،ىناؾ ،قػرب،
تحت ،فوؽ ،خمؼ.

 0وضعٌات تجنٌد موارد للتعبٌر
عن الفهم بتنفٌذ التعلٌمات.

النص المنطوق
*ٌق ٌّم مضمون
ّ
الروابط المغوية :حروف العطف :و ،ؼ ،ثـ ،أو

*ٌتواصل مع الغٌر

 .2وضعٌات لتعلّم اإلدماج

 .حروف الجر :مف ،إلى ،عمى ،عف ،في ،الالـ،
الكاؼ ،الباء

 .1وضعٌات تم ّكن المتعلّم من :وسرد
قصّة قصٌرة ،أو حكاٌة ،أو
نكتـة...

 .التوكيد:جميع ،ك ّػؿ

 .صيغة التعجـب :ما أفعمو.

التعبير
الشفوي

يقدم توجييات،
انطالقا من سندات
متنوعة في وضعيات
تواصمية دالة.

*ٌفهم حدٌثه

 .االستفيـام" :ىـل" (باإلضافػة إلى األدوات المتػناولػة
في السنة أولى)

 .2وضعٌات تم ّكن المتعلّم من تقدٌم

ٌ .ستخدم األزمنة المناسبة

نفسه أو ؼٌره ،أو نقل خبر ،أو

ّ .
ٌوظؾ األسالٌب المناسبة
للوصؾ.
ّ .
ٌوظؾ الكلمات والتعابٌر
المناسبة للتوجٌه واإلرشاد.

 .3وضعٌات تم ّكن المتعلّم من تقدٌم
توجٌهات شفوٌة وإرشادات .
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ّ .
ٌوظؾ الروابط اللؽوٌة
المناسبة
ٌ .ستعمل النبرات الصوتٌة
المناسبة للتعجّ ب واالستفهام
ٌ .ستخدم رصٌده اللؽوي
المكتسب.

وصؾ حدث.

*ٌقدم ذاته وٌعبر عنها

ٌ .ربط بٌن النصّ المنطوق
ومكتسباته القبلٌة
ٌ .ط ّبق تعلٌمات وإرشادات
النصّ المنطوق فً الواقع
ٌ .ستخدم الظروؾ المناسبة
للمكان والزمان.
ٌ .صدر أحكاما على النصّ
المنطوق
ٌ .ستخدم النبرات الصوتٌة
المستخدمة فً النصّ المنطوق
ٌ .ثمّن القٌم الواردة فً النص.

 .4وضعٌة تم ّكن من
تناول الكلمة ،والتعبٌر عن الرأي
والمشاعر.

ٌ .طلب الكلمة بؤدب واحترام
ٌ .ستخدم التعلٌل وأسالٌب
اإلقـناع.
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يق أر نصوصا بسيطة،

المعلومات الواردة فً النص

التوجييي تتكون من

المكتوب
*ٌستعمل المعلومات الواردة فً
النص المكتوب

يغمب عمييا النمط

فهم
المكتوب
(القراءة)

عشرين إلى ستين

كممة مشكولة شكال
تامـا قراءة سميمة
ويفيميا.

التعبٌر
الكتابً

*ٌفهم ما ٌقرأ و ٌعٌد بناء

ينتج كتابات من ست
إلى ثماني جمل
يغمب عمييا النمط
التوجييي في
وضعيات تواصمية
دالـة.

*ٌستعمل إستراتٌجٌة القراءة و
ٌق ٌّم مضمون النص المكتوب

*ٌتعرف على مختلف أشكال
الحروف والضوابط للكتابة
بالعربٌة.

مراجعة الحروف :مفردات تتض ّمّّ ن الحروؾ فً
مواقع مختلفة (بداٌة الكلمة ،وسطها،
آخرها).

 .1وضعٌات قرابٌة لتحدٌد معانً
الجملة ،الكلمة ،والحرؾ.

النطق بالحروف نطقا سلٌما ( :مراجعة الحروؾ
المتشابهة نطقا ،والمختلفة شكبل).
متنوعة ٌؽلب علٌها النمط التوجٌهً
نصوص ّ
تتـضمّن المحتوٌات المعرفٌة المتناولة فً
المٌدانٌن السابقٌن.

 .2وضعٌات قرابٌة للفهم وإدماج
المكتسبات وإصدار أحكام

خطـوط مختلفة األشكال
كلمـات وجمـل من النصوص المدروسة

 .1وضعٌات لكتابة حروؾ فً
مختلؾ أماكن الكلمة.

نصوص قصٌـرة مؤلوفــة تتضمّن التوجٌه واألمر
صـور ورسـومـات ّ
جذابــة

ٌ .نطق الحروؾ والمقاطع
نطقا سلٌما.
ٌ .إدّي أداء من ّؽما مناسبا للمقام.

ٌ .حترم عبلمات الوقؾ
ٌ .تفاعل مع معانً النصّ .
ٌ .ح ّدد القرابن اللؽوٌة الممٌّزة
للنصّ
ٌ .جٌب عن األسبلة التً
تتعلّق بمر ّكبات النصّ اللؽوٌة
ٌ .ح ّدد فكرة النص العامّة.
ٌ .مـارس التخطـٌط
ٌ .ستعمل القلم ألؼراض شـتً
ٌ .حترم قواعد رسم الحروؾ
والكلمات وتناسقها
ٌ .ـراعً المسافـات بٌن
الكلمـات.

 .2وضعٌـات كتابٌـة لكلمات وجمل
مؤلوفة ،و ٌنتج نصّا توجٌهٌا قصٌرا
ٌستجٌب لبنٌة النمط.

ٌ .حترم حجم الحروؾ وأماكنها
ٌ .كتب كلمات مسموعة
ٌ .ستعمل عبلمات الوقؾ
المناسبة.

 .3وضعٌات إلنجاز بطاقة دعوة ،أو
تهنبة.

ّ
الخط على السطـر
ٌ .حترم استقامة

*ٌتحكم فً مستوٌات اللغة
الكتابٌة

*ٌنتج منصوصات حسب وضعٌة
التواصل
محاور الدروس

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

ٌ .ر ّتب عناصر الجملة
ترتٌبا صحٌحا.

يتـ اختيار النصوص المناسبة لتدعيـ القيـ والكفاءات العرضية  ،وذلؾ وفؽ الجدوؿ الوارد في الجزء األوؿ مف المنياج.
 3.4برنامج السنة الثالثة من التعميم االبتدائي
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ٌتواصل مشافهة بلؽة سلٌمة وٌقرأ نصوصاٌ ،ؽلب علٌها النمط السردي تتكوّ ن من س ّتٌن إلى ثمانٌن كلمة أؼلبها مشكولة ،قراءة سلٌمة
وٌفهمها ،وٌنتجها كتابة فً وضعٌات تواصلٌة دالة.

نص الكفاءة الشاملة

من خبلل نصوص اللؽة العربٌة ٌ :عتز بلؽته ٌ /قدر مكونات الهوٌة الجزابرٌة وٌحترم رموزها ٌ /نمً قٌمه الخلقٌة والدٌنٌة والمدنٌة
المستمدة من مكونات الهُوٌة الوطنٌة

الهوٌـة
الضمٌر الوطنً
القٌــــم

ٌحبّ وطنه وٌتعلّق به وٌدافع على رموز ،وٌحافظ على ممتلكات األمّة الجزابرٌة

المواطنة

ٌتحلى بروح التعاون والتضامن والعمل الجماعً والصدق فً التعامل -وٌساهم فً الحٌاة الثقافٌة للمدرسة والحً أو القرٌةٌ -نتهج أسالٌب
االستماع والحوار وٌنبذ العنصرٌة والعنؾ بمختلؾ أشكاله.

التفتح على العالم

ٌحترم ثقافات وحضارات العالمٌ -تعرّؾ على ثقات شعوب أخرى فٌتقبل االختبلؾ ،وٌسعى إلى التعاٌش السلمً مع اآلخرٌنٌ -ستخلص من
تجارب اآلخرٌن ما ٌم ّكنه من فهم عصره وبناء مستقبله

طابع فكري
الكفاءات
العرضٌة

طابع منهجً
طابع تواصل

ٌنمًّ قدراته التعبٌرٌة – مشافهة وكتابة -بإنتاج نصوص تحترم خصابص الوضعٌة وسبلمة اللؽة ٌ -حبب لدٌه حب القراءة والمطالعة -
ٌتدرب على القراءة بؤنواعها.
ٌستخرج المعلومات وٌوظفها فً التعبٌر الشفوي والكتابًٌ -تدرب على استعمال الزمن وٌستخدمه وفق قواعد محددة سلفاٌ -ستخدم وسابل
اإلعبلم واالتصال.
ٌتدرب على األسالٌب بما ٌستجٌب للوضعٌة التواصلٌةٌ -رد عن األسبلة بما ٌفً الؽرضٌ -ركب كبلما ٌتبلءم مع وضعٌة التواصل.

طابع شخصً واجتماعً

المٌدان

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

الكفاءات الختامٌة
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ٌتكفل بانشؽاالته الشخصٌة والفوجٌة والجماعٌةٌ -وظؾ المعلومات المكتسبة لتحقٌق مشروعه الشخصً واألسري.
مر ّكبات الكفاءة

المحتوٌات المعرفٌة

أنماط لوضعٌات تعلمٌة

معاٌٌر التقوٌم
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فهـم المنطوق

التعـبٌر
الشفـوي

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

متنوعة األنماط مع التركٌز على النمط
*ٌردّ استجابة لما نصوص مسموعة ّ
وضعٌات إصغاء لمسموع ٌ -تصرّؾ بكٌفٌة تد ّل
السردي
ٌسمع
ٌفهم خطابات منطوقة
على اهتمامه لما ٌسمع؛
 مإشرات زمنٌة ( فً ٌوم ،فً أحد األٌام ،فً ٌوم من سردي ٌبدي خبللها المتعلّمالنص
مع
تفاعل
ٌ
*
ّ
 ٌح ّدد موضوع السردمن مختلف األنماط ،مع
األٌام ،لماّ ،عندما ،بعدما ،الساعة ،األسبوع الشهر،
المنطوق
فهمه العام للموضوع.
وعناصره؛
التركٌز على النمط
الفصل ،السنة).
* ٌحلّل معالم
وضعٌات الستنتاج خطاطة ٌ -ستخدم الروابط اللؽوٌة
السردي وٌتجاوب معها .الوضعٌة التواصلٌة الصٌغ والظروف الدالة على المكان :شرق ،ؼرب ،شمال،
المناسبة للسرد :زمـن
الخطاب المسموع.
جنوب ،بجانب ،بجوارٌ ،مٌنٌ ،سار.
*ٌق ٌّم مضمون
الفعل ،روابط الجمل؛
للتعرف على
وضعٌات
ّ
الروابط اللغوٌة (العطف :و ،أو ،أم ،ث ّم ،ؾ)؛
 ٌمٌّز نمط الخطاب.النص المنطوق
ّ
قرابن السرد.
 حروف االستقبال :السٌن ،سوؾ، االحتمال (قد  +مضارع) ،ربّما،شفوية
تعبيرية
وضعيات
 تنوّ ع أزمنة األفعال، ٌستخدم القرابن*ٌتواصل مع الغٌر
 االستدراك :لكن.المناسبة للسرد.
تم ّكف المتعمّـ مف:
تقدٌر حجم الحدث :ألفاظ التقدٌر :كل ،بعض ،نصؾ،
جزء
 ٌح ّدد المكان والزمان. سرد حدث أو تجربة االستمرار المطلق :فعل مضارع ٌ +ومٌا  /أسبوعٌاشخصية،
 ٌتقٌّد بالموضوع. االستمرار فً الماضً :كان ٌ +فعل ، تمخيص حكاية مسموعة،احتمال وقوع الحدث :قد ٌفعل  ،ربّما ٌفعل ،
*ٌفهم حدٌثه
 ٌعبّر عن رأٌه مقاربة وقوع الحدث :أخذ ،بدأ ،شرع اتماـ حكاية مبتورة النياية سرعة وقوع الحدث :بعد حدث ،ما  ،إن ّ ،حتّّ ى،
الشخصً
 التعبير عف مشاعره، انتهاء الحدث إلى حدث آخر :فعل ماضً  +حتى +ٌسرد حدثا انطبلقا من
.)...
جاء
حتى
(انتظر
ماضً
فعل
سندات متنوعة فً
وضعٌة تع ّلم اإلدماج:

وضعٌات تواصلٌة
دالة.

*ٌقدم ذاته وٌعبر
عنها

تعٌٌن الحدث فً الزمان مق ٌّدا بحال تدلّ على التدرج :ألفاظ
التدرج :شٌبا فشٌبا ،الواحد تلو اآلخر.

مفهوم الشرط :بـ لو ،لوال ،من.
مفهوم االستثناء :بـإالّ ،سوى ،ؼٌر.
دالالت كان وأخواتها :كان ،صار ،أصبح ،ظـلّ.
التصرف فً الجملة بتحوٌل االسم فٌها:
 -أحوال االسم :المفرد ،المثنى  ،الجمع

انطبلقا من سند مسموع
ٌتعلّم كٌؾ ٌج ّند موارده
لبناء خطاب سردي.

 -مشتقات من الفعل الثبلثً :صٌؽتا اسم الفاعل واسم المفعول.

الضمائر المنفصلة :أنتـنّ  ،هـنّ  ،أنتما ،هما
األسماء الموصولة :الذٌن ،اللواتً ،اللذان ،اللتان.
أسماء اإلشارة :هذان ،هاتان ،أولبك.
صٌغة التمنً  :لٌـت.
مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2116 -
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فهم المكتوب
(القراءة)

التعبٌر الكتابً

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

وضعٌات قرائٌة تم ّكن المتع ّلم من ٌ -لتزم بقواعد القراءة
*ٌفهم ما ٌقرأ و
الصامتة؛
قراءة صامتة واعٌة ،وقراءة
ٌعٌد بناء
نصوص نثرٌة وشعرٌة مكتوبة ،تتو ّفـر فٌها
ٌقرأ نصوصا من
جهرٌة سلٌمة ،وفهم معانً النصّ ٌ - .حترم شروط القراءة
الواردة
المعلومات
مكوّ نـات السرد (زمن القصّة ،زمن السرد،
وضعٌات قرائٌة بتوظٌف مختلؾ الجهرٌة ؛
فً النص المكتوب
مختلف األنماط ،مع
المكان ،األحداث :ترتٌبها فً الزمن) ؛
السندات ،تم ّكن المتعلّم من إنجاز ٌ -حترم عبلمات الوقؾ؛
*ٌستعمل
التركٌز على النمط
نصوص شعرٌة مكتوبة (وأناشٌد) من مختلؾ
 ٌع ّبر عن فهمه لمعانًمهام ونشاطات تتعلّق بـ:
المعلومات الواردة
تتكون من
السرديّ ،
األنماط للقراءة والحفظ ،مرتبطة بالمحاور
النصّ  .السردي عن ؼٌره.
 التمٌٌز بٌن مقاطع النصوصفً النص المكتوب
الثقافٌة المدروسة.
ٌم ٌّز الشخصٌات :البشرٌة،الحوارٌة والسردٌة والتوجٌهٌة،
*ٌستعمل
س ّتٌنٌن إلى ثمانٌن
الحٌوانٌة ،الما ّدٌة ،الواقعٌة،
 استثمار النصّ فً اكتسابإستراتٌجٌة القراءة
كلمة أغلبها مشكولة،
الخٌالٌة.
الصٌػ اللؽوٌة المختلفة،
و ٌق ٌّم مضمون
قراءة سلٌمة وٌفهمها.
 ٌإدّ ي المحفوظات أداءوضعٌات الستظهار األناشٌد
النص المكتوب.
معبـّرا؛
والمحفوظات بؤداء معبّر.
 ٌم ٌّز النص السردي منوضعٌات تم ّكن المتعلّم من
الوصفً.
استنتاج القٌم األخبلقٌة المتو ّفرة
فً النصوص المقروءة.
*ٌتعرف على مختلف كتابة الحروف كتابة مناسبة من حٌث الشكل
وضعٌات تم ّكن المتعلّم من:
والحجم (كل الحروؾ).
أشكال الحروف
ّ
 ٌحترم شروط العرضبخط واضع ،احترام
 الكتابةكتابة كلمات مؤلوفة مع مراعاة تؤلٌف الحروف
(المسافات ،النظافة).
والضوابط للكتابة (كلمات).
المسافات بٌن الكلمات؛
بالعربٌة
كتابة جمل مع مراعاة التنسٌق(جمل تتضمن كلمات
 ممارسة الرسم اإلمبلبًمؤلوفة)
ّ
(الخط،
 ٌحترم قواعد الكتابةٌنتج كتابة نصوصا من
بداٌة ونهاٌة الفقرة(من النصوص المدروسة).
(الهمزة ،األلؾ اللٌّنة ،التاء)،
بؤنواعه
التنوٌن
،
للكلمة
الصحٌح
الرسم
اإلمبلء).
أربعة إلى ستة أسطر
 وضع عبلمات الوقؾ فً األسماء الموصولة :الذي ،التً ،اللذان ،اللّتان،أماكنها المناسبة.
الذٌن ،اللّواتً.
من مختلف األنماط،
ّ
ّ
:
رسما
ال
لفظا
د
م
حرؾ
على
تشتمل
التً
*ٌتحكم فً مستوٌات  -األسماء
 ٌوظؾ المعجم اللؽويوضعٌات تتض ّمن أنشطة ٌتعلّم
مع التركٌز على النمط
هذا ،ذلك ،هذه ،هذان ،هإالء ،لكن.
اللغة الكتابٌة
المناسب للموضوع.
فٌها التلمٌذ :السرد ،تلخٌص
التاء المفتوحة فً األفعال(سواء كانت أصلٌة أو
السردي فً وضعٌات
فقرات مقروءة؛
ضمٌرا أو للتؤنٌث).
تواصلٌة دالّة.
التاء المفتوحة فً األسماء
 التصرّ ؾ فً النصوصالمفرد.
االسم
فً
المربوطة
التاء
وإثرابها بؤنماط مختلفة فً
الهمزة فً ّأول الكلمة
مبلبمة
وضعٌات
.
ممدود
حرؾ
المتطرفة بعد
الهمزة
ّ
ّ
ٌنظم إنتاجه وفق نمط النصّ
ّ
هإالء،
هذان،
هذه،
األلف:
على
المتوسطة
الهمزة
وضعٌة تعلم اإلدماج:
السردي.
لكن.
*ٌنتج منصوصات
انطبلقا من سندٌ ،تدرّ ب المتعلّم
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حسب وضعٌة
التواصل

التاء المفتوحة فً األفعال(سواء كانت أصلٌة أو
ضمٌرا أو للتؤنٌث).
التاء المفتوحة فً األسماء
ـ التاء المربوطة فً االسم المفرد.
المتطرفة بعد
ـالهمزة فً ّأول الكلمة ـ الهمزة
ّ
حرف ممدود.
ـالهمزة المتوسطة على األلف.

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

على كٌؾ ٌج ّند موارده كتابٌا
باستخدام خطاطة النصّ السردي،
مستعمبل القرابن اللؽوٌة والنصٌّة
المناسبة لهٌكلة النصّ .

ٌ -حترم قواعد اللؽة

محاور الدروس

تختار النصوص المناسبة لتدعٌم القٌم والكفاءات العرضٌة ،وذلك وفق الجدول الوارد فً الجزء األول من المنهج

المحاور الثقافٌة

الهوٌة الوطنٌة  -الحٌاة االجتماعٌة  -القٌم اإلنسانٌة -الحقوق والواجبات  -الحٌاة الثقافٌة  -األٌام الوطنٌة والعالمٌة -الرٌاضة والصحة  -خدمات اجتماعٌة -
ا ألسفار والرحبلت  -اإلعبلم ووسابل االتصال  -الصناعات والحرؾ – عالم االبتكار واإلبداع – عالم الفن والرٌاضة – الكوارث الرٌاضٌة

 .4 4برنامج السنـة الرابعــة من التعميم االبتدائي
نص الكفاءة الشاملة

ٌتواصل مشافهة بلغة سلٌمة ،وٌقرأ نصوصا مختلفة األنماط ،مع التركٌز على النمط الوصفً ،تتكون من ثمانين إلى مائة وعشرٌن كلمة
أغلبها مشكولـة ،قراءة سلٌمة وٌفهمها ،وٌنتجها كتابة فً وضعٌات تواصلٌة دالّة.
من خبلل نصوص اللؽة العربٌةٌ :عتز بلؽتهٌ -قدر مكوّ نات الهوٌة الجزابرٌة وٌحترم رموزهاٌ -نمًّ قٌمه الخلقٌة والدٌنٌة والمدنٌة المستم ّدة
من مكوّ نات الهُوٌة الوطنٌة.

الهوٌة الوطنٌة
الضمٌر الوطنً
القٌـم
والمواقف

المواطنة
التفتح على العالم

الكفاءات

طابع فكري

ٌحبّ وطنه وٌتعلّق به وٌدافع على رموزه ،وٌحافظ على ممتلكات األمّة الجزابرٌة.
ٌتحلّى بروح التعاون والعمل الجماعً ،والصدق فً التعامل ،وٌساهم فً الحٌاة الثقافٌة للمدرسة والحً أو القرٌةٌ -نتهج أسالٌب االستماع
والحوار ،وٌنبذ العنصرٌة والعنؾ بمختلؾ أشكاله.
ٌتعرّ ؾ على ثقافات وحضارات الشعوب األخرى ،وٌتقبل االختبلؾ وٌسعى إلى التعاٌش السلمً مع اآلخرٌنٌ -ستخلص من تجارب اآلخرٌن
ما ٌم ّكنه من فهم عصره وبناء مستقبله.
ٌنمًّ قدراته التعبٌرٌة مشافهة وكتابة بإنتاج نصوص تحترم خصابص الوضعٌة وسبلمة اللؽة ،وتحبّب لدٌه القراءة والمطالعة.
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اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

طابع منهجً

ٌوظؾ المعلومات المكتسبة فً التعبٌر الشفوي والكتابًٌ -تدرّ ب على استعمال الزمن ،وٌستخدمه وفق قواعد مح ّددة سلفاٌ -ستخدم وسابل
اإلعبلم واال ّتصال الحدٌثة.

طابع تواصلً

ٌتدرّ ب على األسالٌب بما ٌستجٌب للوضعٌة التواصلٌةٌ -جٌب عن أسبلة بما ٌفً الؽرضٌ -ر ّكب كبلما سلٌما معنوٌا بما ٌتبلءم مع وضعٌة التواصل.

طابع شخصً اجتماعً

ٌتك ّفل بانشؽاالته الشخصٌة والجماعٌةّ -
ٌوظؾ المعلومات المكتسبة لتحقٌق مشروعه الشخصً واألسـري.

العرضٌة

الميدان

الكفاءات الختامية

فهـم
المنطوق

ٌفهم خطابات منطوقة
مختلفة األنماط ،ال
سٌما النمط الوصفً
وٌتجاوب معها.

التعبٌر
الشفوي

ٌصف شٌئا انطبلقا من
سندات متنوعـة فً
وضعٌات تواصلٌة
دالّة.

المحتويات المعرفية

مركبات الكفاءة

أنماط لوضعيات تعممية

*ٌر ّد استجابة لما
ٌسمع
النص
* ٌتفاعل مع
ّ
نصوص منطوقة متنوّ عة األنماط ،ال سٌما الوصؾ المعنوي
المنطوق
* ٌحلّل معالم
وضعٌات الستنتاج بنٌة
ّ
الوضعٌة التواصلٌة نصوص منطوقة تتوفـر على القرابن اللؽوٌة :الصفات
الخطاب الوصفً.
*ٌق ٌّم مضمون
والنعوت واألحوال.
للتعرف على
وضعٌات
ّ
النص المنطوق
ّ
قرابن الوصؾ.
نصوص منطوقة متنوّ عة األنماط ،ال سٌما الوصؾ الما ّدي

* ٌتواصل مع الغٌر

المفعول المطلق ،التفضٌل ،العطؾ ،ظرؾ المكان وظرؾ
الزمان ،النسبة ،التشبٌه ،األفعال الدالّة على الحركة

*ٌفهم حدٌثه
خطاطة النمط الوصفً (الموصوؾ الربٌسً ،الموصوفات
الفرعٌة)

*ٌقدم ذاته وٌعبر
عنها
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موضوعات للوصف الما ّدي والمعنوي ،األوصاؾ المناسبة.

وضعٌات إصغاء لمسموع
وصفً ٌظهر المتعلّم
فهمه.

وضعٌات تعلّم اإلدماج:
انطبلقا من سندات مسموعة
ٌظهر المتعلّـم اهتمامـه
بالمسموع ،وٌح ّدد القرابن
المتواتـرة.

معايير التقويم

 ٌحترم شروط اإلصؽاء ٌح ّدد موضوع الوصؾوعناصره
 ٌح ّدد الموصوؾ الربٌسوجوانب الوصؾ فٌه.
 ٌستخدم الروابط اللؽوٌةالمناسبة للوصؾ :النعت؛
العطؾ؛ الحال.
 ٌتفاعل مع معانًالخطاب المسموع.
 تعابٌر سلٌمة لؽوٌا ٌستخدم القرابن اللؽوٌةالمناسبة للوصؾ
ٌ -تقـٌّد بالموضوع.

وضعٌات تعبٌرٌة شفوٌة
 ٌحترم خطاطة النمطٌصؾ فٌها المتعلّم شٌبا
الوصفً
ما ّدٌا أو معنوٌا.
وضعٌة تعلّم اإلدماج:
 ٌّوظؾ الروابط توظٌفا
انطبلقا من سندات متنوّ عة،
سلٌما
ٌتعلّم كٌؾ ّ
ٌوظؾ القرابن
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اللؽوٌـة المناسبة لوصؾ
مادي ومعنويّ ّ ،
منظما خطابه
وفق ممٌّزات الوضعٌة
التواصلٌة.
 نصوص نثرٌة وشعرٌة من أنماط مختلفة مرتبطة(قصة قصٌرة،
بالمحاور الثقافٌة والقٌم المستهدفة
ّ

فهم
المكتوب
(القراءة)

*ٌفهم ما
ٌقرأ نصوصا مختلفـة
ٌقرأ وٌعٌد بناء
األنماط ،مع التركٌز
المعلومات الواردة
فً النص المكتوب
على النمط الوصفً،
*ٌستعمل
تتكـون من ثمانين إلى
ّ
المعلومات الواردة
مائة وعشرٌن كلمة
فً النص المكتوب
أغلبها مشكـولة ،قراءة *ٌستعمل إستراتٌجٌة
القراءة و ٌق ٌّم
سلٌمة وٌفهمها.
مضمون النص
المكتوب.

خرافة ،حكاٌة)...؛
 أنواع الكلم (االسم ،الفعل ،الحرف)؛ الجملة (الفعلٌةواالسمٌة)؛ الفعل البلزم والفعل المتعدي ،المضاف
والمضاف إلٌه ،الصفة ،الحال؛ المفعول المطلق
 النواسخ (كان ،صار ،أصبح ،لٌس ،مازال ،ظلّ ،بات)الفعل وأزمنته و تصرٌف الفعل؛ الفعل المبنً للمجهول؛
الجر)،المبنً والمعرب
 عبلمات اإلعراب (الرفع ،النصب،ّ

وضعٌات قرائٌة تم ّكن
المتعلّم من قراءة صامتة
واعٌة ،وقراءة جهرٌة
مسترسلة معبّرة ،وفهم
معانً النصّ .

 ٌعبّر عن رأٌه فًالموصوؾ.
 ٌلتزم بقواعد القراءةالصامتة؛
 ٌحترم شروط القراءةالجهرٌة المسترسلة؛
ٌ -حترم عبلمات الوقؾ؛

وضعٌات تم ّكن المتعلّم منٌ - :إ ّدي المحفوظات أداء
معبـّرا؛
 اكتساب القواعد النصٌّةللوصؾ المادي والمعنويٌ - .مٌّز النص الوصفً عن
السردي؛
وضعٌات تم ّكن المتعلّم من:
 ٌّوظؾ قواعد اللؽة
 استعمال القاموس لشرحالمكتسبة.

من األسماء؛ االسم فً اإلفراد والتثنٌة والجمع.
 االسم المجرور بالحرف  ،االشتقاق (اسم الفاعل ،اسمالمفعول ،المصدر)؛ الفعل الصحٌح والفعل المعتل

التعبٌر
الكتابً

ٌنتج كتابة نصوصا من
ستة إلى ثمانٌة أسطر
مختلفة األنماط ،سٌما
النمط الوصفً ،فً
وضعٌات تواصلٌة دالة

*ٌتعرف على مختلف  -رسم التاء المربوطة والتاء المفتوحة ؛ الهمزة فً آخر
أشكال الحروف
والضوابط للكتابة الكلمة  ،األلف اللٌنة فً األفعال واألسماء والحروف؛
 رسم األسماء الموصولة؛بالعربٌة
*ٌتحكم فً مستوٌات
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وضعٌات تم ّكن المتعلّم
من:
 .التعبٌر عن تذوقه
لمواطن الجمال
وضعٌة تع ّلم اإلدماج:

 ٌستخدم األوصاؾالمبلبمة للموضوع
 ٌنظم إنتاجه وفق نمطالنصّ الوصفً لتمٌٌزه
عن ؼٌره ّ
ٌوظؾ المعجم
اللؽوي المناسب.
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اللغة الكتابٌة

*ٌنتج منصوصات
حسب وضعٌة
التواصل

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

انطبلقا من سند ٌتدرب
المتعلّم كٌؾ ٌج ّند موارده
كتابٌا لتعٌٌن خطاطة
النصّ الوصفً ،مستعمبل
القرابن اللؽوٌة والنصٌّة
المناسبة لهٌكلة النصّ .

 ٌحترم قواعد اللؽة. ٌحترم شروط العرض عبلمات الوقف المناسبة..

تعلّم اإلدماج والمشارٌع

إعداد دلٌل سٌاحً عن مدن جزابر سٌاحٌة – حكاٌة رحلة واقعٌة إو خٌالٌة -إعداد مطوٌة عن شخصٌات وطنٌة -وصؾ ذاتً.

المحاور الثقافٌة

الهوٌة الوطنٌة  -الحٌاة االجتماعٌة  -القٌم اإلنسانٌة -الحقوق والواجبات  -الحٌاة الثقافٌة  -األٌام الوطنٌة والعالمٌة -الرٌاضة والصحة  -خدمات
اجتماعٌة  -ا ألسفار والرحبلت  -اإلعبلم ووسابل االتصال  -الصناعات والحرؾ – عالم االبتكار واإلبداع – عالم الفن والرٌاضة – الكوارث
الرٌاضٌة.
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ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 5.4ثشّبٍظ اىغْخ اىخبٍغخ ٍِ اىزؼي ٌٞاالثزذائٜ
ٝز٘اطو ٍشبفٖخ ٗمزبثخ ثيغخ عيَٞخ فٗ ٜػؼٞبد خطبثٞخ داىّخٝٗ ،قشأ ّظ٘طب ٍِ ٍخزيف األَّبؽ ٍغ اىزشمٞض اىَْط ِٞاىزفغٞشٗ ٛاىؾغبع،ٜ
رزنُ٘ ٍِ ٍبئخ ٗػشش ِٝإىٍ ٚبئخ ٗخَغ ِٞميَخٍ ،شن٘ىخ عـضئٞب قـشاءح عيَٞـخٝٗ ،فَٖٖبْٝٗ ،زغٖب مزـبثخ فٗ ٜػؼٞبد ر٘اطيٞـخ داىـخ.
ّ
يعي بعد بالده التاريخي والجغرافي ومكانة الجزائر إقميميا وقاريا وعالميا

ّض اىنفبءح اىشبٍيخ

القٌـم
والمواقف

الهوٌة الوطنٌة
الضمٌر الوطنً

يتمسؾ بالديف اإلسالمي والعادات واألخالؽ الحميدة

السوي
ويتم ّكف مف إحداث التوازف في شخصيتو بتقوية نوازع الخير والسموؾ
ّ
يتعاوف مع غيره خدمة لمسمـ والسالـ ورفاىية الشعوب وازدىارىا

المواطنة
التفتح على العالم

الكفاءات
العرضٌة
الميدان
فيم المنطوق

التعبير
الشفوي

طابع فكري
طابع منهجً
طابع تواصلً
طابع شخصً اجتماعً
الكفاءات الختامية

ٝفٌٖ ّظ٘طب
ٝغيت ػيٖٞب
اىَْطبُ
اىزفغٞشٛ
ٗاىؾغبعٜ
يتواصل شفويا
في وضعيات
تفسيرية
وحجاجية دالة.

المصور فيما سميما -يدلي برأيو ويبرره
يفيـ المقروء والمسموع و
ّ
يعتمد المقارنة أثناء تحميؿ المواقؼ واآلراء  -يستعمؿ أسموب ح ّؿ المشكالت واعداد المشاريع وتنفيذىا
يتحمّى بآداب الحديث  -يعمؿ عمى مؤازرة اآلخريف ويتضامف معيـ
يتطمّع إلى المشاركة اإليجابية والمنافسة الشريفة
مركبات الكفاءة

*ٌر ّد استجابة لما ٌسمع
النص
* ٌتفاعل مع
ّ
المنطوق
* ٌحلّل معالم الوضعٌة
التواصلٌة
النص
*ٌق ٌّم مضمون
ّ
المنطوق
* ٌتواصل مع الغٌر

*ٌفهم حدٌثه
*ٌقدم ذاته وٌعبر عنها
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المحتويات المعرفية
ـ ٔظٛص ِغّٛػد ٠غٍث ػٍٙ١ة بٌّٕؾ بٌسفغ١ش،ٞ
ـ ٔظٛص ِغّٛػد ٠غٍث ػٍٙ١ة بٌّٕؾ بٌؿػةغ،ٟ
ـ ِٛػٛػةذ زسٛفّش فٙ١ة ِؼٍِٛةذ ػٓ بٌٛظةئف
بٌّشغؼ١د (ِؼط١ةذ ِٕطم١د ،زؼةس٠ف ،أسلةَ ،زؼذبد،
زٛبس٠خ)٠ٚ ،غٍث ػٍٙ١ة بٌّٕطك (ؾ١ةد بٌّشعً).
ـ اىقشائِ اىيغ٘ٝخّ :
ألْ ،بٌفةء بٌغحح١د ،أ ٚبٌسفغ١ش٠د ،جّة
ّ
أٌْ ،زٌهٌ ،ى ،ٟالَ بٌسؼٍ ،ً١جةإلػةفد اٌٌ ،ٝزٌهٌ ،ىٓ،
جً ،بٌّظذس
ـ اىشٗاثؾ االعزْزبعٞخ أٗ االػزشاػٞخ :ف ٟبألخ١ش ،جةٌسةٌٟ
ٌزب ،ِٕٗ ،ارْ ،جةٌؼىظ ،ػىظ رٌه ،غ١ش ّ
أْ
ـ ط١غ ٚػحةسبذ بٌ١م ٓ١أ ٚبٌسش ّدد ( لذ ،سج ّّةِٓ ،
بٌّؿسًّ ،بػسمذّ ،
أظٓ.
ـ بٌّظطٍؿةذ بٌؼٍّ١د ٚبالعسشٙةد
ـ خطةجةذ زسغٍغً فٙ١ة بٌؿػع زغٍغال ِٕطم١ة ( ؾػع
ٚؾػع ِؼةدخ) ،بٌشغحد ف ٟبإللٕةع
ـ عٕذبذ ِىسٛجد ٠فغّش٘ة شف١ٙة
ـ أفىةس ٚآسبء ِىسٛجد ٠ئّ٠ذ٘ة بٌّسؼٍُّ شف٠ٛة أ٠ ٚخةٌفٙة
جؿػع ٚجشب٘.ٓ١

أنماط لوضعيات تعممية
ـ ٚػؼ١ةذ اطغةء ٌّمشٚء ٠ؿسٞٛ
ػٍ ٝزفةع١ش ٚؾػع٠ٚ ،ظٙش بٌّسؼٍُّ
زّ١١ضٖ ٌٍّٕؾ بٌسفغ١ش ٞػٓ بٌّٕؾ
بٌؿػةغ ٟجةعسخذبَ بٌمشبئٓ بٌخة ّ
طد
جى ًّ ّٔؾ.
ٗػؼٞخ رؼيٌّ اإلدٍبط :بٔطاللة ِٓ
عٕذبذ ِغّٛػد٠ ،ظٙش بٌّسؼٍُّ
اطغةءٖ ٌّة ٠غسّغ اٌِ ٗ١ؿ ّذدب بٌّٕؾ
ِٚؼحّشب ػٓ فّٗٙ

ـ وضعيات تعبيرية شفوية يتناوؿ
مفسرا،
فييا المتعمّـ الكممة ّ
يقدـ فييا
ـ وضعيات تعبيرية شفوية ّ
حججا لتأييد رأي أو مخالفتو.
وضعية تعمم اإلدماج:
محددة ،يتعمّـ
ـ انطالقا مف تعميمات ّ
يقدـ تفسي ار شفويا ،أو
التمميذ كيؼ ّ
حجة مقنعة.
ّ

معايير التقويم
ـ ٠ؿغٓ بإلطغةء،
ـ ّ١ّ٠ض خظةئض وًّ ّٔؾ
(سٚبجؾ ِٕطم١د ،بعسٕسةغ١د،
ِظطٍؿـةذ ػٍّ١ـد،
٠غسشٙذ).

ـ يستخدـ الروابط المغوية
المناسبة لمقاـ التفسير،
الخاصة
ـ يوظّؼ األدوات
ّ
بالتفسير،
ـ يراعي التسمسؿ المنطقي
لألفكار،
ـ يختار الحجج المناسبة
لمتأييد ،والحجج المناسبة
لمتفنيد.
ـ يوظّؼ أدوات التعميؿ المناسبة
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*ٌفهم ما ٌقرأ و ٌعٌد
فيم
المكتوب
(قراءة)

يق أر نصوصا يغمب

بناء المعلومات الواردة
فً النص المكتوب

عمييا النمطان

*ٌستعمل المعلومات

التفسيري

الواردة فً النص

رزنُ٘
والحجاجي
ّ

المكتوب

من ٍبئخ ٗػششٌ* ِٝستعمل إستراتٌجٌة
القراءة و ٌق ٌّم مضمون
إىٍ ٚبئخ ٗخَغِٞ
النص المكتوب.
كلمة ،مشكولة
جـزئيا قـراءة
تحميمية ،سميمـة،
ويفيميا.
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ـ نصوص من مختمف األنماط ،يغمب عمييا النمطاف
التفسيري والحجاجي.
ـ نصوص تتوفر فييا:
لكف ،ليت،
كأفّ ،
أفّ ،
(إفّ ،
 .جمال اسمية منسوخة بػ ّ
لع ّؿ)؛
 .نواصب الفعؿ المضارع(أف ،لف ،كي ،الـ التعميؿ)،
وجوازمو (لـ ،ال الناىية)؛
 .األفعاؿ الخمسة؛
 .الجممة الفعمية؛
 .عالمات اإلعراب (األصمية والفرعية)؛
 .المضارع المبني لممجيوؿ (نائب الفاعؿ)؛
 .التمػييز (الذات والعدد مع مراجعة المضاؼ والمضاؼ
إليو)؛
ثـ ،بؿ ،ؼ)؛
 .العطؼ (وّ ،
 .األسماء الخمسة؛
المؤنث السالـ
 .الجمع (التكسير ،المذ ّكر السالـّ ،
واعرابيما)؛
المثنى واعرابو؛
ّ .
 .التوكيد (المفظي والمعنوي)؛
 .االستثناء بػ(إالّ ،غير ،سوى)؛
 .الفعؿ الثالثي المزيد بحرؼ؛
 .المصدر (مف الثالثي المزيد بحرؼ)؛
 .عالمات التأنيث (التاء المربوطة  ،األلؼ)؛
 .تصريؼ الجممة الفعمية( :مع ضمائر المثنى والجمع)؛
 .اليمزة عمى األلؼ؛
 .اليمزة عمى النبرة (الياء)؛
 .اليمزة عمى الواو؛

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ
يتدرب فييا المتعمّـ عمى:
ـ وضعيات قرائية ّ

ـ يمتزـ بقواعد القراءة الصامتة.

يتدرب فييا
 .وضعيات لمقراءة الجيريةّ ،
المنغـ باحتراـ
عمى االسترساؿ ،واألداء
ّ

ـ يحترـ شروط القراءة

.القراءة الصامتة الواعية،

عالمات الوقؼ.

النص وتحميمو:
ـ وضعيات لفيم
ّ
النص،
 .أسئمة وأجوبة حوؿ معاني
ّ
.استخداـ القاموس،

 .يكتسب الظواىر المغوية المميزة لمنص
التفسيري أو الحجاجي،

النص التفسيري
 .يستخمص خطاطة
ّ
النص الحجاجي.
و ّ

المسترسمة (التنغيـ ،احتػراـ

عالمػات الوقػؼ).
يعبػر عف فيمػو لمعاني
ـ ّ

ػص.
الن ّ

يميز خطاطة النص التفػسيري
ـ ّ
ػص الحجاجي عف غيرىما.
والن ّ

ـتدريب المتعمّـ عمى تنويع سندات القراءة
(قصص ،مجالّت وجرائد ،كتب ،استغالؿ
المحيط :الفتات ،لوحات إشيار.)...

التذوؽ
ـ وضعيات يتعمّـ فييا مبادئ ّ
األدبي (شعر ونثر ،أسباب اختيار

الكممات األساليب دوف أخرى ،مقارنة

النصوص).

ـ وضعية لتعمم اإلدماج:

يتدرب المتعمّـ
انطالقا مف سند مكتوب ّ
عمى إدماج مكتسباتو في القراءة
(القراءة الصامتة ،قراءة جيرية
مسترسمة لسندات مختمفة ،مبر از فيمو
لما يقرأ ،محترما قواعد القراءة السميمة
المسترسمة) ،وذلؾ مف خالؿ نشاطات
ومياـ مدمجة.
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التعبير
الكتابي

(الكتابة)

ينتج كتابة
نصوصا من
ثمانية أسطر
إلى عشرة
أسطر يغمب

عمييا النمطان
التفسيري
والحجاجي

*ٌتعرف على مختلف
أشكال الحروف
والضوابط للكتابة
بالعربٌة
*ٌتحكم فً مستوٌات
اللغة الكتابٌة

*ٌنتج منصوصات حسب
وضعٌة

استغالؿ ك ّؿ الموارد المتناولة في
طية،
المياديف السابقة (لغوية ،خ ّ
منيجية).

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ
ـوضعيات تم ّكف المتعمّـ مف:
 .الكتابة بخطّ واضع ،احتراـ المسافات بيف الكممات،

 .ممارسة الرسـ اإلمالئي (دخوؿ الـ الجر عمى األسماء المعرفة ب
"أؿ" ،اتّصاؿ حرؼ الجر ب "ما" االستفيامية،
المينة ،)...
 .رسـ اليمزة ،األلؼ ّ

 .وضع عالمات الوقؼ في أماكنيا المناسبة.

تتضمف أنشطة يتعمّـ فييا التمميذ:
ـ وضعيات
ّ
 .تمخيص نصوص مقروءة ،ويعيد تصميميا،

 .وضع مقدمة حوارية لنص حجاجي،

 .تدويف استجواب لشخصية عممية ،رياضية  ،سياسية ،تاريخية ،فنية....
،

 .تحرير تقرير زيارة(مكتبة ،حديقة حيوانات ،سوؽ شعبي،)...

 .التصرؼ في النصوص واثرائيا بأنماط مختمفة في وضعيات
مالئمة.
ـ وضعية تعمم اإلدماج:
لماد غذائية أو موقع
انطالقا مف سند إشياري يمثؿ ترويجا ّ
يجند موارده كتابيا مستعمال أدوات
يتدرب المتعمّـ كيؼ ّ
سياحيّ ،...
التعميؿ واإلقناع وىيكمة النص وفؽ الخطاطة المناسبة.
تعمم اإلدماج المشاريع
المحاور الثقافية

ـ يستخدم التفاسيػر
والحجػج المناسبة
لمموضوع.
ظؼ المعجـ
ـ يو ّ
المغوي المناسب.
ـ يستعمل:
 .أدوات التعميؿ،
 .الروابط المنطقية،
ـ يحترم قواعد المغة
واإلمالء.
ـ ينظم إنتاجو وفؽ

النص التفسيري
نمط
ّ
والحجاجي.

ـ يحترم شروط
العرض.

قضية عادلة ػإعداد
التمثيمية ػ القصة ػ الرسالة ػ التقرير ػ إعداد السندات الالزمة إلقامة معرض حوؿ ظاىرة ما ػ إعداد السندات الالزمة لمقياـ بمظاىرة تضامنا مع ّ

مجمّة حائطية ػ كتابة مقابمة خيالية مع شخصية معروفة ( تاريخية ،رياضية ،فنية)...

اليوية الوطنيةػ الحياة االجتماعية ػ القيـ اإلنسانية ػ الحقوؽ والواجبات ػ الحياة الثقافيةػ األياـ الوطنية والعالمية ػ الرياضة والصحة ػ خدمات اجتماعية ػ األسفار

والرحالت ػاإلعالـ ووسائؿ االتصاؿ ػ الصناعات والحرؼ ػ عالـ االبتكار واإلبداع ػ عالـ الفف ػ الكوارث الطبيعية.
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ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 .5وضع المنهـج حٌـّز التطبٌـق
 5.5توجٌهات تربوٌة :تجسٌدا للمقاربة التً ُتع ّد اختٌارا منهجٌاٌ ،نبؽً أن ننظر إلى اللؽة نظرة شمولٌة .لذلك
ٌجدر بنا أن نتناول نشاطات اللؽة العربٌة وفق منظور تكاملًٌ ،عتمد على استثمار الموارد اللؽوٌة المختلفة قصد
إدماج المتعلّم لها واستؽبللها فً إنتاجه.
أ ) التعبٌر الشفوي :على المعلّم أن ٌكون مٌسّرا للتعلّمات ،وموجّ ها مرشدا للمتعلّمٌن الذٌن ٌساهمون بالقسط
األوفر فً بناء تعلّماتهم ،وذلك من خبلل:
 اختٌار وضعٌات تعلّمٌة تثٌر الرؼبة فً التواصل لدى المتعلّمٌن ،باستعمال الصٌػ والتراكٌب المحقّقةللعمل اللؽوي المستهدؾ ،ح ّتى ال ٌتحوّ ل نشاط التعبٌر الشفوي إلى مجرّ د تردٌد لقوالب لؽوٌة جاهزة ؛
 تشجٌع المتعلّمٌن على استثمار المؤلوؾ اللؽوي العربً لدٌهم فً التعبٌر الشفوي ؛ّ
المنظم وفق آداب الكبلم؛
 تشجٌع المتعلّمٌن على التواصل الشفوي التلقابً ّصٌة.
حث المتعلّمٌن على تنوٌع خطاباتهم استجابة لمقتضٌات التواصل المرتبطة باألنماط الن ّ
ب) الـقراءة:
 العمل على ربط القراءة بالفهم (القراءة الواعٌة) ،السٌما بعد اكتساب الرموز اللؽوٌة (الحروؾ) ،من خبللالتفاعل مع النصوص ّ
بتمثلها ومحاكاتها ،فٌتكوّ ن لدى المتعلّم رصٌد لؽوي ٌمكن استثماره فً اإلنتاج ؛
 اعتماد وضعٌات قرابٌة تخلق الرؼبة فً القراءة ،مثل االنطبلق من أنشطة إٌقاظٌة مح ّفزة تن ّشط الخٌال؛ التدرّ ج فً تعلّم القراءة من اإلجمال إلى الجزء ،ومن التحلٌل فالتركٌب ؛ استثمار المقروء فً جوانبه الشكلٌة والداللٌة ؛ تدرٌس الظواهر النحوٌة انطبلقا من نصوص القراءة ،والعمل على توفٌر فرص استثمارها استثماراوظٌفٌا ،على أن ٌكون هذا التعلٌم ضمنٌا فً السنوات الثبلث األولى من المرحلة االبتدابٌة ،وصرٌحا فً
السنتٌن الرابعة والخامسة ؛
ّ
الخط العمود الثانً للؽة ،السٌما فً
 اعتبار الكتابة نشاطا مدمجا فً القراءة وإٌبلإه األه ّمٌة البلزمة ،كونالطور األوّ ل؛
 اعتبار الرسم ( اإلمبلء ) نشاطا لؽوٌا م ّتصبل بالقراءة أٌضا ؛ استؽبلل حصص القراءة للتدرٌب على اإلنتاج بالتصرّ ؾ فً النصّ  ،ومحاكاة األسالٌب المتنوّ عة فٌه؛ّ
تخطً صعوباتهم؛
 استؽبلل تعثرات المتعلّمٌن لبناء أنشطة عبلجٌة تم ّكنهم منوانطبلقا م ّما سبق ،فإنّ نشاط القراءة ٌنبؽً أن ٌكون محورا ل ّع ّدة نشاطات لؽوٌة متكاملة.
ج ) التعبٌر الكتابـً:
 تمكٌن المتعلّمٌن من فرص كافٌة لئلنتاج الكتابً ،انطبلقا من مقامات وسندات متنوّ عة تخلق لدٌهم الحاجةإلى التواصل كتابٌا؛
صة باإلنتاج الكتابً ؛
 إحكام الربط بٌن أنماط النصوص المستهدفة فً القراءة ،والتدرٌبات الخا ّ مرافقة المعلّم للمتعلّمٌن فً إنتاجهم الكتابً ،بتوجٌههم إلى الوسابل واألدوات المناسبة ( المعجم ،التراكٌب،األسالٌب)...؛
 التدرٌب على الكتابة بمنح المتعلّمٌن فرص الشطب واإلصبلح والمراجعة ؛مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2116 -
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ّ
الخط الواضح السلٌم من األدوات المساعدة على الفهم والتواصل الكتابً؛
 اعتبار تدرٌب المتعلّمٌن على استعمال الحاسوب لمعالجة نصوص ٌنتجونها.د ) المشروع البٌداغوجً:
 االنطبلق فً المشروع من وضعٌة مشكلة ،أو سٌاق مح ّفـز على اإلنتاج الكتابً؛ ؼرس روح العمل الجماعً لدى المتعلّمٌنّ ،وحثهم على اإلنجاز الفردي لنصٌبهم من المشروع؛
 اقتراح مشارٌع تضمن استثمار الموارد المكتسبة ،وتكون ذات داللة بالنسبة للمتعلّم ،وتستجٌب الهتماماته . . 2.5توجٌهات تتعلق بالوسائل التعلٌمٌة :باإلضافة إلى الكتاب المدرسً ،على المعلّم أن ٌستعٌن بوسابل أخرى،
ال سٌما التً تجذب اهتمام المتعلّم ،فٌختار لك ّل نشاط السندات المبلبمة ( قصص ،نصوص ،مشاهد ،مواقؾ،
أشرطة صوتٌة ،أفبلم.)...
 . 5.5توجٌهات تتعلّق بالتقوٌم :نورد مصطلح "التقوٌم" هنا بمعناه القٌاسً (تقٌٌم) ،وبمعناه العبلجً ،ذلك أنّ
ّ
ٌتجزأ من العملٌة التعلّمٌة .لذل ،على المعلّم:
األوّ ل ضروري للثانً ،وٌش ّكل بمعنٌٌه جزءا ال
 استؽبلل ّتعثـرات التبلمٌذ فً مختلؾ األنشطة لبناء أنشطة عبلجٌة؛
 تخصٌص أنشطة عبلجٌة فورٌة الستدراك النقابص وتذلٌل الصعوبات ؛ فسح المجال أمام المتعلّمٌن كً ٌقٌّموا إنتاجهم تقٌٌما ذاتٌا ،أو ثنابٌا أو جماعٌا ،وإعادة صٌاؼة هذا اإلنتاجباعتماد حصٌلة التقٌٌم.
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 .1تقدٌم المادّ ة :الرٌاضٌات وسٌلة لتكوٌن الفكر ،وأداة الكتساب المعارؾ .فهً تساهم فً نموّ قدرات التلمٌذ الذهنٌة
وتشارك فً بناء شخصٌته ودعم استقبللٌته وتسهٌل مواصلة تكوٌنه المستقبلً .كما تم ّكن التلمٌذ من اكتساب أدوات
مفهوماتٌة وإجرابٌة مناسبة تم ّكنه من القٌام بدوره بثقة وفاعلٌة ،فً محٌط اجتماعً تتزاٌد متطلّباته أكثر فؤكثر ،وفً
عالم شمولً ٌتحوّ ل باستمرار .وهذا ٌعنً أ ّنها تضطلع بمه ّمة تكوٌن العقل الناقد وتملٌكه أدوات ومقاٌٌس الحكـم،
ومفاهٌم الصحٌح والخطؤ المجرّ دة .
إنّ الرٌاضٌات حاضرة  -أكثر من أي وقت مضى -فً المحٌط االجتماعً واالقتصادي واإلعبلمً والثقافً لئلنسان،
وهً تؤخذ أه ّمٌتها النسبٌة من مجتمع آلخر ،تبعا ً لتق ّدم هذا المجتمع وتطوّ ر حٌاته التً تحتاج لكثٌر من األمور،
كاالستدالل والقٌاس والترتٌب وحساب الكمٌات والمقادٌر (المدد والمسافات والمساحات والحجوم والكتل) وؼٌرها ،وهو
ما ٌجعل تعلّمها أساسٌا لك ّل فرد.
وعلى الرؼم من محافـظة الرٌاضٌات على مسلّمـاتها القابمة منذ القدم ،فإ ّنها قد واكبت التطوّ رات العلمٌة والتقـنٌة
المعاصرة ،وساهمت فً تطوٌر العلوم الحدٌثة من إعبلم آلً ،وطبّ وعلوم طبٌعٌة ،واقتصاد ،ومواصبلت واتصاالت.
بحق العمود الفقـري لتطوّ ر العلوم على اختبلؾ أنواعها و ُ
وبناء علٌه ،تعتبر الرٌاضٌـات ّ
ش َعـبها ،إذ ال نكاد نتصور
ازدهارا معتبرا فً أيّ من هذه المٌادٌن دون أن ٌكون للرٌاضٌات نصٌب فً ذلك .إ ّنها تساهم مع المواد األخرى فً
تحقٌـق ملمح التلمٌذ ،وٌرمً تدرٌسها إلى تمكٌنه من اكتساب كفاءات قابلة للتحـوٌل إلى مختلؾ المجاالت ( المواد
األخرى ،الحٌاة الٌومٌة) ،لذلك ٌنتـظر من تعلّم الرٌاضٌات تحقٌق ؼرضٌن اثنـٌن ،أحدهما ذو طابع تكوٌنً ثقافً،
واآلخر نفعً.
تبرز أه ّمٌة الرٌاضٌات فً التعلٌم االبتدابً انطبلقا من كونها أحد التعل ّمات األساسٌة لها ولبق ٌّة العلوم .لذا ٌجب أالّّّ
ٌكون تعلٌمها ذا طابع انتقابً ،وال سببا فً فشل التلمٌذ فً دراسته.
 1..غاٌات تدرٌس الرٌاضٌات فً التعلٌم االبتدائً
ّ
ٌتمحور منهج الرٌاضٌات فً التعلٌم االبتدابً حول ح ّل مشكبلت فً مختلؾ المٌادٌن ،والذي ٌتطلب دراسة منظمة
لؤلعداد (التعداد العشري ،الحساب) ولؤلشكال (عبلقات متعلّقة بالفضاء) ولبعض المقادٌر وقٌاسها .وفً هذا الصدد ،ال
ُتبنى المفاهٌم المتعلّقة بهذه المحاور لذاتها ،بل كؤدوات فاعلة لح ّل مشكبلت.
وفً هذا اإلطارٌ ،مكن صٌاؼة ؼاٌات تدرٌس الرٌاضٌات فً النقاط اآلتٌة:
 تنمٌة العقل الناقد لدى المتعلّم ،وتملٌكه أدوات ومقاٌٌس الحكم ،ومفاهٌم الصحٌح والخطؤ؛ تؤهٌل المتعلّم لمواجهة متطلّبات الحٌاة العصرٌة وح ّل المشكبلت التً تعترضه ،بمنهجٌة ت ّتصؾ بالعقبلنٌةوالموضوعٌة؛
 المساهمة فً بناء شخصٌة المتعلّم ،وتوسٌع ثقافته ،ودعم استقبللٌته ،وتسهٌل مواصلة تكوٌنه المستقبلً. 2..مساهمة المادّ ة فً تحقٌق الملح الشامل
تتض ّمن الكفاءات العرضٌة المساعً الفكرٌة والمنهجٌة المشتركة بٌن مختلؾ الموا ّد التً نسعى إلى جعل المتعلمّ
ٌكتسبها أثناء مساره الدراسً .والرٌاضٌات -كباقً المواد -تسهم فً تحقٌق بعض الكفاءات العرضٌة إسهاما
مباشرا ،وبشكل ؼٌر مباشر بالنسبة لبعضها اآلخر.
فتعلّم الرٌاضٌات فً االبتدابًٌ ،قوم على البحث واالستكشاؾ ،والمبلحظة والتجرٌب والتحلٌل ،واالستدالل والتبرٌر
والنقد والتخ ٌّل وتشجٌع الفضول العلمً ،واالستعمال الفعّال للتكنولوجٌات الحدٌثة.
أمّا فً المجال المنهجً ،فإنّ الرٌاضٌات تعمل على إكساب التبلمٌذ استراتٌجٌات العمل الف ّعال ،كالتخطٌط وتنظٌم
المعطٌات وجمعها وتصنٌفها ،وتجنٌدها فً ح ّل مشكبلت وتحوٌلها إلى مواقؾ معٌشٌة.
تنمو قدرات التلمٌذ على البحث والتجرٌد واالستدالل والتبرٌر وتتطوّ ر أثناء فترات العمل الفردي أو الفوجً أو
الجماعً ،وكذا فً فترات التبادل ومواجهة األفكار أثناء بناء التعلّمات .لذلك ٌنبؽً أالّ ٌطؽى التدرٌب (الذي ٌعتبر
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ضرورٌا لتثبٌت بعض المعارؾ وجعلها سهلة المنال) على المرحلة األساسٌة التً ٌت ّم خبللها بناء المعارؾ من قبل
التبلمٌذ.
ُ
كما ٌنبؽً أن تعطى أه ّمٌة للمعالجة الٌدوٌة ألشٌاء ملموسة فً األنشطة المقترحة على التبلمٌذ لمساعدتهم على
وضع تصوّ رات لوضعٌات تعتمد سندا كتابٌاٌ ،مكن فً السنتٌن األولى والثانٌة االرتكاز على ألعاب أو على تجارب
تتح ّقق فعبل بؤشٌاء ملموسة.
وهذا ال ٌعنً أن المعالجة الٌدوٌة هً التً تش ّكل النشاط الرٌاضً ،بل األسبلة التً تثٌرها والنشاط الذهنً الذي
ٌنتج عنها .وعلى هذا األساس أعطٌت األسبقٌة لح ّل المشكبلت فً التعلّمات.
وفً مجال القٌم والمواقؾٌ ،ساهم تعلّم الرٌاضٌات فً احترام القواعد ،والنجاعة والدقة ،وترسٌخ قٌم العدل
واإلنصاؾ والتضامن والتعاون والصدق ،وتذوّ ق الجمال ،وتعزٌز قٌم الجد واالجتهاد والمثابرة ،والتبادل وتق ّبل
الرأي اآلخــر.
 3 .1توجٌهات تتعلّق بطبٌعة المعارف والموارد المطلوب تجنٌدها
 1 .3 . 1مكانة حل ّ المشكبلت
إنّ نشاط ح ّل المشكبلت من صمٌم تعلّم الرٌاضٌات .وهو معٌار أساسًّ للتح ّكم فً المعارؾ فً ك ّل المجاالت
الرٌاضٌة ،وهو أٌضا وسٌلة لضمان امتبلك هذه المعارؾ والمحافظة على معناها.
عند تعلّم الرٌاضٌاتٌ ،عد التلمٌذ أدوات لح ّل مشكبلت حقٌقٌة ،ثم ٌستؽلّها بإعادة استثمارها فً ح ّل مشكبلت أخرى.
إنّ معظم المفاهٌم المدروسة فً المٌادٌن األربعة المهٌكلة للما ّدة (األعداد واحلساب ،الفضاء واذلندسة ،تنظيم معطيات ،ادلقادير
والقياس) فً التعلٌم االبتدابًٌ ،مكن أن تبنى بفضل نشاطات مختارة ،كؤدوات وجٌهة وف ّعالة لح ّل مشكبلت ،قبل أن
ّ
وتوظؾ فً وضعٌات أخرى .
تدرس هذه المفاهٌم لذاتها
ٌنبؽً أن تم ّكن الوضعٌات اإلشكالٌة المختارة التلمٌ َذ من الوعً بعدم كفاٌة معارفه وإجراءاته وبعدم فاعلٌتها،
واإلحساس بالحاجة إلى بناء معارؾ جدٌدة وإجراءات أكثر فاعلٌة .مثبل :مشكل ع ّد عناصر مجموعة ناتجة عن ض ّم
مجموعتٌن معروفتٌنٌ ،مكن حلّه بالع ّد واحدا واحدا ،ث ّم بالع ّد التكمٌلً ،وفً األخٌر بتقنٌات الجمع (حسب رلاالت
األعداد ادلستعملة).
كذلك أٌضا بالنسبة لح ّل مشكبلت للبحث (أي تلك اليت مل يسبق للتلميذ استكشاف طرق حلّها) ،إذ ٌسمح له باللجوء إلى
إجراءات شخصٌةٌ ،عتبر شرحها والتبادل حولها لحظات أساسٌة فً النشاط الرٌاضً .كما ٌنبؽً أن تش ّكل
الوضعٌات المقترحة إشكالٌة حقٌقٌة للتلمٌذ تتطلّب منه البحث إلعداد إجابته.
من خبلل هذه األنشطةٌ ،شرع التلمٌذ فً تطوٌر قدراته على البحث والشرح والتعلٌل واالستدالل .لذا فمن الضروري
أن ٌولى اهتمام خاصّ بمحاوالت التبلمٌذ وأخطابهم ومنهجٌاتهم فً العمل ،واستؽبللها أثناء المناقشة.
تم ّكن هذه الوضعٌات من العمل على تنمٌة وترسٌخ إستراتٌجٌة ح ّل المشكبلت ،والتً تتض ّمن:
 تحلٌل تعلٌمة؛ الشروع فً تنفٌذ سٌرورة شخصٌة وإتمامها؛ّ
للخطة المستعملة باعتماد منتوج (ورقة البحث ،شيء مبين) .....؛
 عرض حال شفهً القبول بوجود إجراءات أخرى ومحاولة فهمها؛ تحرٌر إجابة؛ محاولة فهم حلول أخرى؛ تشخٌص األخطاء ومحاولة فهم مصادرها (أخطاء يف السًنورة  ،أخطاء يف تنفيذ السًنورة) ومحاولة تصحٌحها.وال ُتن ّمى هذه الخطوات لذاتها ،بل ٌبقى ح ّل المشكل المطروح هو الهدؾ األساس.
 2 .3 . 1التعبٌر المتداول والتعبٌر الرٌاضً
ٌستعمل التلمٌذ أثناء التعلّمات الرٌاضٌة اللؽة المؤلوفة ،ث ّم ٌشرع فً اكتساب التعبٌر الرٌاضً تدرٌجٌا (ادلصطلحات،
الرموز.)...
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تساهم الرٌاضٌات ،إلى جانب المواد األخرى ،فً تطوٌر الكفاءات اللؽوٌة (شفهٌا وكتابٌا) عند التلمٌذ ،مع أخذ
خصوصٌات التعبٌر الرٌاضً بعٌن االعتبار.
فً السنة األولىُ ،تقترح األنشطة الرٌاضٌة فً ؼالب األحٌان شفهٌا ،انطبلقا من وضعٌات تعتمد أدوات ملموسة.
األمر الذي ٌم ّكن التلمٌذ من المعالجة الٌدوٌة قصد البحث عن إجابة للسإال المطروح ،وٌم ّكن المعلّم من جعل التبلمٌذ
ٌتح ّققون تجرٌبٌا من الحلول المقترحة .كما ٌمكن أٌضا وصؾ هذه األنشطة شفهٌا مع تدوٌن (أو عرض) العناصر
التوضٌحٌة الها ّمة على السبورة.
وٌمكن للمعلّم فً بعض الحاالت اقتراح وضعٌات تعتمد سندا كتابٌا ،ولكنٌ ،نبؽً للمعلّم أن ٌسهر على أال ّ تش ّكـل
صعوبات القراءة عابقا لفهم الوضعٌة ،وبالتالً تعرقل شروع التلمٌذ فً سٌرورة الح ّل .وفً ك ّل الحاالت ،فإ ّنه من
الضروري مطالبة ع ّدة تبلمٌذ بإعادة الصٌاؼة الشفهٌة للتعلٌمات والعمل المطلوب -بتعبٌرهم الخاص – قصد تسهٌل
الفهم.
بعد عمل بحث (فردي أو جماعً) للتبلمٌذّ ،
ٌنظم المعلّم فترة الحوصلة الجماعٌة ،وشرح الخطط والنتابج المختلفة،
وتبادل مبرّ رات ثباتها .تجرى هذه الفترة أساسا بصفة شفوٌة ،وٌسهر المعلّم خبللها على ترك التبلمٌذ ٌع ّبرون بصفة
تلقابٌة قبل مطالبتهم بتعبٌر أكثر صرامة.
إنّ تدرٌس الرٌاضٌاتٌ ،م ّكن -ابتداء من التعلٌم االبتدابً -من وضع مصطلحات دقٌقة .وقد تكون بعض التداخبلت
بٌن " كلمات رٌاضٌة" و "كلمات مؤلوفة" مصدر لبس .وعلى سبٌل المثال ،الكلمتان " :رقم " و "عدد" ،تستعمبلن
بالمعنى نفسه فً اللؽة المؤلوفة ،وبمعنٌٌن مختلفتٌن فً الرٌاضٌات .لذا تستؽ ّل ك ّل
الفرص مع التبلمٌذ إلظهار هذه االختبلفات بٌن الكلمات.

مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2116 -

63

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

ٍالٍؼ اىزخ ّشط
التخرج من التعلٌم األساسً فً مادّ ة الرٌاضٌات
 .1 .2مبلمح
ّ
التخرج من التعلٌم األساسً
ملمح
ّ
ٌصوغ بتعبٌر رٌاضً دقٌق مشكبلت رٌاضٌاتٌة
الكفاءة الشاملة ومشكبلت من الحٌاة الٌومٌة وٌحلّها بوضع
فرضٌات واقتراح تخمٌنات وتطبٌق أنماط حلول
المٌادٌن
لمشاكل قابلة للتعمٌم ،واستعمال استدالالت مختلفة.

األعداد والحساب

تنظٌم معطٌات والدوال

الفضاء والهندسة

المقادٌر والقٌاس

التخرج من التعلٌم المتوسط
الملمح
ّ

التخرج من التعلٌم االبتدائً
الملمح
ّ

ٌح ّل مشكبلت من الحٌاة الٌومٌة بتوظٌؾ مكتسباته ٌح ّل مشكبلت بتجنٌد المعارؾ العلمٌة والتقنٌة
والمنهجٌة المتعلّقة بمختلؾ المٌادٌن (األعداد،
فً مختلؾ مٌادٌن الما ّدة (العددي ،الهندسً،
الحساب ،التناسبٌة وتنظٌم المعلومات ،الفضاء
الدوال وتنظٌم معطٌات) وٌبنً براهٌن وٌحكم
والهندسة ،المقادٌر والقٌاس).
على صدق االستدالل.

ك خ :1
ك خ :1
ك خ :1
ّ
ٌمارس الحساب الحرفً والعملٌات الحسابٌة على ٌح ّل مشكبلت متعلقة باألعداد (ع ّد ك ّمٌات ،قراءة
ٌحل مشكبلت من المادة ومن الحٌاة الٌومٌة متعلقة
وكتابة ،مقارنة وترتٌب ،وضع عبلقات بٌنها،
األعداد (الطبٌعٌة ،العشرٌة ،النسبٌة ،الناطقة،
باألعداد والمعادالت والمتراجحات ونمذجة
واستعمال المعلومات الموجودة فً كتابتها)،
الص ّماء) ،وٌح ّل مشكبلت بتوظٌؾ المعادالت
وضعٌات حقٌقٌة.
والعملٌات علٌها وتوظٌؾ الحساب بنوعٌه (آلً،
والمتراجحات.
متم ّعن فٌه).
ك خ :2
ك خ :2
ك خ :2
ّ
ّ
ل مشكبلت متعلّقة بالتناسبٌة(استعمال استدالالت
ٌح ّ
مخططات
ٌنظم معطٌات فً شكل جداول أو
ٌح ّل مشكبلت من الما ّدة ومن الحٌاة الٌومٌة متعلّقة
شخصٌة) وباستعمال معطٌات عددٌة ّ
منظمة فً
وٌستؽلها (قراءة ،تحلٌل) وٌح ّل مشاكل مرتبطة
بالتناسب والدوال والقٌاس وتنظٌم المعطٌات ،مع
ّ
ّ
بالتناسبٌة  ،وٌوظؾ المقادٌر (أطوال ،مساحات ،قوابم أو جداول أو مخططات واستؽبللها.
توضٌح معانٌها الكامنة.
حجوم ،مدد ،) ... ،وٌستعمل وحدات قٌاسها.
ك خ :3
ك خ :3
ك خ :3
ٌح ّل مشكبلت بتوظٌؾ خواصّ األشكال الهندسٌة ٌح ّل مشكبلت متعلّقة بالتموقع فً الفضاء ،
ٌحل مشكبلت متعلّقة بالفضاء والزمن باستعمال
المستوٌة المؤلوفة والمج ّسمات والتحوٌبلت النقطٌة والتعرّؾ على األشكال ووصفها وتمثٌلها أو إنجاز
خواصّ األشكال الهندسٌة المؤلوفة والتحوّ الت
مثٌل لها ،ونقلها وإنشابها اعتمادا على خواصّ
(التناظران ،االنسحاب ،الدوران) واإلنشاءات
النقطٌة.
هندسٌة باستعمال أدوات مناسبة.
الهندسٌة والبراهٌن.
ك خ :4
ك خ :4
مالحظة:
ّ
ّ
ٌح ّل مشكبلت متعلقة بقٌاس أشٌاء ،ة أو مشكبلت
ٌح ّل مشكبلت متعلقة بقٌاس أشٌاء هندسٌة من الواقع
التعليم
مرحلة
في
مستقال
والقياس
المقادير
ميدان
يظهر
ال
هندسٌة (الطول ،الكتلة ،السعة ،المساحة) أو
أو مرسومة (الطول ،الكتلة ،السعة ،المساحة) أو
التعلٌم فً الزمن ،أو قٌاس مدد باختٌار األداة
التعلٌم فً الزمن ،أو قٌاس مدد باختٌار األداة
المتوسط ،بل يكون التوسع فيو ضمن الكفاءتين
المناسبة والوحدة المناسبة ،واستعمال العبلقات
المناسبة والوحدة المناسبة ،واستعمال العبلقات بٌن الختاميتين  1و 3
بٌن مختلؾ الوحدات.
مختلؾ الوحدات.
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ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

ٍ 2.2الٍؼ اىزخشط ٍِ أؽ٘اس اىزؼي ٌٞاالبتدائي فً مادّ ة الرٌاضٌات

اىنفبءح
اىشبٍيخ

اىنفبءاد
اىخزبٍٞخ

اىزخشط ٍِ اىط٘س 2
ٍيَؼ
اىزخشط ٍِ اىط٘س 3
ٍيَؼ
اىزخشط ٍِ اىزؼيٌٞ
ٍيَؼ
ّ
ّ
ّ
االثزذائٜ
االثزذائٜ
االثزذائٜ
ٌح ّل مشكبلت بتجنٌد معارفه
ٌح ّل مشكبلت بتجنٌد المعارؾ
ّ
حول األعداد (األعداد الطبٌعٌة
العلمٌة والتقنٌة والمنهجٌة المتعلقة
ٌح ّل مشكبلت بتجنٌد معارفه
األصؽر من  100000واألعداد
بمختلؾ المٌادٌن (األعداد
حول األعداد (الطبٌعٌة
العشرٌة) ،وعملٌات الجمع
والحساب ،التناسبٌة وتنظٌم
والعشرٌة والعملٌات علٌها
معطٌات ،الفضاء والهندسة،
والطرح والضرب والتناسبٌة
والتناسبٌة ووحدات القٌاس)
ووحدات الطول والكتل والسعة
المقادٌر والقٌاس).
باستعمال المصطلحات
باستعمال المصطلحات المناسبة
والخواصّ الهندسٌة المناسبة
واالستقامٌة ،ومقارنة األطوال،
لوصؾ أو نقل أو تمثٌل أو
والتناظر المحوري لوصؾ أو
تكبٌر(تصؽٌر) شكل هندسً.
نقل أو تمثٌل أو تكبٌر (تصؽٌر)
شكل.
ّ
ك خ ٌ :1ح ّل مشكبلت متعلقة
ك خ :1
ك خ :1
ٌح ّل مشكبلت من الحٌاة الٌومٌة باألعداد الطبٌعٌة والعشرٌة
ّ
ٌح ّل مشكبلت متعلقة باألعداد
(قراءة وكتابة ،مقارنة وترتٌبا،
(ع ّد كمٌات ،قراءة وكتابة ،مقارنة متعلّ
الطبٌعٌة
باألعداد
قة
والعبلقات بٌنها ،واستعمال
والعشرٌة ( قراءة وكتابة،
وترتٌب ،وضع عبلقات بٌنها
المعلومات الموجودة فً كتابتها)،
وحساب مجموع وفرق عددٌن
واستعمال المعلومات الموجودة مقارنة وترتٌبا ،والعبلقات
طبٌعٌٌّن أو عشر ٌٌّن ،وجداء
بٌنها) ،والعملٌات علٌها
فً كتابتها) ،والعملٌات علٌها
عددٌن أحدهما عشريّ وحاصل
مختلفة
إجراءات
باستعمال
(آلً،
وتوظٌؾ الحساب بنوعٌه
وباقً قسمة عدد طبٌعً على
والحساب بنوعٌه.
متمعّن فٌه).
عدد طبٌعً.

ك خ :2
ك خ :2
ك خ :2
ٌح ّل مشكبلت باستعمال
ّ
ٌح ّل مشكبلت باستعمال
ٌحل مشكبلت متعلقة بالتناسبٌة
استدالالت متعلّقة بالتناسبٌة
ّ
استدالالت متعلقة بالتناسبٌة
(استعمال استدالالت شخصٌة)
والنسبة المبوٌة والسلّم ،
ّ
ومعطٌات عددٌة منظمة فً
باستعمال معطٌات عددٌة
ومعطٌات عددٌة ّ
منظمة فً
ّ
ّ
قوابم أو جداول أو مخططات
منظمة فً قوابم أو جداول أو
ّ
مخططات
قوابم أو جداول أو
ّ
أو صور.
مخططات واستؽبللها.
أو صور.
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اىزخشط ٍِ اىط٘س 1
ٍيَؼ
ّ
االثزذائٜ

اىَْزظش ٍِ
اىزؾؼٞشٝخ

ٌح ّل مشكبلت بتجنٌد معارفه حول
(األعداد الطبٌعٌة األصؽر من
 )1000وعملٌتًّ الجمع والطرح
ووحدات قٌاس الطول (المتر ()m
والسنتٌمتر ( ))cmواستعمال
المصطلحات المناسبة واالستقامٌة،
لمقارنة األطوال ووصؾ أو نقل أو
تمثٌل شكل.
 ع ّد أشٌاء وكتابةبعض األرقام...
ك خ :1
 استعمال كلماتّ
ٌح ّل مشكبلت متعلقة باألعداد
بسٌطة لوصؾ
الطبٌعٌة (ع ّد كمٌات ،قراءة وكتابة ،أشكال (من الواقع
أو مرسومة).
مقارنة وترتٌبا ،والعبلقات بٌنها،
واستعمال المعلومات الموجودة فً
كتابتها) ،وحساب مجموع وفرق
وجداء عددٌن طبٌع ٌٌّن.

ك خ :2
ٌح ّل مشكبلت باستعمال معطٌات
عددٌة ّ
منظمة فً قوابم أو جداول
ّ
مخططات أو صور.
أو
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ك خ :3
ٌح ّل مشكبلت متعلّقة بالتعلٌم فً
الفضاء والتعرّ ؾ على األشكال
ووصفها وتمثٌلها أو إنجاز مثٌل
لها ،ونقلها وإنشابها اعتمادا على
خواصّ هندسٌة ،وباستعمال
أدوات مناسبة.
ك خ :4
ّ
ٌح ّل مشكبلت متعلقة بقٌاس أشٌاء
هندسٌة من الواقع أو مرسومة
(الطول ،الكتلة ،السعة ،المساحة)
أو التعلٌم فً الزمن أو قٌاس مدد
باختٌار األداة المناسبة والوحدة
المناسبة واستعمال العبلقات بٌن
مختلؾ الوحدات.

الكفاءات
العرضٌة

طابع فكري
طابع منهجً
طابع تواصلً -
طابع شخصً
واجتماعً
-
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ك خ :3
ك خ :3
ّ
ٌح ّل مشكبلت متعلقة بتعٌٌن
ّ
ٌح ّل مشكبلت متعلقة بالتعلٌم
موقع أو وصؾ تنقل فً الفضاء
على مرصوفة والتناظر
ّ
مخطط باستعمال
أو على
المحوري ،والمجسمات
مصطلحات مناسبة وتعبٌر سلٌم،
ّ
واألشكال المستوٌة ،والتحقق من وبالتعرّ ؾ على األشكال
خواصّ هندسٌة باستعمال أدوات ووصفها وتمثٌلها ونقلها
مناسبة.
وإنشابها اعتمادا على خواصّ
هندسٌة .
ك خ :4
ك خ :4
ٌح ّل مشكبلت باختٌار األداة
ٌح ّل مشكبلت باختٌار األداة
المبلبمة والوحدات المناسبة
المبلبمة والوحدات المناسبة
لقٌاس أشٌاء هندسٌة من الواقع لقٌاس أشٌاء هندسٌة من الواقع
أو مرسومة (الطول ،الكتلة،
أو مرسومة (الطول ،الكتلة،
السعة ،المدة ،المساحة ،الحجم) السعة ،المدة ،المساحة ،الحجم)
وٌستعمل العبلقات بٌن مختلؾ وٌستعمل العبلقات بٌن مختلؾ
الوحدات.
الوحدات.

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

ك خ :3
ٌح ّل مشكبلت متعلّقة بتعٌٌن موقع
أو وصؾ تنقل فً الفضاء أو على
ّ
مخطط باستعمال مصطلحات
مناسبة وتعبٌر سلٌم ،وٌصؾ أشٌاء
أو أشكاال باستعمال خواصّ لها
لتمثٌلها أو إنجاز مثٌل لها.
ك خ :4
ٌح ّل مشكبلت متعلّقة بترتٌب
أحداث حسب تسلسلها الزمنً،
وٌستعمل الساعة والروزنامة لتعلٌم
أحداث وتقدٌر مدد ،وٌقارن أشٌاء
حسب الطول أو الكتلة.

ٌبلحظ وٌستكشؾٌ ،حلّل وٌبنً استدالالت
ّ
والتخٌل والسلوك اإلبداعً
ٌمارس الفضول العلمً والفكر النقدي،
ٌتح ّقق من صحّ ة نتابج ،وٌصادق علٌها
ٌستعمل تكنولوجٌات اإلعبلم واالتصال
ٌمارس سلوك العمل المستق ّل لتوسٌع ثقافته العلمٌة ،وللتكوٌن الذاتً طوال الحٌاة.
ّ
ّ
متوخٌا الد ّقة واالتـقان
ٌنظم عمله
ٌع ّد إستراتٌجٌة مبلبمة لح ّل وضعٌات مشكلة.
ّ
والمخططات والجداول
ٌستعمل مختلؾ أشكال التعبٌر :األعداد والرموز واألشكال،
ٌعبّر بكٌفٌة سلٌمة كتابٌا وشفهٌا ،وٌق ّدم تبرٌرات
ٌستعمل الترمٌز العالمً.
ٌبذل الجهد للقٌام بعمله بد ّقة وصدق ومثابرة وإتقان
ٌتحلّى بالواقعٌة وبالحسّ األخبلقً فً تعامله مع الؽٌر
ٌثـ ّمن قٌمة العمل.
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الهوٌة
الضمٌر
الوطنً
القٌم والمواقف
المواطنة
التف ّتح على
العالـم

-
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ٌن ّمً اهتمامه باللؽة العربٌة واستعمالها فً الحٌاة الٌومٌة
ّ
ٌعتز باستعمال اللؽة العربٌة لتبلٌػ أعماله وإنتاجه العلمً
ّ
ّ
ٌتمثل التعالٌم اإلسبلمٌة التً تحث على العلم والمعرفة.
ّ
ٌعتز بانتمابه للجزابر
ّ
ٌعتزّّ برموز األ ّمة وٌحترمها
ٌهت ّم بالقضاٌا المرتبطة بالصحّ ة والمحٌط.
ٌحترم آراء اآلخرٌن واألطروحات ذات الطابع العلمً
ٌتحلّى بروح المسإولٌة تجاه المحٌط والبٌبة الطبٌعة
ٌلتزم بقواعد العدالة االجتماعٌة والتضامن والتعاون ،واحترام الحٌاة.
ٌستعمل الترمٌز العالمً فً كتاباته
ٌُقبل على استعمال الوسابل العصرٌة والتكنولوجٌة
ّ
ٌث ّمن فً مسعى تدرٌجًّ ثقافة مجتمع المعرفة ،وٌتبنى قواعد استهبلك مناسبة.
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ٍ 3.2الٍؼ اىزخشط ٍِ عْ٘اد اىزؼي ٌٞاالثزذائ ٜفً مادّ ة الرٌاضٌات
اىزخشط ٍِ
ٍيَؼ
ّ
اىزؼي ٌٞاالثزذائٜ

اىط٘س  3االثزذائٜ
اىزخشط ٍِ اىغْخ 5
ٍيَؼ
ّ

ٌح ّل مشكبلت بتجنٌد ٌح ّل مشكبلت بتجنٌد معارفه
حول (األعداد الطبٌعٌة إلى
المعارؾ العلمٌة
الملٌار واألعداد العشرٌة ،
والتقنٌة والمنهجٌة
والعملٌات األربع والحساب
المتعلّقة بمختلؾ
بنوعٌه ،والتناسبٌة ووحدات
المٌادٌن (األعداد
والقٌاس) ،وٌستعمل خواصّ
والحساب ،تنظٌم
هندسٌة ومصطلحات مناسبة
معطٌات ،الفضاء
وتعبٌر سلٌم لوصؾ تنقل،
اىنفبءح والهندسة ،المقادٌر
أو تحدٌد موقع شًء ،أو
اىشبٍيخ والقٌاس).
وصؾ أو تمثٌل أو نقل
شكل أو تكبٌره ،ومقارنة
األطوال ،واالستقامٌة
والتعامد والتوازي والتناظر.
ك خ ٌ:1ح ّل مشكبلت ك خ :1
ٌح ّل مشكبلت بتجنٌد
متعلقة باألعداد
(ع ّد ك ّمٌات ،قراءة معارفه المتعلّقة باألعداد
الطبٌعٌة إلى الملٌار،
اىنفبءاد وكتابة ،مقارنة
واألعداد العشرٌة (قراءة
اىخزبٍٞخ وترتٌبا ،وضع
وكتابة ،مقارنة وترتٌبا،
عبلقات بٌنها،
العبلقات بٌنها ،واستعمال
واستعمال المعلومات المعلومات الموجودة فً
الموجودة فً كتابتها) ،كتابتها) ،والعملٌات األربع،
والحساب بنوعٌه (آلـً
والعملٌات علٌها،
ومتم ّعن فٌه).
وتوظٌؾ الحساب
بنوعٌه (آلً ومتم ّعن
فٌـه).
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اىط٘س  2االثزذائٜ
اىزخشط ٍِ اىغْخ 3
اىزخشط ٍِ اىغْخ ٍ 4يَؼ
ٍيَؼ
ّ
ّ

اىط٘س  1االثزذائٜ
اىزخشط ٍِ اىغْخ
ٍيَؼ
ّ
اىزخشط ٍِ اىغْخ 2
ٍيَؼ
ّ

ٌح ّل مشكبلت بتجنٌد
معارفه حول األعداد
(الطبٌعٌة األصؽر من
 ،)10 000والجمع والطرح
والضرب والتناسبٌة،
ووحدات قٌاس الطول
والكتلة ،وٌستعمل خواصّ
هندسٌة ومصطلحات
مناسبة ،وتعبٌر سلٌم
لوصؾ تن ّقل أو تحدٌد
موقع شًء ،ومقارنة
األطوال ،واالستقامٌة ،
والتعامد والتناظر.
ك خ :1
ٌح ّل مشكبلت بتجنٌد
معارفه المتعلّقة باألعداد
الطبٌعٌة األصؽر من
( ،)10 000قراءة وكتابة،
مقارنة وترتٌبا ،العبلقات
بٌنها ،واستعمال المعلومات
الموجودة فً كتابتها)،
وعملٌات الجمع والطرح
والضرب والحساب
بنوعٌه (آلً ومتمعن
فٌه).

ٌح ّل مشكبلت بتجنٌد
معارفه حول األعداد
(الطبٌعٌة األصؽر من
 )100والجمع،
وٌستعمل خواصّ

ٌح ّل مشكبلت بتجنٌد معارفه
حول (األعداد الطبٌعٌة إلى
الملٌون واألعداد العشرٌة،
والجمع والطرح والضرب
والحساب بنوعٌه ،والتناسبٌة
ووحدات قٌاس الطول والكتلة
والسعة والم ّدة) ،وٌستعمل
خواصّ هندسٌة ومصطلحات
مناسبة وتعبٌر سلٌم لوصؾ
تنقل ،أو تحدٌد موقع شًء،
أو وصؾ أو تمثٌل أو نقل أو
تكبٌر شكل ،ومقارنـة
األطوال ،واالستـقامٌـة
والتعامد والتوازي والتناظر.
ك خ :1
ٌح ّل مشكبلت بتجنٌد معارفه
المتعلّقة باألعداد الطبٌعٌة
األصؽر من ملٌون ،واألعداد
العشرٌة (قراءة وكتابة،
مقارنة وترتٌبا والعبلقات
بٌنها ،واستعمال المعلومات
الموجودة فً كتابتها)،
والعملٌات األربع ،والحساب
بنوعٌه (آلً ومتم ّعن فٌه).

اىَْزظش ٍِ
ااىزؾؼٞشٛ

1

ٌح ّل مشكبلت بتجنٌد معارفه
حول األعداد (الطبٌعٌة
األصؽر من ،)1 000
والجمع والطرح ووحدات
قٌاس الطول وٌستعمل
خواصا هندسٌة ومصطلحات
مناسبة وتعبٌر سلٌم لوصؾ
تنقل أو تحدٌد موقع شًء أو
وصؾ أو تمثٌل أو نقل أو
تكبٌر شكل وٌقارن أطواال.

ك خ :1
ٌح ّل مشكبلت بتجنٌد معارفه
المتعلقة باألعداد الطبٌعٌة
األصؽر من ( 1 000قراءة
وكتابة ،مقارنة وترتٌبا،
العبلقات بٌنها واستعمال
المعلومات الموجودة فً
كتابتها) ،وعملٌات الجمع
والطرح والضرب والحساب
بنوعٌه (آلً ومتم ّعـن فٌه).

هندسٌة ومصطلحات

وتعبٌر مناسب لوصؾ
تنقل أو تحدٌد موقع
شًء ،أو وصؾ أو
تمثٌل أو نقل شكل.

 ع ّد أشٌاءوكتابة بعض
األرقام
 استعمالتعبٌر بسٌط
لوصؾ
أشكال (من
الواقع أو
مرسومة)

ك خ :1
ٌح ّل مشكبلت بتجنٌد
معارفه المتعلّقة
باألعداد الطبٌعٌة
األصؽر من 100
(قراءة وكتابة ،مقارنة
وترتٌبا ،العبلقات بٌنها
واستعمال المعلومات
الموجودة فً كتابتها)،
وعملٌتًّ الجمع
والطرح ،والحساب
بنوعٌه (آلـً ومتم ّعـن
فٌه).
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ك خ :2
ك خ :2
ٌح ّل مشكبلت متعلّقة ٌح ّل مشكبلت متعلّقة
بالتناسبٌة (باستعمال بالتناسبٌة (باستعمال
استدالالت شخصٌة) ،استدالالت شخصٌة)،
باستعمال معطٌات
وباستعمال النسبة المبوٌة
عددٌة ّ
ومعلومات عددٌة ّ
منظمة فً
منظمة فً
قوابم أو جداول أو
قوابم أو جداول أو
ّ
ّ
واستؽبللها
مخططات
مخططات أو صور.
ك خٌ :3ح ّل مشكبلت تتعلّق
ك خ :3
ّ
ٌح ّل مشكبلت تتعلق بوصؾ مسار أو تحدٌد
بالتموقع فً الفضاء ،موقع أو تمثٌل أو تكبٌر
والتعرّ ؾ على أشكال شكل أو نقله اعتمادا على
ّ
ووصفها وتمثٌلها،
مخطط أو تصمٌم أو
،
أو إنجاز مثٌل لها
خرٌطة ،أومقارنة األطوال
ونقلها وإنشابها
أو االستقامٌة أو التعامد أو
اعتمادا على خواصّ التوازي أو التناظر أو
هندسٌة وباستعمال
المساحات باستعمال
أدوات مناسبة.
المصطلحات المناسبة
وتعبٌر سلٌم.
ك خٌ :4ح ّل مشكبلت ك خ :4
تتعلّق بقٌاس أشٌاء
ٌح ّل مشكبلت تتعلّق بمقارنة
هندسٌة من الواقع أو
وقٌاس مقادٌر (أطوال،
مرسومة (الطول،
كتل ،سعات ،مساحات،
الكتلة ،السعة،
المساحة) أو التعلٌم حجوم ،مدد) وإجراء
فً الزمن أو قٌاس تحوٌبلت على الوحدات،
وتعلٌم أحداث باستعمال
مدد باختٌار األداة
األدوات والوحدات المناسبة
المناسبة والوحدة
المناسبة واستعمال
العبلقات بٌن مختلؾ
الوحدات.
مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2116 -

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

ك خ :2

ك خ :2

ك خ :2

ٌح ّل مشكبلت متعلّقة
بالتناسبٌة (باستعمال
استدالالت شخصٌة)
ّ
ومعلومات عددٌة منظمة فً
ّ
مخططات
قوابم أو جداول أو
أو صور.
ك خ :3
ّ
ٌح ّل مشكبلت تتعلق بوصؾ
مسار أو تحدٌد موقع أو
تمثٌل أو نقل شكل اعتمادا
ّ
مخطط أو تصمٌم أو
على
خرٌطة أو مقارنة أطوال أو
استقامٌة أو تعامد أو تواز أو
تناظر باستعمال المصطلحات
المناسبة وتعبٌر سلٌم.

ٌح ّل مشكبلت باستعمال
معلومات عددٌة ّ
منظمة
فً قوابم أو جداول أو
ّ
مخططات أو صور،
ّ
وٌنظم معطٌات فً جدول

ٌح ّل مشكبلت باستعمال
ٌح ّل مشكبلت بسٌطة
معلومات عددٌة ّ
منظمة فً
باستعمال معلومات
ّ
قوابم أو جداول أو
مخططات عددٌة ٌستخرجها من
ّ
صور أو جداول.
وٌنظم معطٌات
أو صور،
فً جدول

ك خ :3
ّ
ٌح ّل مشكبلت تتعلق
بوصؾ مسار أو تحدٌد
موقع أو تمثٌل أو نقل
ّ
شكل اعتمادا على مخطط
أو تصمٌم أو مقارنة
أطوال أو استقامٌة ،أو
تعامد أو تناظر باستعمال
المصطلحات المناسبة
وتعبٌر سلٌم.

ك خ :3
ّ
ٌح ّل مشكبلت تتعلق
باالستقامٌة وبوصؾ
تن ّقل أو تعٌٌن موقع
شًء فً الفضاء
القرٌب وبوصؾ أو
تمثٌل أو نقل شكل
باستعمال مصطلحات
مناسبة وتعبٌر سلٌم.

ك خٌ :4ح ّل مشكبلت تتعلّق ك خ ٌ :4ح ّل مشكبلت
بمقارنة وقٌاس مقادٌر(أطوال ،تتعلّق بمقارنة وقٌاس
كتل ،سعات ،مساحات ،مدد) مقادٌر (أطوال ،كتل،
باستعمال األدوات والوحدات سعات ،مدد) باستعمال
األدوات والوحدات المناسبة
المناسبة (أجزاء ومضاعفات (أجزاء ومضاعفات المتر،
المتر ،الؽرام ومضاعفاته،
الؽرام ومضاعفاته ،اللتر
اللتر وأجزابه، cm2 ، m 2 ،
وأجزابهٌ ،وم ،شهر ،سنة،
ٌوم ،شهر ،سنة min ،h ،و h .)sو  minو.)s

ك خ :3
ّ
ٌح ّل مشكبلت تتعلق
بوصؾ تن ّقل أو تحدٌد موقع
شًء فً الفضاء أو على
ّ
مخطط أو ،نقل شكل أو
مقـارنة أطـوال أو استـقامٌـة
باستعمـال مصطلحات
مناسبة وتعبٌر سلٌم.

ك خ :2

ك خ :4
ك خ :4
ّ
ٌح ّل مشكبلت تتعلق
ّ
ٌح ّل مشكبلت تتعلق بمقارنة
بمقارنة أطوال
وقٌاس مقادٌر (أطوال ،كتل،
(بوضعها جنبا لجنب)،
مدد) وباستعمال وحدتً
أو باستعمال وحـدة
المتر والسنتٌمتر ،والمٌزان
ؼٌر اصطبلحٌة ،
ذي الك ّفتٌن ،وبتعٌٌن أحداث
وباستعمال الروزنامة
باستعمال الروزنامة والوحدات
لتعلٌم أحداث أو حساب
(ٌوم ،شهر ،سنة ،ساعة).
مدد.
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ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 ٌبلحظ وٌستكشؾ وٌحلّل وٌبنً استدالالت ٌمارس الفضول العلمً والفكر النقدي والتخ ٌّل والسلوك اإلبداعًطابع فكري ٌ -تح ّقق من صحّ ة نتابج ،وٌصادق علٌها
 ٌستعمل تكنولوجٌات اإلعبلم واالتصال ٌمارس سلوك العمل المستق ّل لتوسٌع ثقافته العلمٌة ،وللتكوٌن الذاتً طوال الحٌاة.ّ
ّ
متوخٌا الد ّقة واإلتـقان
ٌنظم عمله
الكفاءات طابع منهجً
 ٌع ّد إستراتٌجٌة مبلبمة لح ّل وضعٌات مشكلة.العرضٌة
ّ
والمخططات والجداول
 ٌستعمل مختلؾ أشكال التعبٌر :األعداد والرموز ،األشكالطابع تواصلً ٌ -عبّر كتابة ومشافهة بكٌفٌة سلٌمة ،وٌق ّدم تبرٌرات
 ٌستعمل الترمٌز العالمً. ٌبذل الجهد للقٌام بعمله بد ّقة وصدق ومثابرة وإتقانطابع شخصً
 ٌتحلّى بالواقعٌة ،وبالحسّ األخبلقً فً تعامله مع الؽٌرواجتماعً
 ٌث ّمـن قٌمة العمل. ٌن ّمً اهتمامه باللؽة العربٌة واستعمالها فً الحٌاة الٌومٌةالهو ٌّة
ّ
ٌعتز باستعمال اللؽة العربٌة لتبلٌػ أعماله وإنتاجه العلمً
الوطنٌة
ّ
ّ
تحث على العلم والمعرفة.
ٌتمثل التعالٌم اإلسبلمٌة التً
 ٌعتز بانتمابه للجزابرالضمٌر
 ٌ ٌّعتز برموز األمة وٌحترمها
الوطنً
 ٌهت ّم بالقضاٌا المرتبطة بالصحّ ة والمحٌط.القٌم
 ٌحترم أراء اآلخرٌن واألطروحات ذات الطابع العلمًوالمواقف
المواطنة ٌ -تحلّى بروح المسإولٌة تجاه المحٌط والبٌبة الطبٌعة
 ٌلتزم بقواعد العدالة االجتماعٌة والتضامن والتعاون واحترام الحٌاة. ٌستعمل الترمٌز العالمًالتف ّتح على ٌُ -قبل على استعمال الوسابل العصرٌة والتكنولوجٌة
العالـم
ٌ -ث ّمن فً مسعى تدرٌجًّ ثقافة مجتمع المعرفة ،وٌتب ّنى قواعد استهبلك مناسبة.
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 .3.2مخطط الموارد لبناء الكفاءات (مصفوفة الموارد المعرفية)
األؽ٘اس

المـوارد لبنـاء الكفـاءات
موارد معرفٌة

اىَٞبدِٝ

اىنفبءاد اىخزبٍٞخ اىَغزٖذفخ

األعداد
والحساب

ك خ :1
ٌح ّل مشكبلت تتعلّق باألعداد الطبٌعٌة (ع ّد كمٌات،
قراءة وكتابة ،مقارنة وترتٌبا ،والعبلقات بٌنها،
واستعمال المعلومات الموجودة فً كتابتها)،
وحساب مجموع وفرق وجداء عددٌن طبٌع ٌٌّن.

عـ ّد أشٌاء مجموعة األعداد أصؽر من (1 000قراءة وكتابةومقارنة وترتٌبا).
 العبلقات الحسابٌة بٌن األعداد األصؽر من1 000
 مشكبلت جمعٌة ومشكبلت ضربٌة جمع وطرح وضرب عددٌـن -آلٌتٌـا الجمع الطرح.

رْظٍ ٌٞؼطٞبد

ك خ :2
ٌح ّل مشكبلت باستعمال معطٌات عددٌة ّ
منظمة فً
ّ
مخططات أو صور.
قوابم أو جداول أو

 استعمال معلومات موجودة فً قوابم أو جداولّ
مخططات أو صور
أو
 -تنظٌم معلومات فً جدول بسٌط.

موارد منهجٌة

 بٌّالؾظد ٚبٌحؿص ٚبٌسفغ١ش
ٚبٌسحش٠ش.
 بعسؼّةي اغشبءبذ شخظ١د فٟ
ؾًّ ِشىٍد.
 اػذبد اعسشبز١ػ١د ِالئّد ٌؿًّ
ٚػؼ١ةذ ِشىٍد.

اىطــ٘س
األ ّٗه

اىفؼبء ٗاىْٖذعخ
ك خ :3
ٌح ّل مشكبلت متعلّقة بتعٌٌن موقع ووصؾ تن ّقل فً
ّ
مخطط باستعمال مصطلحات
الفضاء أو على
مناسبة وتعبٌر سلٌم ،وٌصؾ أشٌاء أو أشكال
باستعمال خواصّ لها لتمثٌلها أو إنجاز مثٌل لها.

اىَقبدٝش ٗاىقٞبط
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ك خ :4
ّ
ٌح ّل مشكبلت متعلقة بترتٌب أحداث حسب تسلسلها
الزمنً ،وٌستعمل الساعة والروزنامة لتعلٌم أحداث
وتقدٌر مدد ،وٌقارن أشٌاء حسب الطول أو الكتلة.

 الفضاء (وصؾ موقع أو تنقل). المج ّسمات (وصفها ،إنجاز مثٌل لها وتمثٌلها) األشكال المستوٌة: وصفها باستعمال مصطلحات مناسبة
 نقلها اعتمادا على مصطلحات مناسبة
وخواصّ هندسٌة (عدد األضبلع،
االستقامٌة ،مقارنة األطوال ،التناظر
المحوري.)...
 التسلسل الزمنً (ترتٌب أحداث ،تعلٌم أحداث،تقدٌر مدد باستعمال الساعة والروزنامة)
 األطوال والكتل (مقارنة وقٌاس ،الوحداتcm :و  mو  gو .) kg

 جٕةء بعسذالالذ شخظ١د زشزىض
ػّٕ١ة ػٍ ٝبٌخٛبصّ بٌش٠ةػ١د
(وخٛبصّ بٌخطّ١د ف ٟبٌسٕةعح١د،
بالٔسظةِةذ ف ٟبألػذبد ،خٛبصّ
شىً ٕ٘ذع)ٟ
 بعسؼّةي ِخسٍف أشىةي بٌسؼح١ش:
بألػذبد ٚبٌشِٛص ٚبألشىةي
ٚبٌّخططةذ ٚبٌػذبٚي.
 بعسؼّةي بٌّظطٍؿةذ ٚبٌٛطف
ٚبٌسؼح١ش جى١ف١د عٍّ١د.
 بعسؼّةي بٌسشِ١ض بٌؼةٌّٟ
 بعسؼّةي بٌؿةعحد.
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األعداد
والحساب

رْظٍ ٌٞؼطٞبد

اىطــ٘س
اىضبّـٜ

اىفؼبء ٗاىْٖذعخ

ك خ :1
ٌح ّل مشكبلت تتعلّق باألعداد الطبٌعٌة والعشرٌة
(قراءة وكتابة ،مقارنة وترتٌبا ،والعبلقات بٌنها
واستعمال المعلومات الموجودة فً كتابتها)،
وحساب مجموع وفرق عددٌن طبٌع ٌٌّن أو
عشرٌٌن وجداء عددٌن أحدهما عشريّ  ،وحاصل
وباقً قسمة عدد طبٌعً على عدد طبٌعً.

ك خ :2
ٌح ّل مشكبلت باستعمال استدالالت تتعلّق بالتناسبٌة
ومعطٌات عددٌة ّ
منظمة فً قوابم أو جداول أو
ّ
مخططات أو صور.
ك خ :3
ّ
ٌح ّل مشكبلت تتعلق بتعٌٌن موقع أو وصؾ تنقل
ّ
مخطط باستعمال مصطلحات
فً الفضاء أو على
مناسبة وتعبٌر سلٌم ،وبالتعرؾ على األشكال
ووصفها وتمثٌلها ونقلها وإنشابها اعتمادا على
خواصّ هندسٌة.

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 عـ ّد عناصر مجموعة األعداد الطبٌعٌة (األصؽر من الملٌون) والعشرٌة (قراءة وكتابةومقارنة وترتٌبا)
 العبلقات الحسابٌة بٌن األعداد (مضاعفات ،زوجٌة وفردٌة)...، المعلومات الموجودة فً كتابة عدد (رقم العشرات وعددالعشرات ،رقم المبات وعدد المبات)...
 الجمع والطرح (الحساب اآللً ،الحساب المتم ّعـن فٌه). جداء عددٌن أحدهما عشريّ (الحساب الآللً ،الحساب المتم ّعـنفٌـه).
 حاصل وباقً قسمة (باستعمال إجراءات شخص ٌّة ،كحصر العددبٌن مضاعفٌن .)...
 خواصّ التناسبٌة (خواصّ الخطٌة) وضعٌة تناسبٌة ووضعٌة ؼٌر تناسبٌة الجداول وال ّمخططات:
ّ
مخطط أو صورة
 استعمال المعلومات الموجودة فً جدول أو
ّ
مخطط بسٌط
 تنظٌم معلومات فً جدول أو
 تكبٌر وتصؽٌر أشكال على مرصوفة.ّ
مخطط أو مرصوفة ،تو ّقع
 الفضاء (وصؾ موقع أو تن ّقل علىمسار تن ّقـل)...،
 المج ّسمات (وصفها ،إنجاز مثٌل لها وتمثٌلها ،نشرها وتمٌٌزتصمٌم مناسب لها).
 األشكال المستوٌة: وصؾ األشكال المستوٌة ونقلها ،وإنشابها اعتمادا على خواصّ
هندسٌة
 المسافة بٌن كل نقطة من الدابرة ومركزها ،استعمال المدور
لمقارنة أألطوال.

 تقدٌر وقٌاس أشٌاء من الواقع أو هندسٌة (اختٌار األداةاىَقبدٝش ٗاىقٞبط ك خ :4
المبلبمة والوحدات المناسبة)
ٌح ّل مشكبلت تتعلّق باختٌار األداة المبلبمة
والوحدات المناسبة لقٌاس أشٌاء هندسٌة من الواقع  -العبلقات بٌن مختلؾ الوحدات
أو مرسومة (الطول ،الكتلة ،السعة ،الم ّدة،
 مقارنة مساحات وحسابهاالمساحة) وٌستعمل العبلقات بٌن مختلؾ
 التسلسل الزمنً :تعلٌم أحداث ،حساب مدد باستعمالالوحدات.
الوحدات المناسبة (الدقٌقة ،الساعة ،الٌوم ،الشهر ،السنة).
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اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

األعداد
والحساب

اىطــ٘س
اىضبىـش

ك خ :1
ّ
ٌح ّل مشكبلت من الحٌاة الٌومٌة تتعلق باألعداد
الطبٌعٌة والعشرٌة (قراءتها كتابها ،مقارنتها
وترتٌبها ،والعبلقات بٌنها)  ،والعملٌات علٌها
باستعمال إجراءات مختلفة والحساب بنوعٌه.

ك خ :2
ٌح ّل مشكبلت باستعمال استدالالت تتعلّق
رْظٍ ٌٞؼطٞبد
بالتناسبٌة والنسبة المبوٌة والسلّم ،ومعطٌات
ّ
ّ
عددٌة منظمة فً قوابم أو جداول أو مخططات أو
صور.
اىفؼبء ٗاىْٖذعخ ك خ :3
ٌح ّل مشكبلت تتعلّـق بالتعلٌم على مرصوفة
والتناظر المحوري ،والمجسمات واألشكال
المستوٌة ،والتحقق من خواصّ هندسٌة باستعمال
أدوات مناسبة.
اىَقبدٝش ٗاىقٞبط ك خ :4
ٌح ّل مشكبلت باختٌار األداة المبلبمة والوحدات
المناسبة لقٌاس أشٌاء هندسٌة من الواقع أو
مرسومة (الطول ،الكتلة ،السعة ،الم ّدة ،المساحة،
الحجم) وٌستعمل العبلقات بٌن مختلؾ الوحدات.
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ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 عد عناصر مجموعة األعداد الطبٌعٌة إلى الملٌون واألعداد العشرٌة (قراءة وكتابةومقارنة وترتٌبا)
 العبلقات الحسابٌة بٌن األعداد(مضعفات ،زوجٌة وفرضٌة)... ، المعلومات الموجودة فً كتابة عدد (رقم العشرات وعددالعشرات ،رقم المبات وعدد المبات ) . . .
 الجمع والطرح (الحساب اآللً ،الحساب المتم ّعـن فٌه). جداء عددٌن أحدهما عشريّ (الحساب اآللً ،الحساب المتم ّعـنفٌه)
 حاصل وباقً قسمة (باستعمال إجراءات شخصٌة ،كحصر العددبٌن مضاعفٌن .)...
 تكبٌر وتصؽٌر أشكال المقٌـــاس النسب المبوٌة (حساب باستعمال إجراءات شخصٌة). التعلٌم على مرصوفة التحقق من خواصّ هندسٌة باستعمال األدوات الهندسٌة المناسبة التناظر المحوري المج ّسـمات األشكال المستوٌة. المقادٌر (تقدٌر وقٌاس مقادٌر). المجسمات واألشكال (إنشاء مجسم أو شكل مستو مؤلوؾ أبعادهمعلومة).
 وحدات المساحة والوحدات الفبلحٌة محٌطات ،مساحات ،حجوم -تحوٌل وحدات.
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اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 .4البرامج السنوٌة لمرحلة لتعلٌم االبتدائً
إضافة إلى الكفاءات الختامٌة المتعلّقة بك ّل مٌدان ومر ّكباتهاٌ ،تضمّن جدول البرامج السنوٌة الموارد البلزمة لتحقٌق هذه الكفاءات ،وبعض من أنماط الوضعٌات ،وكذا
معاٌٌر تقٌٌم الكفاءات .وهذا ما ٌم ِّكن المعلّم من التخطٌط ،واإلعداد لتسٌٌر األنشطة التً ٌختارها أو ٌبنٌها لوضعها بٌن أٌدي تبلمٌذه قصد ضمان تعلّم جٌّد وفعّـال.
المقصود بمر ّكبات الكفاءة ،هو ما ٌُنتظر من المتعلّم أن ٌتح ّكم فٌه من معارؾ وإجراءات توظٌفها ،وكذا القٌم والسلوكات التً تجسّد الكفاءات العرضٌة والقٌم المستهدفة.
إنّ الفصل بٌن مر ّكبات الكفاءة  -قصد إبرازها  -ال ٌعنً أنّ تحقٌقها ٌت ّم ّ
خطٌا ،بل ٌكون بصفة متداخلة ذهابا وإٌّابا .وألنّ القٌم ال تظهر صراحة فً المر ّكبة الثالثة ،فإ ّنه
من الضروري التك ّفـل بها عند اقتراح الوضعٌات.
ولتسهٌل استعمال هذا الجدول ،نشٌر إلى أنّ مر ّكبات الكفاءة ومعاٌٌر التقوٌم قد وردت مرتبطة بالكفاءة الختامٌة ،ولٌس بالمحتوٌات المعرفٌة أو أنماط الوضعٌات
المقترحة .أ ّما المإ ّشرات ،فقد تمّت صٌاؼتها على ضوء ما ٌُنتظر من التلمٌذ إنتاجه .فهً مرتبطة بوضعٌات التقوٌم ،وٌكون الؽرض منها قٌاس مدى التح ّكم فً مر ّكبات
الكـفاءة.
التك ّفل بالقٌـم والمواقف والكفاءات العرضٌة
ٌترجم جدول البرامج السنوٌة األهمٌّة التً تولٌها المناهج لتطوٌر الكفاءات العرضٌة ،وترسٌخ القٌم والمواقؾ .وما تخصٌص مر ّكبة لها من مرك ّبات ك ّل كفاءة ختامٌة،
وفً ك ّل مٌدان من مٌادٌن الما ّدة إالّ دلٌل على أه ّمٌتها ودورها فً تحقٌق ملمح التخرّ ج .وعلى هذا األساس ،على المدرّ س أن ٌستثمر ك ّل المناسبات التً تو ّفرها أنشطة
صصة لهذا الؽرض.
القسم والوضعٌات لتطوٌرها وترسٌخها ،وإذا لزم األمر اقتراح أنشطة مخ ّ
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اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 .5وضع المنهج ح ٌّز التطبٌق
صة :عند الشروع فً تنفٌذ المنهج ٌنبؽً مراعاة ما ٌؤتً:
 .2.5توجٌهات خا ّ
 اعتبار المنهاج وحدة متكاملة ،وعدم االكتفاء بما جاء فً الجداول؛ الحرص على احترام االنسجام األفقً والعمودي الموجود فً الجداول؛ االستعانة بالوثٌقة المرافقة فً تنفٌذ المنهاج؛ الحرص على انتقاء وضعٌات االنطبلق أو بنابها بكٌفٌة ٌم ّكننا تحلٌلها من بمعرفة عدد الوضعٌات التعلمٌةاالبتدابٌة وطبٌعتها ،والموارد المطلوب إرساإها ،ومن ث ّم تجنٌدها فً وضعٌات إدماج؛
 االستعانة بالكتاب المدرسً ودلٌل المعلّم فً تخطٌط التعلّمات ،وتسٌٌرها بارتباط وثٌق مع المنهاج؛ جعل المنهاج هو المرج ع الرسمً للعمل مع التبلمٌذ ،والكتاب المدرسً وسٌلة ٌستعان بها فً تنفٌذ المنهاج. على المعلّم أن ٌستحضر فً حصّة الرٌاضٌات عبلقة هذه األخٌرة باللؽة العربٌة ،فٌدرّ ب التبلمٌذ علىاستعمال تراكٌب لؽوٌة سلٌمة شفهٌا أو كتابٌا ،مع الحرص على تكٌٌؾ اللؽة المستعملة مع الوضعٌة مح ّل
الدرس ،وما تتطلّبه من حجج وبراهٌن واستدالالت وتراكٌب منطقٌة .وٌتجلّى ذلك فً ثبلثــة مستوٌات:
 المصطلحاتّ :
توخً الد ّقة فً استعمالها ،والحرص على ارتباطها المتٌن بالمفهوم،
 التراكٌب اللغوٌة :استعمال أدوات الربط المنطقٌة المبلبمة (بما أنّ  ،إذن ،إذا كان ...
فإنّ  ،ومنه )...،بشكل منسجم وعقبلنً،
 شكل الخطاب :السهر على أن ٌكون الخطاب المستعمل فً الرٌاضٌات ذا طبٌعة حجاجٌة
أو تبرٌرٌة ،مع الحرص على ترابط األفكار وانسجامها.
بمدونة الوسائل التعلٌمٌة
 .1.5توصٌات تتعلّق
ّ
قائمة الوسائل المقترحة
هذه الوسابل لٌست الستعمال المعلّم وحده لئلثبات ،بل ٌنبؽً أن تكون بالعدد الكافً ،لٌستعملها ك ّل التبلمٌذ
فردٌا أو ضمن أفواج.
بالمإسسة:
خاصة
وسائل جماعٌة
ّ
ّ
لوح مؽناطٌسً وقطع مؽناطٌسٌة؛
مسطرة ،مدور ،كوس ،منقلة؛
آلة حاسبة بسٌطة.
وسائل فردٌة للتبلمٌذ
أقبلم ملوّ نة؛
الخشٌبات والقرٌصات؛
قطع زهر النرد من مقاسات مختلفة (زهرة نرد اللعب ،ومك ّبر)؛
بطاقات األعداد (كتابة بالحروؾ ،كتابة رمزٌة)؛
األعداد المؽناطٌسٌة؛
ورق مقوّ ى مرصوؾ وؼٌر مرصوؾ؛
قطع وأوراق نقدٌة مدرسٌة (مصوّ رة على ورق مقوّ ى)؛
مربكات ( )puzleوأفارٌز من أنواع مختلفة؛
ألعاب متنوّ عة :متاهات ،ألعاب المسار ...؛
بطاقات الصقة ((gommettes؛
مج ّس ّمات هندسٌّّة مصّّنوعة مّّن اللّّدابن (كّّرات ،مك ّعبّّات ،ببلطّّات ،موشّّورات ،أهّّرام )...وبّّؤلوان
ومقاسات مختلفة؛
منشورات المج ّسمات المؤلوفة مصنوعة من الورق المقوّ ى أو اللدابن قابلة للطًّ والقصّ والتركٌب؛
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ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

قطّّع مختلفّّة لؤلشّّكال المسّّتوٌة (مر ّب ّع ،مثلّّث ،قّّرص ،مسّّتطٌل )... ،مّّن مختلّّؾ األلّّوان ومختلّّؾ
المقاسات.
أشرطة وأعداد من مختلؾ األطوال (بٌن  10و 20سنتٌمتر)؛
المسطرة والمدور والكوس ،المنقلة؛
معاٌٌر قٌاس الطول (السنتٌمتر)... ،؛
المٌزان ذو الك ّف تٌن ومعاٌٌر قٌاس الكتلة ( الؽرام )...،والمٌزان اإللكترونً ومٌزان روبٌرفال؛
معاٌٌر قٌاس السعة ( اللتر)...،؛ح
الساعة الرقمٌة وذات العقارب؛
شرابح اإلسقاط الضوبً تتض ّمن صور مج ّسمات وأشكال هندسٌة.
 .1.5توجٌهات تتعلّق بالتقوٌم
ال ٌش ّكل التقوٌم جزءا منفصبل عن التعلّم؛ بل هو جزء مندمج فً سٌاقه من خبلل سٌرورة تقوٌمٌة مستمرّ ة ،تبدأ
بتقوٌم تشخٌصًّ  ،وتتواصل بتقوٌم تكوٌنًّ لتنتهً بتقوٌم تحصٌلً .وأوّ ل وظٌفة للتقوٌم هً مراقبة مسار المتعلّم
وتحسٌن التعلّمات ،لذا ٌجب أن نتو ّقؾ فً ك ّل مرحلة من التعلّم ،ونقوّ م من أجل معرفة درجة االكتساب للموارد
والتح ّكم والقدرة على التحوٌل ،بمعنى تقوٌم درجة تحقّق الكفاءات لتطوٌر وتعدٌل األداء والممارسات .وفً هذا
السٌاقٌ ،مكن تقدٌم التوصٌات اآلتٌة:
 اختٌار أو بناء وضعٌات لتقوٌم الموارد ،ووضعٌات تستهدؾ تقوٌم الكفاءات والقدرة على اإلدماج؛ االهتمام بالتقوٌم التكوٌنً الذي ٌسمح بالكشؾ عن مإ ّهبلت المتعلّم وتطوٌرها؛ اعتبار االختبارات والفروض واالستجوابات أدوات لتقوٌم الما ّدة ،وممارسات المدرّ س ،ومكتسبات المتعلّم،وعدم االقتصار على أخذ قرار فً ّ
حق المتعلّم فقط؛
 ال نكتفً عند التقوٌم بمنح عبلمة (عددٌة) لك ّل متعلّم من أجل الترتٌب واالنتقاء ،بل ٌنبؽً استؽبلل هذهالمناسبات ال ّتخاذ قرارات الضبط والمعالجة؛
 الحرص على أن ٌشمل تقوٌم التعلّمات جمٌع جوانب شخصٌة المتعلّم (معارؾ ،مهارات ،سلوكات ،مواقؾ) والٌقتصر على الجانب المعرفً.
صة فً المواد العلمٌة ،وهً:
وقد ت ّم اعتماد أربعة معاٌٌر للتقوٌم التحصٌلً ،خا ّ
م /2وجاهة المنتوج :ترجمة سلٌمة للوضعٌة،

م /1االستعمال السلٌم ألدوات المادّ ة،
م /1االنسجام الداخلً للمنتوج،
م /1معٌار النوعٌة.
 .6توجٌهات عا ّمة
ٌنبؽً تؽٌٌر الممارسات التعلٌمٌة فً القسم بما ٌتماشى والمقاربة بالكفاءات ،والتً تتطلّب:
-

إٌبلء األه ّمٌة البلزمة لتحوٌل المعارؾ (ربطها بوضعٌات تم ّكن من توظٌفها ،لٌس داخل المدرسة فحسب ،بل
وخارجها أٌضا)؛
ال تق ّدم المعرفة بشكل مباشر ،بل ٌوضع المتعلّم فً وضعٌات تسمح له ببنابها بنفسه؛
االهتمام بالسٌرورات الشخصٌة للمتعلّمٌن فً نشاط ح ّل مشكل؛
نهت ّم فً نشاط ح ّل مشكل بسٌرورة الح ّل أكثر من اهتمامنا بالنتٌجة النهابٌة؛
عند بناء أو اختٌار الوضعٌاتٌ ،نبؽً مراعاة سنّ التلمٌذ ،واالرتكاز على مكتسباتهم القبلٌة ،واستؽبلل موارد
ضمن المنهاج ،مع الحرص على أن ٌكون سٌاقها من واقع التلمٌذ ،واحترام قٌم المجتمع؛
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ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

العمل على تنمٌة عادات سلوكٌة حمٌدة من خبلل االرتكاز على مواضٌع مرتبطة بقضاٌا من صمٌم انشؽاالت
المجتمع ،كالبٌبة ،والصحّ ة ،والدٌموؼرافٌا ،والمرور ،والسٌاحة... ،
التمٌٌز بٌن التطبٌق وإعادة االستثمار من جهة ،واإلدماج من جهة أخرى ،إذ ٌمث ّل هذا األخٌر مستوى أرقى؛
حرص المعلّم على أن ٌكون التقوٌم حاضرا فً كامل العملٌة التكوٌنٌة ،باعتباره جزءا من سٌرورة التعلّم،
ولٌس للمراقبة فقط ،وأن ٌكون تقٌٌم الموارد واإلدماج فً نفس المستوى؛
عدم االعتماد فً العمل على بعض التبلمٌذ دون اآلخرٌن ،وممارسة البٌداؼوجٌا الفارقٌة؛
العمل باستمرار على تحسٌن نظرة المتعلّمٌن تجاه ما ّدة الرٌاضٌات التً قد تكون لٌست كذلك ،وإبراز الجانب
النفعً والجمالً فٌها ،واالبتعاد عن ك ّل ما ٌوحً بؤ ّنها ما ّدة انتقابٌة ،وذلك تحقٌقا لمبدأ" :الرٌاضٌات للجمٌع".

مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2116 -

77

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

التربٌـة اإلسبلمٌـة
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 .1تقديم المـادة :التربية اإلسالمية ،ىي التربية عمى الديف اإلسالمي الحنيؼ ،عمى أخالقو ومعامالتو ،عمى عقيدتو

الخمقية واالجتماعية،
فعاؿ في تنمية استعدادات المتعمّـ الفطرية في المجاالت الفكرّية
الروحية و ّ
ّ
وكتابو .تربية تسيـ بشكؿ ّ
نموه العقمي والنفسي في ك ّؿ مستوى ،وتنشئتو تنػشئة قائمة عمى مبادئ العقيدة الصحيحة ،والسموؾ
تماشيا وخصائص ّ

فإف منياج التربية اإلسالمية
القويـ ،مصداقا لقولو صمّى اهلل عميو وسمـ" :قل آمنت باهلل ثم استقم" .مف ىذا المنطمؽّ ،
ال يفػصؿ المعرفة عف الممارسة السموكية ،واألبعاد الروحية في أي ميداف مف مياديف نشاطيا.
 1.1غايات التربية اإلسالمية في مرحمة التعميم االبتدائيّ :أوؿ ىذه الغايات ،تنشئة المتعمّـ عمى مبادئ اإلسالـ السمح،
طيبة » الديف المعاممة « .فينشأ عمى أداء واجباتو نحو اهلل ،ونحو نفسو وأسرتو،
مف سموؾ قويـ ،وخمؽ حميد ،ومعاممة ّ
ونحو مجتمعو ووطنو .وال يتحقّؽ ذلؾ إالّ بزرع بذور ىذه األخالؽ ورعايتيا مف خالؿ:
المقررة ،وحسف توظيفيا في الوضعيات المناسبة تالوة واستدالال وتطبيقا؛
الجيد ّ
لمنصوص الشر ّ
 الفيـ ّعية ّ
 -تنمية الشعور باالنتماء إلى اإلسالـ ،واالعتزاز بثوابت وطنو ؛

الخاصة ببعض الشعائر الدينية وتعويده عمى ممارستيا؛
 تزويده بالمعارؼّ
 تعويده عمى ممارسة بعض اآلداب والقواعد المنظّمة لمعالقات االجتماعية ،وضوابط التفاعؿ اإليجابي مع المحيطالصحة الجسدية والنفسية ،والتوازف في المزاج والشخصية ،واحتراـ الذات ،والتفتّح عمى الغير.
 حفظّ
 2.1مساىمة المـادة في تحقيق المممح الشامل

في مجال التأصيل الوطني والتفتح عمى العالـ :
 ترسيخ الشعور باالنتماء الحضاري الوطني ،واالعتزاز باإلسالـ؛ -تنمية القيـ اإلسالمية السمحة في المعامالت اليومية.

في المجال المـعرفي:
-

تنمية الرصيد المغوي مف خالؿ النصوص الشرعية؛
تعزيز المعرفة بوحدانية اهلل ،ودالئؿ قدرتو فيما أبدعو في الكوف والمخموقات؛
تنمية القيـ األخالقية ،وممارسة الشعائر الدينية؛

التفكير المنطقي البسيط ،واالستدالؿ الموضوعي؛

في مجال الكفاءات العرضية:
بالحجة والدليؿ الشرعي المناسب؛
 التعبير عف الرأي والموقؼّ
 التدريب عمى المالحظة واالستنتاج والتمخيص ،وح ّؿ مشكالت مف الحياة اليومية؛ تخطيط العمؿ و تنظيمو وانجازه بإتقاف؛ تحميؿ مواقؼ في بعض الظواىر السموكية ؛وتحمؿ المسؤولية؛
الخيرة ،والمثابرة عمى العمؿ،
 المبادرة إلى األعماؿ ّّ
 اإلسياـ في مختمؼ النشاطات وفقا إلمكانياتو واىتماماتو ومحفّزاتو؛ إبراز القيـ االجتماعية المكتسبة في سموكاتو؛البناء.
 -التواصؿ اإليجابي مع المحيط باستخداـ أدوات الحوار ّ
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ػتمد مػوارد التربيػة اإلسػالمية ومعارفيػا المدرجػة فػي المػنيج مػف روح اإلسػالـ ،ومصػادره
 3.1طبيعة الموارد المجندة  :تس ّ
النبوية الشريفة ،بما يحقّؽ التوازف بيف الروح والجسد ،وبيف الدنيا واآلخرة ،والتفتّح عمػى
السنة
المتمثّمة في القرآف الكريـ و ّ
ّ

العصر.

 4.1مساىمة المادة في التحكم في المواد األخرى :تبني التربية اإلسالمية وضعياتيا التعمّمية بشكؿ تكاممي بيف عدة

مواد .فيي تثري الرصيد المغوي العربي لممتعمـ مف خالؿ النصوص الشرعية ،والمصطمحات والمفاىيـ.

الحج والزكاة ،والتقويـ القمري ،واتجاه القبمة ،وشكؿ
خزاف ّ
والعبادات ّ
لعدة عموـ مف خالؿ مواقيت الصالة والصوـ و ّ
بالصحة مف خالؿ طيارة البدف والثوب المحيط ،والعالقات االجتماعية ،والمحافظة عمى البيئة.
الكعبة ،والعناية
ّ

وفي مجاؿ التاريخ نجد قصص األنبياء ،ومحطّات مف حياة الرسوؿ صمّى اهلل عميو وسمّـ ،والصحابة رضي اهلل عنيػـ.

المقدسة ،ومسمؾ ىجرة الرسوؿ صمّى اهلل عميو وسمّـ ،فيي خدمة لمجغرافيػا.
أما أماكف العبادة ،ومواقع البقاع واألماكف ّ
ّ
وتجد التربية المدنية ضالّتيا في العالقات االجتماعية واألسرية ،وقوانيف المعامالت التجارية وتحريـ الغش ،التضامف
والتعاوف ،التسامح.

فف العمارة اإلسالمية.
وتجد التربية ّ
الفنية مجاليا مف خالؿ تالوة القرآف الكريـ ،والمدائح الدينية ،و ّ
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ٍ .2الٍؼ اىزخ ّشط

التخرج من التعلٌم االبتدائً وأطواره
 1.2مبلمح
ّ
التخرج من التعلٌم االبتدائً
ملمح
ّ
الكفاءة

الشاممة

الكفاءات
الختامية

التخرج من الطور  3االبتدائً
ملمح
ّ

التخرج من الطور  2االبتدائً
ملمح
ّ

ٌسّّّتوعب مّّّن خّّّبلل ماااا ٌتعلّماااه مااان ٌتلو المحفوظ مّن القّرآن والحّدٌث ٌ ،تلّّو القّّرآن تّّبلوة سّّلٌمة ،وٌن ّم ًّ
وٌتمثّّّّّل بعّّّّّض القٌّّّّّم واألخّّّّّبلق اإلحساس باالنتماء للدٌن اإلسبلمً
ّ
القااااارآن والحااااادٌث والسااااا ّنة النبوٌاااااة
ّ
وٌعتّّز بّّه ،وٌتعّّرّ ؾ علّّى بعّّض
ّّّّّاة
ّ
الحٌ
ّّّّّب
ّ
تواك
ًّّّّّ
ّ
الت
ّّّّّبلمٌة
ّ
اإلس
معاارف وقااٌم وساالوكات تعا ّازز انتماااءه
اآلداب اإلسّّّبلمٌة ،وٌتحلّّّّى بحّّّبّ
المعاصرة.
بٌبته
فً
االجتماعٌة
لمجتمعه.
النظام ،وٌتعلّق بحسن ال ُخلق.

التخرج من الطور 1االبتدائً
ملمح
ّ

المنتظر من التحضٌري

ٌتفاعّّل مّّع المحٌّّط باسّّتثمار
مختلّّؾ المعّّارؾ والسّّلوكات
المكتسّّّبة مّّّن القّّّرآن الكّّّرٌم
واألحادٌّّّث النبوٌّّّة الشّّّرٌفة،
والمعامبلت والسٌرة.

فًّّّّّ نهاٌّّّّّة السّّّّّنة
التحضٌّّرٌةٌ ،تفاعّّل
الطفّّّل مّّّع وسّّّطه
بممارسّّة سّّلوك ذي
طابع وطنًّ وخلقًّ
ومدنً.

يس ػ ػ ػػتظير بص ػ ػ ػػورة ص ػ ػ ػػحيحة ح ػ ػ ػػزب س ػ ػ ػ ّػبح ،يسػ ػ ػ ػ ػػتظير بصػ ػ ػ ػ ػػورة صػ ػ ػ ػ ػػحيحة القػ ػ ػ ػ ػػدر يتمػػو بصػػورة صػػحيحة القػػدر المحفػػوظ يسػ ػ ػػتظير القػ ػ ػػدر المحفػ ػ ػػوظ مػ ػ ػػف
واآلي ػػات واألحادي ػػث النبوي ػػة المتعمّق ػػة ب ػػاآلداب المحفػ ػػوظ م ػ ػػف الق ػ ػرآف الك ػ ػريـ والحػ ػػديث مػػف الق ػرآف والحػػديث ،ويسػػتظيره عنػػد القػ ػ ػرآف الكػ ػ ػريـ والح ػ ػػديث النب ػ ػػوي
اإلسػػالمية ،ويتمثّػؿ معانييػػا بممارسػػات سػػموكية
الشريؼ بشكؿ صحيح .
الحاجة توظيفا واستدالال.
النبوي الشريؼ ،ويسترشد بيما.
في وضعيات مناسبة.
يبػػرز األخػػالؽ اإلسػػالمية فػػي سػػموكو اليػػومي ،يع ػ ػػرؼ بع ػ ػػض أرك ػ ػػاف اإليم ػ ػػاف وآثارى ػ ػػا يسمي أركاف اإليماف ،وأثرىػا فػي حيػاة يسػ ػ ّػمي أركػ ػػاف اإلسػ ػػالـ ،ويحسػ ػػف
ّ
النطػ ػػؽ بالشػ ػػيادتيف ،ويسػ ػػتعمميما
وأثرىا عمى حياة المسمـ الخمقية واالجتماعية .األخالقية والنفسية واالجتماعية.
المجتمع.
في وضعيات مناسبة.
يتعرؼ عمى كيفية الوضوء ،والصالة.
يمػػارس الطيػػارة
الحسػ ػ ػية،
يطبػ ػ ػؽ قواع ػ ػػد الطي ػ ػػارة
الحسػ ػية كنظافػػة ،وكيفي ػػة أداء يتعػ ّػرؼ عمػػى بعػػض العبػػادات ،المناسػػبة
ّ
ّ
ّ
ّ
العبادات.
بعض
ويسمي الصموات الخمس.
لسنو.
ّ
ّ
يع ػ ػ ػػرؼ القواع ػ ػ ػػد الخمقي ػ ػ ػػة الض ػ ػ ػػابطة ل ػ ػ ػػبعض يتحمّى بأخالؽ اإلسالـ المتعمّقة باإلحساف يمارس سموكا إيجابيا في محيطو وفػؽ يتفاع ػػؿ إيجابي ػػا م ػػع المح ػػيط ف ػػي
القيـ والتعاليـ اإلسالمية المكتسبة.
السػ ػ ػ ػػموكات الفرديػ ػ ػ ػػة واألس ػ ػ ػ ػرية واالجتماعيػ ػ ػ ػػة والتعاوف ،واستثمار الوقت ،وتنظيـ
نطاؽ القيـ واألخالؽ المكتسبة.
والبيئية  ،ويمارسيا في محيطو.
العمؿ ،والمحافظة عمى البيئة.
يع ػػرؼ محط ػػات م ػػف حي ػػاة الرس ػػوؿ ص ػػمى اهلل
ػي صػ ػمّى يعرؼ مواقؼ مف حيػاة الرسػوؿ صػمّى
يعػػرؼ محطّػ ػات م ػػف س ػػيرة النب ػ ّ
عميو وسمـ ومواقؼ مف قصص بعػض األنبيػاء اهلل عمي ػػو وسػ ػمّـ وأخالق ػػو ،وحي ػػاة بع ػػض اهلل عميػ ػ ػ ػػو وسػ ػ ػ ػ ػمّـ ،ومناقػ ػ ػ ػػب بع ػ ػ ػ ػػض
الصحابة  ،ويقتدي بيا في حياتو.
عم ػ ػ ػػييـ الس ػ ػ ػػالـ ،وبع ػ ػ ػػض مناق ػ ػ ػػب الص ػ ػ ػػحابة الصحابة ،ويقتدي بيا في حياتو.
/
رض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواف اهلل عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػييـ ،ويسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتثمر العبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
المستخمصة منيا في الحياة العممية.
يسترشػػد بػػالمواعظ األخالقيػػة مػػف حيػػاة
يسترشد بالمواعظ األخالقية مف حياة
بعض األنبياء عمييـ السالـ.
بعض األنبياء عمييـ السالـ.
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بمكونات اليوية الجزائرية ،ويحترـ رموزىا.
 ّيعتز ّ
األمة الجزائرية.
ػ يعرؼ أثر القيـ اإلسالمية عمى ّ
ينمػ ػي الفض ػػوؿ العمم ػػي والمعرف ػػي ،وي ػػدرؾ قيم ػػة التػ ػراث
ػػ ّ
ومكون ػ ػ ػ ػػات ىويت ػ ػ ػ ػػو  ،ويث ػ ػ ػ ػػؽ ويعػػي قيمػػة الت ػراث اإلسػػالمي الشخصػ ػ ػػية الوطنيػ ػ ػػة ،ويعتػ ػ ػ ّػز
الوطني  ،ويحافظ عميو.
ّ

ومقومػ ػ ػ ػ ػ ػػات
المؤسسػ ػ ػػات الوطنيػ ػ ػػة
يس ػ ػ ػ ػػيـ ف ػ ػ ػ ػػي بن ػ ػ ػ ػػاء مجتم ػ ػ ػ ػػع يحتػ ػ ػػرـ
ّ
ّ
يتمس ػ ػ ػ ػ ػ ػؾ بقػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ ّ
ومكونػػات
متماس ػ ػ ػػؾ ،ويعت ػ ػ ػ ّػز بأص ػ ػ ػػالتو ورم ػ ػ ػ ػػوز الدول ػ ػ ػ ػػة الجزائري ػ ػ ػ ػػة ،المجتمػػع الج ازئػػري،
ّ
بيا.

القيم
والمواقف

الضمير
الوطني

ويعتز بو.
الجزائري،
بمستقبمو.
ّ
األمة في سموكو اليومي
ػب ال ػ ػ ػ ػػوطف ،يعػ ػػي بقيمػ ػػة الج ازئػ ػػر ،ويقػ ػ ّػدر يتحمّػ ػ ػ ػ ػ ػى ب ػ ػ ػ ػ ػػروح المب ػ ػ ػ ػ ػػادرة ،
 يتحمّى بالقيـ الوطنية وأخالؽ ّينمػ ػ ػ ػ ػي روح ح ػ ػ ػ ػ ّ
ّ
لألم ػ ػ ػة ويع ػ ػ ّػزز الرغب ػ ػػة ف ػ ػػي خدمت ػ ػػو ،مكانتيا ضمف األمـ  ،ويعمػؿ يتضػ ػ ػ ػػامف ويحتػ ػ ػ ػػرـ اآلخػ ػ ػ ػػر،
 -يقػ ػ ػ ّػدر قيمػ ػ ػػة الت ػ ػ ػراث الفكػ ػ ػػري والثقػ ػ ػػافي والػ ػ ػػديني ّ

ويعتز بو.
الجزائرية،
ّ

ويدافع عف مقوماتو.

عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى حمايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مكانتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يتحمّ ػ ػ ػ ػ ػى بػ ػ ػ ػ ػػالروح الوطنيػ ػ ػ ػ ػػة،

اإلسالمية.

المواطنة

ويفتخر بيا.

يتبنى القيـ اإلسالمية
ػب الػوطف ،ويمػارس يشارؾ بفاعمية في تحسيف إطار يسيـ في تطػوير الحيػاة الوطنيػة يب ػػدي روح المواطن ػػة المس ػػؤولة،
 ّالمعبرة عػف ح ّ
ّ
المواطنة ممارسة إيجابية.
ويتمسؾ بكػ ّؿ القػيـ المتصػمة بيػا
أىمي ػػة القػ ػػيـ
ّ
الحي ػ ػ ػػاة االجتماعي ػ ػ ػػة ،ويحػ ػ ػ ػػافظ م ػػف خ ػػالؿ معرف ػػة ّ
األولية لمعدالة االجتماعية.
ػ يمارس القواعد ّ
ػب الػوطف .
عمى البيئة،
اإلسالمية المتعمّقػة بح ّ
ينمػ ػي اإلحس ػػاس بح ػػب ال ػػوطف ،ونبذ العنؼ والتعصب.
ّ
ظم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
المن
ػد
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ع
ا
و
الق
ؽ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ويطب
ّ
ّ
لمعالقات االجتماعية.

يتعرؼ عمى العالـ مف حولو ،ويت ّكيؼ معو.
 ّيتصرؼ في ضوء معرفة ما يجري في المحيط،
ّ
ّ
ويتكيؼ لممجتمػع الج ازئػري ،ويتفػتح عمػى
مستجدات العصر.
مع
ّ
الع ػػالـ الخ ػػارجي ،ويب ػػذؿ الجي ػػد
عتز بمكانة الجزائر بيف الدوؿ.
ػي ّ
ػ ػ يب ػػدي الػ ػرأي بموض ػػوعية ،ويحت ػػرـ الػ ػرأي اآلخ ػػر ،وي ػػدلّؿ لتعزيز صورتو والدفاع عنو.
المواقؼ باألدلّة الشرعية المناسبة.
يقدر إطار الحياة مف خالؿ
 ّػحة ومعرف ػػة المخ ػػاطر
احتػ ػراـ قواع ػػد األم ػػف والنظاف ػػة والص ػ ّ
تيدد محيطو.
التي ّ

يعػ ػ ػ ػ ػػي بالمقومػ ػ ػ ػ ػػات األساسػ ػ ػ ػ ػػية يحت ػ ػ ػ ػ ػ ػػرـ األدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف والثقاف ػ ػ ػ ػ ػ ػػات يتحمّ ػػى ب ػػروح التس ػػامح ،ويحت ػػرـ

التفتح عمى
العالــم
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ويتفتّح إيجابيا عمى الغير.
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 يتع ػ ػ ّػرؼ عم ػ ػػى آلي ػ ػػات التفكي ػ ػػر المنطق ػ ػػي المتػ ػ ػوازف ف ػ ػػيالتحميؿ ،والنقد الموضوعي.
والحديث لإلجابة عمى تساؤالت
ذات طـــــــابع ػ يستظير القدر المحفوظ مف القرآف الكريـ ،والحديث
معينة.
الخاصة بيما.
النبوي ،وفقا لمقراءة
ّ
ّ
فكــــــري
الخاصة
ػ يمارس الطرؽ الحديثة لمبحث عف المعمومة
ّ
بالمادة.
ّ
ػ يستقي المعمومات مف مصادر موثوقة.
ظ ػ ػ ػ ػؼ طػ ػ ػ ػػرؽ البحػ ػ ػ ػػث عػ ػ ػ ػػف
طط لو،
يو ّ
ظـ عممو ويخ ّ
ػ ين ّ
يوظّؼ المحفوظ مف القرآف

ذات طـــــــابع
منيجي
الكفــــاءات

العرضية

ذات طابع
تواصمي

يتح ّكـ في المصطمحات

بالمادة،
الخاصة
والمفاىيـ
ّ
ّ
ويوظّفيا في الوضعيات

يوظّؼ المكتسبات القبمية

توظيفا سميما ،ويعي بمكانة
الفرد المسمـ في المجتمع.

لسنو ،ويسترشد بيا.
المناسبة ّ

بأىمي ػػة النظ ػػاـ والتخط ػػيط
يحسػ ػ ػ ػػف أداء العب ػ ػ ػ ػػادات وفق ػ ػ ػ ػػا يع ػػي ّ
ػ ػ ػ يس ػ ػػتخدـ التبري ػ ػػر المناس ػ ػػب لإلقن ػ ػػاع بال ػ ػػدليؿ المنطق ػ ػػي ،المعموم ػ ػ ػ ػ ػػات م ػ ػ ػ ػ ػػف مص ػ ػ ػ ػ ػػادرىا لكيفياتيا  ،ويقػ أر القػرآف ،ويػتح ّكـ لمعمؿ واإلنجاز المتقف.

والحجة الشرعية.

الموثوق ػ ػػة ،ويس ػ ػػتثمرىا بعقالني ػ ػػة فػػي آليػػات تنظػػيـ العمػػؿ وانجػػازه

معينة.
ػ ػ ي ػػتح ّكـ ف ػػي آلي ػػات اس ػػتغالؿ الوث ػػائؽ والس ػػندات ،واس ػػتقاء في وضعيات ّ
المعمومات منيا ،قصد استثمارىا في وضعيات مناسبة.
يعبر عف أفكاره محترما آداب التواصؿ مع الغير
ػ ّ
باستخداـ قواعد الحوار.

بإتقاف.

يحسف استغالؿ أدوات االتّصػاؿ يحس ػػف تجني ػػد المػ ػوارد المناس ػػبة يتح ػ ػػاور م ػ ػػع الغي ػ ػػر ،ويس ػ ػػتخدـ
والخط ػػاب االسػ ػػتداللي والتبميػ ػػغ ،ف ػػي وض ػػعيات مش ػػكمة ،ويحس ػػف آليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات وض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوابط الح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوار
ومعالج ػ ػ ػػة المش ػ ػ ػػكالت اليومي ػ ػ ػػة اس ػ ػػتعماؿ أدوات االتّص ػ ػػاؿ ف ػ ػػي المناس ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة ،ويحس ػ ػ ػ ػ ػ ػػف تق ػ ػ ػ ػ ػ ػػديـ

متغيرات الوضعية التواصمية.
يتكيؼ إيجابيا مع ّ
ػ ّ
ػ يحسف استغالؿ المعارؼ المكتسبة في المػادة عنػد التعبيػر بميارة.
ّ

الخطاب لمتبميغ واإلقناع.

المعمومات.

معينة.
عف آراء ،أو مواقؼ ّ

ذات طابع
شخصي

واجتماعي

ػوي ف ػ ػ ػ ػػي
ػ ػ ويتػػذوؽ الجمػػاؿ الحسػػي والخمقػػي مػػف خػػالؿ مػػا أبػػدع اهلل يمتزـ بتعاليـ الػديف وقػيـ اإلسػالـ يسػيـ فػي حػ ّؿ وضػعيات مشػػكمة
ّ
يتبنػ ػ ػ ػ ػى الس ػ ػ ػ ػػموؾ الس ػ ػ ػ ػ ّ
أىمي ػػة تنظ ػػيـ فػ ػ ػ ػ ػ ػػي المحػ ػ ػ ػ ػ ػػيط االجتمػ ػ ػ ػ ػ ػػاعي ،معامالتػ ػ ػ ػ ػ ػػو ويعػ ػ ػ ػ ػ ػػي مسػ ػ ػ ػ ػ ػػؤولية
في كونو وخمقو.
األخالقي ػػة ،ويع ػػي ّ

تصرفاتو الشخصية في المحيط.
يتحمؿ مسؤولية ّ
ػ ّ
ػ ينجز عممو بميارة واتقاف.

العالق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الحي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة ويص ػ ػ ػ ػػدر أحكام ػ ػ ػ ػػا موض ػ ػ ػ ػػوعية تصػ ػ ّػرفاتو ،وينبػ ػػذ العنػ ػػؼ بكػ ػ ّػؿ ّّ
ويتحم ػؿ المسػػؤولية فػػي أشكالو.
ػذوؽ الجمػ ػ ػػاؿ بشػػأنيا،
ّ
االجتماعيػ ػ ػػة ،ويتػ ػ ػ ّ

ػ ػ ػ يمػ ػػارس بعػ ػػض العبػ ػػادات ،تماشػ ػػيا وتحصػ ػػيمو المعرفػ ػػي ،الحسي والخمقي.

ذل ػػؾ ،وينب ػػذ المظ ػػاىر الس ػػموكية

ومستوى الوعي المكتسب.

السمبية في المحيط.
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الكفاءة الشاممة

التخرج من سنوات التعلٌم االبتدائً
 2.2مبلمح
ّ
التخرج
ملمح
ّ
من التعلٌم االبتدائً

الطور  3االبتدائً

 ٌتح ّكم فً أنواع المعارفوالقٌم والسلوكات المكتسبة فً
مختلف مٌادٌن المـا ّدة ،وٌو ّظفها
بشكل مناسـب فً المواقف
الحس الدٌنً والوطنً
المع ّبرة عن
ّ
فً وضعٌات التواصل اإلٌجابً
مع المحٌط االجتماعً والبٌئً.

ٌتلو المحفوظ من القرآن
والحدٌث ،وٌتم ّثل بعض
القٌم واألخبلق
اإلسبلمٌة ،وٌإدّ ي بعض
العبادات.

ٌبدي المتعلّم تعلّقه باإلسبلم وح ّبه
للوطن بممارسة سلوك تبرز بشكل
مناسب تح ّكمه فً ما اكتسبه من
معارف وقٌم وسلوك دٌنً ووطنً
واجتماعً  ،وقدرته على توظٌفها فً
مواقف التعبٌر عن االنتماء والطاعة
والمبادرات الخٌرٌة ومعالجة الظواهر
السلبٌة فً المحٌط .

يحسف المتعمـ تناوؿ ما
حفظ مف النصوص الشرعية
تناوال يناسب وضعيات
االستظيار في التالوة
والتطبيؽ واالستدالؿ.

يحسف المتعمـ تناوؿ ما حفظ مف
القرآف الكريـ والحديث في وضعيات
القراءة واالستظيار شفويا أو كتابيا
وفي وضعيات االستدالؿ وتطبيؽ
المثؿ األخالقية واألحكاـ الشرعية
في المحيط.
يمػػارس المػػتعمـ السػػموؾ المعبػػر عػػف
اإليم ػػاف ويوظ ػػؼ المعرف ػػة المرتبط ػػة
بأركان ػػو ف ػػي ش ػػكؿ إنج ػػاز ش ػػفوي أو
كتػ ػػابي أو فػ ػػي وضػ ػػعيات العبػ ػػادة
وتطبيؽ مبادئ الخمؽ اإلسالمي فػي
طبػ ػ ػؽ مب ػ ػػادئ الخم ػ ػػؽ
المحػ ػػيط ،وي ّ

يستظير بصورة صحيحة حزب
سبح ،واألحاديث النبوية،
المتعمقة ببعض اآلداب
اإلسالمية ،ويتمثل معانييا في
الوضعيات المناسبة

الكفاءات الختامية
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التخرج من السنة 5
ملمح
ّ

يبرز في سموكو اليومي مظاىر يقػػر المػػتعمـ بأركػػاف اإليمػػاف
األخــالق اإلســالمية ومعامالتــو ويبػ ػ ػ ػ ػ ػػيف أثرىمػ ػ ػ ػ ػ ػػا النفسػ ػ ػ ػ ػ ػػي
واألخالقي واالجتماعي عمى
االجتماعية الحسنة.
المسمـ بممارسات مناسبة.
يمارس الطيارة الحسية ،ويطبؽ
لسنو،
بعض العبادات المناسبة ّ
كالوضوء والصالة.

٠ؼشف بٌّسؼٍُّ ِؿطّةذ ِٓ
ع١شخ بٌٕح ٟطٍ ٝهللا ػٍٗ١
ٚعٍُ ٚأخاللٗ٠ٚ ،غسششذ

جةٌّٛبػع بألخالل١د ِٓ عٍٛوٗ

يحسف المتعمـ كيفية أداء بعض
العبادات ،ومظاىر اليسر فييا

٠ؼشف بٌّسؼٍُّ ِؿطّةذ
ِٓ ع١شخ بٌٕح ٟطٍ ٝهللا
ػٍ ٗ١ف ٟبٌّذٕ٠د بٌّٕٛسخ

الطور  2االبتدائً

التخرج من السنة 4
مممح
ّ

السميـ في محيطو .

يستظير بإتقاف المعارؼ المتعمقة
بعبادات الصوـ والزكاة وصالة
العيديف شفويا أو كتابيا وممارستيا
عمميا في وضعيات األداء
يعرؼ باختصار محطات مف حياة
الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ في
م ّكة وبداية الدعوة٠ٚ ،سؼشّف ػٍٝ

ِٕٚةلحٗ؛ ٠ٚسؼ ّشف ػٍ ٝلظض ٠ٚسؼ ّشف ػٍ ٝلظض جؼغ لظض جؼغ بألٔح١ةء ػٍُٙ١
بٌغالَ.
جؼغ بألٔح١ةء ػٍ ُٙ١بٌغالَ .بألٔح١ةء ػٍ ُٙ١بٌغالَ.
مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2116 -

التخرج من السنة 3
مممح
ّ

الطور  1االبتدائً
التخرج من السنة2
مممح
ّ

التخرج من السنة1
مممح
ّ

ٌتواصل المتعلم فً محٌطه
ٌتفاعل المتعلم فً
ٌستظهر المتعلم ما حفظ
من القرآن الكرٌم والحدٌث محٌطه بكٌفٌة أكثر بوعً من خبلل ممارسة
أنماط من السلوك المستمد
النبوي الشرٌف استظهارا تحكما فً ممارسة من التعالٌم اإلسبلمٌة
سلٌما ،وٌسلك سلوكات
السلوكات المنسجمة والمعامبلت واستظهار
اجتماعٌة ّ
مع المعارف والقٌم المحفوظ من القرآن الكرٌم
مهذبة متفاعبل
المكتسبة ،والمعامبلت والحدٌث النبوي الشرٌف
مع محٌطه،
بكٌفٌة صحٌحة
يستحضر المتعمـ في
يستحضر المتعمـ ما
يحسف المتعمـ استظيار ما
حفظ مف القرآف الكريـ والحديث يناسب الوضعيات مف وضعيات التواصؿ المناسبة
ما حفظ مف القرآف الكريـ
النصوص الشرعية
في وضعيات أداء العبادات
والحديث النبوي الشريؼ
المحفوظة ويوظفيا
ومواقؼ الذكر والتعمـ
ويوظفو.
قراءة أو استدالال.
وتصحيح مظاىر سموكية
يحسف المتعمـ النطؽ
يعدد المتعمم أركان
يعدد المتعمـ أركاف اإليماف
اإليمان ويذكر بعض بالشيادتيف ويعدد أركاف
واإلسالـ ويذكر أسماء اهلل
أسماء اهلل الحسنى في اإلسالـ في مواقؼ التعبير
الحسنى المعروفة في
عف اإليماف ويسمي اهلل
المواقف والوضعيات
تعالى ويحمده في وضعيات
وضعيات التذكر.
المناسبة.
مناسبة
يمارس المتعمـ الطيارة الحسية
يوظّؼ معارفو المتعمّقة بكيفية يعرؼ المتعمـ كيفية
بنظافة جسمو وثيابو ومحيطو،
الوضوء والصالة.
الوضوء والصالة.
ويسمي الصموات الخمس.
٠ؼشف بٌّسؼٍُّ ِؿطّةذ ِٓ
ع١شخ بٌٕح ٟطٍ ٝهللا ػٍٗ١
ٚعٍُ ف ٟؽفٌٛسٗ ٚشحةجٗ
٠ٚمسذ ٞجغ١شزٗ ٠ٚ ،سؼشّف

ػٍ ٝلظض جؼغ بألٔح١ةء
ػٍ ُٙ١بٌغالَ.

المنتظر من
التحضٌري

تفاعل المتعلم
مع وسطه
بممارسة
سلوكات أولٌة
ذات طابع
وطنً وخلقً
ومدنً

٠سؼشّف بٌّسؼٍُّ ػٍٚ ٝأخاللٗ٠ٚ ،غسششذ
ٌِٛذ بٌشعٛي طٍ ٝجةٌّٛبػع بألخالل١د ِٓ
عٍٛوٗ ِٕٚةلحٗ؛ ٠ٚسؼشّ ف
هللا ػٍٚ ٗ١عٍُّ.
ػٍ ٝلظض جؼغ
بألٔح١ةء ػٍ ُٙ١بٌغالَ.
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اليــــــــــــــــــــــوية

اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ
بمكون ػ ػ ػ ػػات اليوي ػ ػ ػ ػػة االعتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزاز باإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالـ التمسؾ بالقيـ اإلسالمية والوطنية
 يعت ػ ػ ػ ػ ّػز ّوباالنتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوطني المتعمقة بحب الوطف والدفاع
الجزائرية ،ويحترـ رموزىا.
األمة والتحصػف بقيميمػا والشػػكر عف مصالحو.
 يعرؼ أثر القيـ عمى ّعمى النعـ.
الجزائرية.
ينمي الفضوؿ العممي ،
ػ ّ
ويدرؾ قيمة التراث الوطني ،
ػ التحمي بالقيـ الوطنية
وأخالؽ األمة في سموكو
اليومي،
ػ تقدير قيمة التراث الفكري
والثقافي والديني لألمة
تبني القيـ المعبرة عف حب
الوطف ،والممارسة اإليجابية
لممواطنة
ـ ممارسة القواعد األولية
لمعدالة االجتماعية.

االس ػ ػ ػػتقامة  ،التض ػ ػ ػػامف  ،تمثؿ القيـ األخالقية اإلسالمية

احتراـ إطار الحياة المشتركة

اإلحساف ،الصمح  ،العػدؿ في المحيط ،احتراـ الذات والغير

مع اآلخريف ومع البيئة.

التفتح عمى العالم

 -التعرؼ عمى العالـ مف

حولو ،والتكيؼ مع مستجدات
العصر
 تقدير مكانة الجزائر فيالعالـ ،وت ّبني بعض المواقؼ
مف سير األنبياء في
المعامالت.

تقدير قيمة التراث اإلسالمي
الجزائري واالعتزاز بو وحمايتو ػ
األمر بالمعروؼ والنيي عف
المنكر ػ الوعي بقيمة الجماؿ في
اإلسالـ والوطف

االعتزاز باالنتماء الحضاري
الوطني ،وتقدير الت ارث والمواقع
اإلسالمية الجزائرية وحمايتيا

الوفػػاء  ،الحيػػاء  ،القناعػػة
 ،اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتثمار الوقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ،
المحافظ ػ ػػة عم ػ ػػى البيئ ػ ػػة ،
القدوة الحسػنة  ،االجتيػاد،
إتقاف العمؿ

الجزائرية ،واالعتزاز بو.

المواطـــــنة

القيم والمواقف

الضمير الوطني

ويحافظ عميو.

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 ،القياـ بالواجبات.

والمساىمة في تطوير إطار

مساعدة المحتاج ،

الصحبة الحسنة والتعاوف عمى

اإليثار ،االحتراـ ،
التعاوف ،حسف الصحبة
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التعاوف عمى البر والمبادرة
االيجابية  ،االجتياد في العمؿ

التسامح والحوار البناء
والتحمي بروح المسؤولية

التسامح والحوار البناء
والتحمي بروح المسؤولية
والصدؽ واألمانة

حب الوطف والمحافظة عمى حب الوطف والمحافظة عمى
البيئة ،اتقاف العمؿ،

البيئة.

االجتياد  ،اإلخالص

الحياة المشتركة.

البر واإلحساف ،ونبذ العنصرية
والتعصب واالنغالؽ عمى الذات.

االعتزاز باإلسالـ واالنتماء
الحضاري الوطني

االعتزاز باإلسالـ واالنتماء
الحضاري الوطني

الصحبة الحسنة والتأدب في

وضعيات التواصؿ مع الغير،
والمبادرة اإليجابية.

المبادرة اإليجابية والتضامف

والتفتح عمى الغير ،االحتراـ
.

والتضامف والتفتح عمى
الغير واحتراـ الكبير.
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طابع شخصي اجتماعي

الكفاءات العرضية

طابع تواصمي

طابع منيجي

طابع فكري

اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ
 يستظير القدر-المحفوظ مفالقرآف الكريـ ،والحديث
الشريؼ -يعبر عف أفكاره
بمغة سميمة -يوظؼ المعارؼ
المكتسبة.

استغالؿ معارؼ المادة
وأدواتيا في وضعيات
الخطاب ومعالجة
المشكالت

ػتغؿ
ػ ػ يس ػػتغؿ الوق ػػت بش ػػكؿ س ػػميـ يخ ّ
ط ػػط عمم ػػو ،ويس ػ ّ
ػتغؿ الوث ػ ػ ػ ػػائؽ ،وقت ػ ػ ػ ػػو – يبح ػ ػ ػ ػػث ع ػ ػ ػ ػػف
وم ػ ػ ػ ػػتقف -يس ػ ػ ػ ػ ّ
واس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقاء المعموم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات المعمومة مف مصادرىا.

واستثمارىا.
 احتراـ قواعد األمفوالنظافة والصحة.

المستجدات،
تكيؼ مع
ّ
ال ّ
وتوظيؼ المعارؼ المكتسبة
في المادة عند التعبير عف
الرأي.
االعتماد عمى النفس،
والمساىمة في األعماؿ
الجماعية ،واتقاف العمؿ

وتحمؿ مسؤولية التصرفات
ّ
الشخصية.

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

استخداـ مصطمحات ومفاىيـ
المادة في وضعيات تعممية
خاصة.
ّ

ظؼ المصطمحات المتعمقة
يو ّ
بالمادة لتبرير موقؼ أو رأي.

يتحرى الوضوح في إبداء
ّ
الرأي ونقد مواقؼ.

يبرر مواقفو وسموكو.
ّ

ويبرر مواقفو.
ين ّ
ظـ أعمالو ّ

توظيؼ معطيات مرتبطة
بالمادة لمعالجة وضعية مشكمة
.

استخداـ معارؼ المادة في
التواصؿ مع الغير.

اسػػتخداـ معػػارؼ المػػادة فػػي
التواصؿ مع الغير.

التواصؿ الواعي مع الغيػر التواصػػؿ مػػع الغيػػر بػػاحتراـ قواعػػد التحمّي بآداب التواصػؿ ،واحتػراـ استعماؿ أساليب التواصؿ
و التف ػػتح ب ػػاحتراـ المب ػػادئ الح ػ ػوار ،واالسػ ػػتدالؿ الموضػ ػػوعي الػ ػرأي المخػ ػػالؼ واحت ػ ػراـ قواعػ ػػد الواضح مشافية وكتابة.
الوطنية والخمقية المكتسبة فػػي وضػػعيات االتصػػاؿ والخطػػاب الحوار.
(الموعظة الحسنة) .
السوي في التعامؿ الثقػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػ ػػنفس ،واإليمػ ػ ػ ػ ػػاف احتراـ الكبير وتقدير األقراف،
السموؾ
ّ
المودة مع الزمالء
م ػػع الغيػ ػػر ،والص ػػدؽ فػ ػػي بالقػ ػػدرات الذاتيػ ػػة ،المسػ ػػاىمة فػ ػػي ربط عالقات
ّ
العماؿ الغيرية.
القوؿ والعمؿ
 المسػ ػ ػػاىمة فػ ػ ػػي تقويػ ػ ػػةعوامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ التماسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ
االجتماعي.
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المساىمة في الحياة
الجماعية في المدرسة
واألسرة.

التعبي ػ ػ ػ ػ ػ ػػر الواض ػ ػ ػ ػ ػ ػػح ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
وضعيات التواصؿ

ػب ال ػ ػػوطف
التعبي ػ ػػر ع ػ ػػف ح ػ ػ ّ
واحتراـ رموزه.
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ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

 .3مخطط الموارد لبناء الكفاءات (مصفوفة الموارد المعرفية)
األؽ٘اس

اىَٞبدِٝ

اىنفبءاد اىخزبٍٞخ

اىقشآُ اىنشٌٝ
ٗاىؾذٝش اىششٝف

ٝغزظٖش اىَزؼيٌ فٗ ٜػؼٞبد اىز٘اطو اىَْبعجخ ٍب
ؽفع ٍِ اىقشآُ اىنشٗ ٌٝاىؾذٝش اىْج٘ ٛاىششٝف

اىَ٘اسد اىؼشٗسٝخ ىجْبء اىنفبءاد
ٍ٘اسد ٍْٖغٞخ
ٍ٘اسد ٍؼشفٞخ
اىقشآُ اىنش :ٌٝع٘س بٌفةزؿد ،بٌٕةط بٌفٍك ،بإلخالص ،بٌٕظش،
بٌىٛضش ،بٌّغذ ،بٌىةفش ،ْٚلش٠ش ،بٌف ،ً١بٌّةػ ،ْٛبٌؼظش.
اٟٝاابد اىَزؼيقااخ ثاابٟداة :بالعتتسازبْ جةٌتتذخٛي (ب٠٢تتد ِ 27تتٓ
عٛسخ بٌٕـٛس).

بٌّؿةوةخ ،بٌسشز ،ً١بٌسىشبس،
بٌسشز١ث ،بالعسظٙةس.

اىؾذٝش اىششٝف :ؾذ٠ص بٌظذقٚ ،ؾذ٠ص بٌشفك جةٌؿٛ١بْ.
ؾذ٠ص ٠سؼٍّك جظفةذ بٌّغٍُٚ ،ؾذ٠ص ٠سؼٍّك جةٌؼٍُ.

ْٝطق ثبىشٖبدرّ ِٞطقب عيَٞبٝٗ ،زمش أسمبُ اإلعالً،

الطور
األول
ّ

أٗىٞخ
ٍجبدا ّ
ف ٜاىؼجبداد

رٖزٝت اىغي٘ك
أٗىٞخ فٜ
ٍجبدا ّ
اىغٞشح اىْج٘ٝخ

زغّ١د أسوةْ بإلعالَ بٌغسّد  -بٌٕطك جةٌشٙةدز -ٓ١زغّ١د
ٗٝزؼيٌّ اىطٖبسح اىؾغٞخ ٍِ خاله ّظبفخ عغَٔ ٗصٞبثٔ
بٌظٍٛبذ بٌخّظ  ِٓ -أعّةء هللا بٌؿغٕ :ٝبٌٛبؾذ – بٌمةدس –
ٍٗؾٞطٔٝٗ ،غ َّ ٜاىظي٘اد اىخَظ.
بٌخةٌك – بٌشبصق -بٌشؾ٠ - ُ١سؼ ّشف ػٍ ٝو١ف١د بٌٛػٛء
ٚبٌظالخ.
 بٌحغٍّد ٚبٌؿّذٌد ِٓ آدبت بألوً؛ٝغيل اىَزؼيٌّ ف ٜؽٞبرٔ اىٍٞ٘ٞخ عي٘مبد راذ ّه ػيا ٚاألخاال
اىؾَٞذحٗ ،اىَؼبٍالد اىؾغْخٝٗ ،زمش أسمبُ اإلَٝبُٗ ،ثؼغ  -بالعسازبْ ٚزؿّ١د بٌغالَ ؛
 بألدت ِغ بٌٛبٌذٓ٠؛ بؾسشبَ بٌىح١ش؛ بألدت ِغ بٌػ١شبْٗٝزؼشف ػي ٚمٞفٞخ اى٘ػ٘ء ٗاىظالح .
أعَبء هللا اىؾغْ،ٚ
ّ
ٚبٌضِالء؛ آدبت بٌطش٠ك -آدبت بٌؿذ٠ص ٚبٌؿٛبس -آدبت
ص٠ةسخ بأللةست .
ااشف اىَااازؼيٌّ ػياااٍ٘ ٚىاااذ اىشعااا٘ه طاااي ٚهللا ػيٞااأ  -أجٛبٖ ٚغ ّذٖ ٠ -سّٗ؛
ٝزؼا ّ
 سػةػسٗ ِٓ ؾٍّ١د بٌغؼذ٠د.ٗعيٌّ.

ٝؾغِ اىَزؼيٌ اعزظٖبس ٍب ؽفـع ٍِ اىقـشآُ اىنشٌٝ
ٗاىؾذٝش اىْج٘ ٛاىششٝف فٗ ٜػؼٞبد اىزؼيٌّ ٗاألداء.

الطور
الثاني

اىقشآُ اىنشٌٝ
ٗاىؾذٝش اىششٝف
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اىقشآُ اىنش :ٌٝاىغ٘س :بٌّٙضخ ،بٌسىةضش ،بٌؼةد٠ةذ ،بٌضٌضٌد،
بٌحّ١ـٕد ،بٌمذسٚ ،بٌؼٍك؛
التٌن ،الشرح ،الضحى ،اللٌل ،الشمس.
اٟٝبد ِٓ 41 ٚ 40 :عٛسخ اجشب٘ ِٓ 27 ٚ 26 - ُ١عٛسخ
بإلعشبء  163 ،162 -من سورة األنعام  63 -من سورة
الفرقان
اىؾذٝش اىششٝف :بٌّغٍُ أخ ٛبٌّغٍُ -خ١شوُ ِٓ زؼٍُّ
بٌمشآِْ -ة ِٓ ِغٍُ ٠غشط -تب ّسمك فً وجه أخٌك صدقة-
مثل الجلٌس الصالح  -طلب العلم فرٌضة على المسلم .

روش بألسوةْ ٚزشز١حٙة.

بٌسظشف بٌّٕةعث فٚ ٟػؼ١ةذ
عٍٛو١د

بٌغشد بٌمظظٟ

بٌؿفع جةٌػٙذ بٌزبز ،ٟبٌسشز،ً١
بٌسىشبس ،بٌسشز١ث ،بالعسظٙةس.
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اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

أٗىٞخ
ٍجبدا ّ
ف ٜاىؼجبداد
رٖزٝت اىغي٘ك
أٗىٞخ فٜ
ٍجبدا ّ
اىغٞشح اىْج٘ٝخ
ٗاىقظض

ٌعاادد المااتعلم أركااان اإلٌمااان واإلساابلم ،وٌااذكر بعااض
 أسمبُ اإلَٝبُ (ِٓ ؾذ٠ص غحش)ً٠أسماء هللا الحسنى فً وضاعٌات تعلّمٌاة ،وٌبادي أثرهاا
فااً والتواصاال مااع محٌط اه ،وٌحس اـن تناااول المع اـارف  ِٓ -أعّةء هللا بٌؿغٕ( ٝبٌىش ،ُ٠بٌغفٛس ،بٌشؾّٓ).
المتعلقاة بالوضااوء والصاابلة  ،وٌوظفهاـا فااً وضااعٌات اى٘ػ٘ء :ب٠٢د  ِٓ 6عٛسخ بٌّةئذخ
اىظي٘اد :و١ف١د بألدبء  -.طالخ بٌؼ١ذ.
الممارسة.
ٌجس اد المااتعلم بساالوكه الٌااومً جملااة المعااارف والقااٌم المعاملة :اإلحسان للوالدٌن؛ نبذ العنؾ والتمٌٌز
ّ
ّ
 التبذٌر (اآلٌة :وال تبذر تبذٌرا...؛ ـ الصحبة الحسنة .اىَنزغجخَٝٗ ،بسعٖب فٍ ٜؾٞطٔ.
ٝؼشف اىَازؼيٌّ ٍؾ ّ
طابد ٍاِ عاٞشح اىْجا ٜطاي ٚهللا ػيٞأ
 طفولة النبً صلى هللا علٌه وسلم وشبابه.ٗعااايٌ ٗأخالقااأٝٗ ،غزششاااذ ثااابىَ٘اػع األخالقٞاااخ ٍاااِ
 نزول الرسالةعااي٘مٔ ٍْٗبقجأ؛ ٗٝزؼا ّاشف ػياا ٚقظااض ثؼااغ األّجٞاابء  -قصص :آدم ،نوحٌ ،ونس ،صالح ،وفق ما جاء فً
ػي ٌٖٞاىغالً.
القرآن الكرٌم.
ٝؾغااِ اىَاازؼيٌ اعاازظٖبس ٍااب ؽفااـع ٍااِ اىقااـشآُ اىنااش ٌٝاىقشآُ اىنش :ٌٝعٛس بٌحٍذ – بٌفػش – بٌغةش١د – بألػٍٝ
اٟٝـبد ِٓ :آضةس بإلّ٠ةْ (فإِٓٛب جةهلل ٚسع -)...ٌٗٛآ٠ةذ
ٗاىؾذٝش اىْج٘ ٛاىششٝف فٗ ٜػؼٞبد اىزؼيٌّ ٗاألداء.

بالعسمةِد -آ٠ةذ هللا ف ٟبٌى - ْٛب٠٢ةذ ِٓ  13آٌِ 19ٝ
عٛسخ ٌمّةْ -آ٠ةذ بٌؼذي ٚبإلؾغةْ -آ٠ةذ بٌظٍؽ خ١ش -وٕسُ
خ١ش أِد...
اىؾذٝش اىششٝف١ٌ :ظ بٌّئِٓ جةٌطؼةْ  ِٓ -غشٕة فٍ١ظ ِٕة
 سؾُ هللا سغال عّؿة – ِٓ ٔفظ ػٍِ ٝئِٓ وشجد -بٌؿ١ةءال ٠ؤز ٟاال جخ١ش.

اىقشآُ اىنشٌٝ
ٗاىؾذٝش اىششٝف

الطور
الثالث

أٗىٞخ
ٍجبدا ّ
فٗ ٜاىؼجبداد

رٖزٝت اىغي٘ك
أٗىٞخ فٜ
ٍجبدا ّ
اىغٞشح اىْج٘ٝخ
ٗاىقظض

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

زشز١ث بألسوةْ  ،باللسذبء جةألضش ،
بٌى١ف١د ،بٌسم١ذ جةألؾىةَ.
ٚبٌسظشف جةٌشىً بٌّٕةعث فٟ
بٌغٍٛن بٌ.ِٟٛ١
بٌغشد بٌظؿ١ؽ ،زشز١ث بألؾذبش،
بٌحؿص ػٓ بألضش
بٌغشد بٌظؿ١ؽ ،زشز١ث بألؾذبش،
بعسٕحةؽ بٌؼحش.

بٌؿفع  ،بٌسشز ، ً١بٌسشز١ث،
بالعسظٙةس ،بالعسشٙةد.

ٌتعارف علاى ٍاااِ أسمااابُ اإلَٝااابُ :بإلّ٠تتتةْ جتتتةٌ َٛ١ب٢ختتتشٚ ،بٌمؼتتتةء
ٌعدد الماتعلم أركاان اإلٌماان المدروساة ،و ّ
ِؼشفد بألسوةْ وةٍِد ِٚشزّحد،
األولٌاااة للحاااج ،وعلاااى بعاااض الصااالوات فاااً ٚبٌمذس (د ْٚزفغ١ش).
المباااادأل ّ
ٚو١ف١د أدبء جؼغ بٌظٍٛبذ
ِٓ أسوةْ بإلعالَ  :بٌؿع
خاصة.
ظروف
ّ
 بٌس – ُّّ ١طالخ بٌّش٠غ ٚطالخ بٌّغةفش. بٌؿ١ةء -بؾسشبَ بٌغ١ش -بٌؼذي ٚبإلؾغةْ -بالغسٙةد فٟٝغيل اىَزؼيٌ عي٘مبد رزؼيّق ثبألخال اىفشدٝخ
بٌسظشف جةٌشىً بٌّٕةعث ف ٟبٌؿ١ةخ
بٌؼًّ  -بٌسؼة -ْٚبٌّغٍُ ال ٠غش -بٌظٍؽ -بإل٠طةس
ٗاىَؼبٍالدٗ ،اؽزشاً اىجٞئخ اىزّ ٜؼٞش فٖٞب.
بٌ١ِٛ١د
 بٌؼٕة٠د جةٌّؿ١ؾ.ٝؼشف اىَازؼيٌّ ٍؾطّابد ٍاِ عاٞشح اىْجا ٜطاي ٚهللا ػيٞأ  -الرسوؿ في المدينة ( اليجرة النبوية)  -الرسوؿ يصالح
ٗعاايٌ ٗأخالقاأٝٗ ،غزششااذ ثغااي٘مٔ ٍْٗبقج أ؛ ٗٝزؼا ّاشف قريش( صمح الحديبية)  -فتح مكة( العفو عند المقدرة)
زشز١ث بألؾذبش ٚبعسٕسةظ بٌؼحش
 حجة الوداع ( وصايا الرسوؿ).ّج ٍِ ٜاألّجٞبء.
ػيّ ٚ
قظخ ّ

مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2116 -

قصة سميماف عميو السالـ.
ّ -
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ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

 .4ا اىجشاٍظ اىغْ٘ٝخ
 1.4برنامج السنـة األولى من التعليم االبتدائي
اىنفـبءح اىشبٍـيخ يتواصل المتعلم في محيطو من خالل ممارسة أنماط من السلوكات المستمدة من تعاليم ومعامالت العقيدة اإلسالمية ،واستظهار المحفوظ من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف بكيفية صحيحة.
االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري الوطني
الهوية الوطنية
اىقٞـٌ
التسامح والحوار البناء والتحلي بروح المسؤولية
الضمير الوطني
حب الوطن والمحافظة على البيئة
المواطن ــة
ٗاىَ٘اقف
المبادرة اإليجابية والتضامن والتفتح على الغير واالحترام واإليثار
التفتح على العالم
استخدام االستدالل الموضوعي لدعم آراء أو تبرير المواقف أو السلوكات
طابع فكري
اىنفبءاد
استخدام معارف المادة لدعم اللغة في مواقف الحوار والتواصل
طابع منهجي
التعامل بوعي ومسؤولية في وضعيات التواصل البيئي واالجتماعي
طابع تواصلي
اىؼشػٞخ
إبداء االعتزاز باإلسالم وحب الوطن بممارسات سلوكية أخالقية.
شخصي واجتماعي
اىضٍِ
ٍؼبٞٝش اىزقٌ٘ٝ
أَّبؽ ٍِ ٗػؼٞبد رؼيَّٞخ
اىَؾز٘ٝبد اىَؼشفٞخ
ٍش ّمجبد اىنفبءح
اىنفبءاد اىخزبٍٞخ
اىَٞبدِٝ
السور :الفاحتة ،الناس الفلق ،اإلخبلص ،النصر،
ـ احلفظ بنطق سليم
القرآن الكريم
 وضعيات يستظهر فيها ادلتعلّم السور واآليات  -القراءة السليمة للمحفوظ؛يستظهر المتعلم في
الكوثر.
ـ التوضيح ادلناسب
واألحاديث النبوية ادلربرلة.
 43سا
 حسن االستعمال يف الوضعياتوالحديث الشريف وضعيات التواصل المناسبة
اآليات ادلتعلقة باآلداب :االستئذان بالدخول
ـ استعمال احملفوظ في مواقف
ما حفظ من القرآن الكريم
ادلتعلّقة بالسلوك واآلداب؛
(اآلية  37من سورة النـور).
سلوكية
والحديث النبوي الشريف
النطق بالشهادتين نطقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
سليما ،ويذكر أركان اإلسالم

أٗىٞخ
ٍجبدا ّ
ف ٜاىؼجـبداد

ٗٝزؼيٌّ اىْظبفخٝٗ ،غ َّٜ
اىظي٘اد اىخَظ.

ـ بٌف ُٙبٌّحغّؾ بٌغٍُ١

زغّ١د أسوةْ بإلعالَ

 -بػسّةدب ػٍ ٝعٕذ ِظّٛس أِ ٚغّٛع

 -بٌٕطك بٌغٍ ُ١جةٌشٙةدزٓ١

ـ ٔظةفد بٌػغُ ٚبٌطٛت

بٌٕطك جةٌشٙةدزٓ١

٠حشص . :بٌسؼح١ش ػٓ بٌشٙةدزٓ١؛

 -بٌزوش بٌغٍ ُ١ألسوةْ بإلعالَ

ٚبٌّؿ١ؾ
 -زغّ١د بٌظٍٛبذ بٌخّظ

ٝغيل اىَزؼيٌّ ف ٜؽٞبرٔ

رٖزٝت اىغي٘ك

اىؾذٝش :حديث الصدق ،وحديث الرفق باحليوان

اىٍٞ٘ٞخ عي٘مبد رذ ّه ػيٚ
األخال اىؾَٞذح،
ٗاىَؼبٍالد اىؾغْخ
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ـ بٌسؼشّ ف ػٍ ٝعٍٛوةذ زسؼٍّك
جة٢دبت
ـ ِّةسعد عٍٛوةذ زسؼٍّك
جحؼغ بٌّؼةِالذ بٌؿغٕد .

 ٔظةفد بٌػغُ ٚبٌطٛت ٚبٌّىةْ زغّ١د بٌظٍٛبذ بٌخّظ :بٌظحؽبٌظٙش؛ بٌؼظش؛ بٌّغشت؛ بٌؼشةء.
 بألدت ِغ بٌٛبٌذٓ٠؛ بٌحغٍّد ٚبٌؿّذٌد ِٓ آدبت بألوً؛ بالعسازبْ ٚزؿّ١د بٌغالَ ؛ بألدت ِغ بٌػ١شبْ ٚبٌضِالء؛ -آدبت بٌطش٠ك.

ِّ .ةسعد ٔظةفد بٌػغُ ٚبٌطٛت
ٚبٌّؿ١ؾ؛
 .بٌسغّ١د بٌغٍّ١د ٌٍظٍٛبذ بٌخّظ
فٚ ٟػؼ١ةذ زؼٍّ١د ِخسةسخّ٠ ،ةسط
بٌّسؼٍُ ب٢دبت ٚبٌغٍٛوةذ بٌؿغٕد فٟ
بٌح١ر ٚبٌطش٠ك ٚبٌّذسعد.

 8سا

 بٌؼٕة٠د جٕظةفد بٌػغُ ٚبٌطٛتٚبٌّؿ١ؾ.
* بٌسؿٍ ٟجةٌغٍٛن بٌغ ّٞٛفٟ
بٌح١ر ٚبٌطش٠ك ٚبٌّذسعد:
 سجؾ ب٢دبت ٚبٌغٍٛوةذبٌؿغٕد جة٠٢ةذ بٌمشآٔ١د
ٚبألؾةد٠ص بٌٕح٠ٛد بٌّمشّ سخ.

 14عة
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ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

 1.1برنامج السنــة الثانية من التعميم االبتدائي

يتفاعل المتعلم في محيطو بسلوكات منسجمة مع المعارف والقيم المكتسبة من المعامالت اإلسالمية .
اىنفـبءح اىشبٍـيخ
االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري الوطني
الهوية الوطنية
اىقٞـٌ
التسامح والحوار البناء والتحلي بروح المسؤولية
الضمير الوطني
حب الوطن والمحافظة على البيئة
المواطن ــة
ٗاىَ٘اقف
المبادرة اإليجابية والتضامن والتفتح على الغير ،االحترام  ،اإليثار
التفتح على العالم
استخدام االستدالل الموضوعي في وضعيات إبداء الرأي ونقد مواقف أو تصحيحها [ األدلة الشرعية ].
طابع فكري
استخدام معارف المادة لدعم اللغة في مواقف الحوار والتواصل مع الغير.
طابع منهجي
اىنفبءاد اىؼشػٞخ
نبذ العنف والمحاباة والتعامل بوعي ومسؤولية في وضعيات التواصل البيئي واالجتماعي.
طابع تواصلي
االعتزاز باإلسالم ،وحب الوطن بممارسات سلوكية مناسبة في المحيط؛ واالجتهاد في العمل وإنجازه بإتقان.
شخصي واجتماعي
ّ
أٍضيخ ػِ ٗػؼٞبد رؼيَٞخ
اىَؾز٘ٝبد اىَؼشفٞخ
ٍش ّمجبد اىنفبءح
اىنفبءاد اىخزبٍٞخ
اىَٞبدِٝ
اىغ٘س :بٌّغذ ،بٌىةفش ،ْٚلش٠ش ،فٚ ٟػؼ١ةذ زؼٍّ١د ِخسةسخ٠ ،غسظٙش بٌّسؼٍُّ
ـ االستظهار السليم للقرآن
القرآن الكريم
يستظهر المتعلّم في وضعيات
احلديث
و
بٌغٛس ٚبألؾةد٠ص بٌٕح٠ٛدّ٠ٚ ،ةسط عٍٛوةذ
بٌف ،ً١بٌّةػ ،ْٛبٌؼظش.
تواصلية مناسبة ما حفظ من
والحديث
القرآن الكريم والحديث النبوي ـ استعمال احملفوظ من
زسٕةٌٙٚة بألؾةد٠ص بٌّم ّشسخ.
األؽبدٝش :ؾذ٠ص ٠سؼٍّك جظفةذ
الشريف
احلديث يف مواقف سلوكية  .بٌّغٍُٚ ،ؾذ٠ص ٠سؼٍّك جةٌؼٍُ.
الشريف
مبادئ ّأولية
في العقيدة
اإلسالمية
والعبادات

ٝزمش اىَزؼيٌ أسمبُ اإلَٝبُ،
ٗثؼغ أعَبء هللا اىؾغْ،ٚ
ٗٝزؼ ّشف ػي ٚمٞفٞخ اى٘ػ٘ء
ٗاىظالح .

ٝغيل اىَزؼيٌّ ف ٜؽٞبرٔ اىٍٞ٘ٞخ
رٖزٝت اىغي٘ك عي٘مبد رذ ّه ػي ٚاألخال
اىؾَٞذحٗ ،اىَؼبٍالد اىؾغْخ

أٗىٞخ
ٍجبدا ّ
ف ٜاىغٞشح
اىْج٘ٝخ

ٝزؼشف اىَزؼيٌّ ػيٍ٘ ٚىذ
ّ
اىشع٘ه طي ٚهللا ػيٗ ٔٞعيٌّ.
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ـ يذكر أركان اإلميان
ـ يذكر بعض أمساء اهلل
احلسىن
 كيفية الوضوء والصبلةالتعرف على سلوكات تتعلّق
ـ ّ
باآلداب
ـ شلارسة سلوكات تتعلّق
ببعض ادلعامبلت احلسنة .
 ٌِٛذٖٔ -غحٗ -وفةٌسٗ

 زغّ ٟأسوةْ بإلّ٠ةْ بٌغسد ِٓ أعّةء هللا بٌؿغٕ :ٝبٌٛبؾذ– بٌمةدس -بٌخةٌك – بٌشبصق-
بٌشؾ.ُ١
 ٠سؼ ّشف ػٍ ٝو١ف١د بٌٛػٛءٚبٌظالخ.

ٍؼبٞٝش اىزقٌ٘ٝ

اىضٍِ

 القراءة السليمة للمحفوظ؛ حسن االستعمال يف الوضعياتادلتعلّقة بالسلوكات واآلداب.
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فٚ ٟػؼ١ةذ زؼٍّ١د ِخسةسخ٠ ،ؼ ّذد أسوةْ بإلّ٠ةْ
بٌغسد٠ٚ ،زوش أعّةء هللا بٌؿغٕ ٝبٌّم ّشسخ،
ّ٠ٚةسط بٌٛػٛء ٚبٌظالخ.

 ٠زوش جشىً عٍ ُ١أسوةْ بإلّ٠ةْبٌ ّغسّد
 ٠غسظٙش جشىً عٍ ُ١ألعّةء هللابٌؿغٕ ٝبٌّمشّ سخ.
٠ -زوش أفؼةي بٌٛػٛء ٚبٌظالخ.

 بؾسشبَ بٌىح١ش  -آدبت بٌؿذ٠صٚبٌؿٛبس -آدبت ص٠ةسخ بأللةست

فٚ ٟػؼ١ةذ زؼٍّ١د ِخسةسخ ّ٠ةسط بٌّسؼٍُ
ب٢دبتٚ ،بٌغٍٛوةذ بٌؿغٕد٠ٚ ،ؿسشَ بٌؼاللةذ ِغ
ألةسجٗ ِٚؿ١طٗ.

 اجشبص ِظة٘ش بٌغٍٛن بٌؿغٓ ؛ سجؾ بٌّؼةِالذ ٚبٌغٍٛوةذ14عة
بٌؿغٕد جة٠٢ةذ بٌمشآٔ١د بٌىشّ٠د
ٚبألؾةد٠ص بٌٕح٠ٛد بٌشش٠فد بٌّمشّسخ

 ٌِٛذٖ  -وفةٌسٗ  -سػةػسٗ ِٓؾٍّ١د بٌغؼذ٠د

فٚ ٟػؼ١ةذ زؼٍّ١د ِخسةسخ ٠ؼشف بٌّسؼٍُ ػٍ - ٝبٌؼشع بٌغٌٍّ ُ١شبؾً ؽفٌٛد
بٌشعٛي طٍّ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُّ .
ِٔٚ ٌٗٛغحٗ.
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 3عة

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

 1 .1برنامج السنة الثالثـة من التعلٌم االبتدائً
نص الكفاءة الشاملة
ّ
القٌـم
والمواقف
الكفاءات
العرضٌة

اىَٞبدِٝ

اىقشآُ اىنشٌٝ
ٗاىؾذٝش
اىششٝف

مبادئ ّأولية
في العقيدة
اإلسالمية
والعبادات

الهوٌة
الضمٌر الوطنً
المواطنة
التفتح على العالم
طابع فكري
طابع منهجً
طابع تواصلً
طابع شخصً اجتماعً

اىنفبءاد اىخزبٍٞخ
ٌحسن المتعلم استظهار ما
حفـظ من القـرآن الكرٌم
والحدٌث النبوي الشرٌف فً
وضعٌات التع ّلم واألداء.

ٌعدد المتعلم أركان اإلٌمان
واإلسبلم ،وٌذكر بعض
أسماء هللا الحسنى فً
وضعٌات تعلّمٌة ،وٌبدي
أثرها فً والتواصل مع
محٌطه ،وٌحسـن تناول
المعـارف المتعلقة بالوضوء
والصبلة  ،وٌوظفهـا فً
وضعٌات الممارسة.
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ٌستظهر المتعلم ما حفظ من القرآن الكرٌم والحدٌث النبوي الشرٌف استظهارا سلٌما ،وٌسلك سلوكات اجتماعٌة مه ّذبة متفاعبل مع محٌطه.

االعتزاز باالنتماء الحضاري الوطنً ،وتقدٌر التراث والمواقع اإلسبلمٌة الجزابرٌة وحماٌتها
التعاون على البر والمبادرة اإلٌجابٌة  ،واالجتهاد فً العمل
احترام إطار الحٌاة المشتركة فً المحٌط
الصحبة الحسنة والتؤدب فً وضعٌات التواصل مع الؽٌر ،والمبادرة اإلٌجابٌة
التحكـ في المفاىيـ ومجمؿ المصطمحات المتعمقة بالمادة ،وتوظيفيا ضمف المادة أو في غيرىا مف المواد لتبرير مواقؼ أو لتصحيحيا.
توظيؼ معطيات مرتبطة بالمادة لمعالجة وضعية مشكمة أوحؿ إشكاليات سموكية معترضة في المحيط
حسف قراءة القرآف وأداء العبادات  ،وممارسة اآلداب اإلسالمية في المحيط
االلتزاـ باآلداب اإلسالمية المكتسبة في إقامة العالقات االجتماعية والتفاعؿ مع المحيط

ٍش ّمجبد اىنفبءح

 الحفظ واالستظهار
الصحٌح

 الفهم السلٌم

 الحفظ والفهم السلٌم

 وضعٌات االستعمال

اىَؾز٘ٝبد اىَؼشفٞخ

حفظ النصوص الشرعٌة واستظهارها- :
سور :الهمزة ،التكاثر ،العادٌات،
لزلزلة ،الب ٌّـنة ،القدر والعلق؛
 اآلٌات 40 :و  41من سورة إبراهٌم (ربّ اجعلنً مقٌم الصبلة)  26 -و  27من
سورة اإلسراء (وال ّ
تبذر )...
 األحادٌث :المسلم أخو المسلم -خٌركم منتعلّم القرآن -ما من مسلم ٌؽرس...

أَّبؽ ٍِ ٗػؼٞبد رؼيَّٞخ

ٍؼبٞٝش اىزقٌ٘ٝ

 -وضعٌات للحفظ والفهم

 -النطق السلٌم المسترسل

 وضعٌات الستظهار القرآنوالحدٌث

 -التبلوة السلٌمة؛

 وضعٌات لتنمٌة القٌموالسلوكات.

 مطابقة االستداللللوضعٌات؛

اىضٍِ
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 السلوك المطبق لآلٌاتواألحادٌث المتناولة.

* العرض المبلبم ألركان
 أركان اإلٌمان (من حدٌث جبرٌل)العقٌدة
ـ استظهار أركان اإلٌمان وقواعد
 من أسماء هللا الحسنى (الكرٌم ،الؽفوراإلسبلم.
* مطابقة العرض لحدٌث
 ،الرحمن ) .
جبرٌل علٌه السبلم؛
ـ أسماء هلل الحسنى الدالة على الكرم * صحة ذكر أسماء هللا
والؽفران والرحمة .
الحسنى المستهدفة.

 08سا
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اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

ٌجسد المتعلم بسلوكه
ّ
الٌومً جملة المعارف
والقٌم اىَنزغجخَٝٗ ،بسعٖب
فٍ ٜؾٞطٔ.
 التوظٌف والممارسة
 معرفة القٌم
والسلوكات الحمٌدة

رٖزٝت اىغي٘ك

ٝؼشف اىَزؼيٌّ ٍؾطّبد ٍِ
عٞشح اىْج ٜطي ٚهللا ػئٞ
ٗعيٌ ٗأخالقٔٝٗ ،غزششذ
ثبىَ٘اػع األخالقٞخ ٍِ
ٗٝزؼشف
عي٘مٔ ٍْٗبقجٔ؛
ّ
ز ٜآدً ّٗ٘ػ
ػيّ ٚ
قظ ّ
أٗىٞخ فٜ
ٍجبدا ّ
ػيَٖٞب اىغالً.

السٌرة النبوٌة
والقصص
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 العبر المستخلصة
من سٌرته
 االسترشاد باآلثار
القصتٌن
 العبرة من
ّ

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

اى٘ػ٘ء :ب٠٢د  ِٓ 6عٛسخ بٌّةئذخ
اىظي٘اد اىخَظ  :و١ف١د بألدبء .
المعاملة :اإلحسان للوالدٌن؛
 نبذ العنؾ التبذٌرـ الصحبة الحسنة .

 طفولة النبً صلى هللا علٌه وسلموشبابه.
 قصّة آدم ،وقصّة نوح علٌهما وفق ماجاء فً القرآن الكرٌم

 كٌفٌة الوضوء أوقات الصلوات الخمس -صبلة الجمعة.

* ممارسة الوضوء
* إقامة الصبلة
* أداء صبلة الجمعة.

 -اآلٌة" :وقضى ربّك ...وبالوالدٌن

* الحفظ السلٌم لآلٌات
إحسانا"
واألحادٌث
 التؤدب مع الؽٌر تجنب الؽش (االمتحانات ،التجارة)* سلوكات تد ّل على فهم
المٌاه)
 تج ّنب التبذٌر (الخبز فً المزابل،مضامٌن اآلٌات
 نبذ العنؾ (مع الزمبلء ،معواألحادٌث.

الحٌوان)؛
*الٌتم عند والدته ،وبعد وفاة
 مقتطفات من طفولة النبًّ صلى هللاأمّه؛
علٌه وسلم
 أعمال الرسول صلّى هللا علٌه وسلّم * كفالة جدّه ،ث ّم عمّه؛* رعً الؽنم ،والتجارة
فً شبابه
 صداقة أبً بكر الصدٌق رضً هللا * من أخبلقه ،الصدقواألمانة
عنه للرسول صلّى هللا علٌه وسلّم
* تسمً أبً بكر بالصدٌّق
 نصرته للرسول ( قصّة ببلل)* بذل ماله فً نصرة
وهجرته
اإلسبلم
 خلق آدم* سلوك االقتداء
 تعمٌر األرض* عاقبة العصٌان ( إبلٌس
 الصبر على قومهٌعصً هللا) ،أدم ٌعصً هللا
 الطوفـان.* عمارة األرض
* عاقبة قوم نوح
* الحكمة من السفٌنة.

12سا 30د
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ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

 1.1برنامج السنة الرابعـة من التعميم االبتدائي
نص الكفاءة الشاملة
ّ
القٌـم
والمواقف

الهوٌة
الضمٌر الوطنً
المواطنة
التفتح على العالم

الكفاءات
العرضٌة

اىَٞبدِٝ

طابع فكري
طابع منهجً
طابع تواصلً
طابع شخصً اجتماعً

اىنفبءاد اىخزبٍٞخ
يحسف المتعمـ تناوؿ ما حفظ

مف الق ػ ػرآف الكريـ والحديػث

استظيار في وضعيات
ا
ق ػ ػ ػ ػ ػ ػراءة و

اىقشآُ
اىنشٌٝ
ٗاىؾذٝش
اىششٝف

تعمّمية مختارة.
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ٌبدي المتعلّم تعلّقه باإلسبلم وح ّبه للوطن بممارسات سلوكٌة تبرز بشكل مناسب تح ّكمه فٌما اكتسبه من معارف وقٌم وسلوكات اجتماعٌة وبٌئٌة  ،وٌعبر عن
االنتماء أل ّمته .

ّ
المتمثلة فً اإلسبلم والعروبة واألمازٌؽٌة -لتم ّسك بالقٌم الوطنٌة واإلسبلمٌة المتعلقة بحبّ الوطن والدفاع عن مصالحه
االعتزاز بالهوٌة الوطنٌة
تقدٌر قٌمة التراث الجزابري واإلسبلمً واالعتزاز بهما وحماٌتهما  -الوعً بدور اإلسبلم فً وحدة الوطن
ّ
وتمثل القٌم األخبلقٌة اإلسبلمٌة فً المحٌط ـ
اختٌار الصحبة الحسنة ،والتعاون على البرّ واإلحسان ،والعدل واإلٌثار -المحافظة على أداء الشعابر
احترام اآلخرٌن -المساهمة فً التضامن الوطنً إطار الحٌاة المشتركة.
احترام أدٌان الشعوب األخرى ،والتواصل مع الثقافات المختلفة.
استخدام مصطلحات ومفاهٌم الما ّدة فً مختلؾ وضعٌات التواصل ،ال سٌما ما ٌتعلّق بالمنطق واإلقناع
تنظٌم العمل وتخطٌطه ،احترام األحكام والضوابط الشرعٌة فً المعامبلت ،احترام الوقت.
حسن التبلٌػ واالستدالل الموضوعً فً وضعٌات االتصال واإلقناع (الموعظة الحسنة)
تنظٌم العبلقات الشخصٌة وفق تعالٌم اإلسبلم  -المثابرة على أداء العبادات  -إبراز الحسّ الدٌنً والوطنً فً المعامبلت -المساهمة فً ح ّل
المشكبلت االجتماعٌة والبٌبٌة ،وتحمل المسإولٌة إزاء المحٌط.

ٍش ّمجبد اىنفبءح
 الحفظ واالستظهار
الصحٌح

 الفهم السلٌـم
 االستدالل والسلوك

اىَؾز٘ٝبد اىَؼشفٞخ
السور :التٌن ،الشرح ،الضحى ،اللٌل،
الشمس.
اآلٌات 163 ، 162:من سورة األنعام (
قل إن صبلتً  )...؛
  63من سورة الفرقان ( وعبادالرحمن ) ...؛
  90من سورة النحل ( إنّ هللا ٌؤمربالعدل  )...؛
صلت ( وال تستوي
  34من سورة فُ ّالحسنة .)...
األحادٌث :تب ّسمك فً وجه أخٌك صدقة
) ...
 مثل الجلٌس الصالح  ...؛ -طلب العلم فرٌضة على المسلم

أَّبؽ ٍِ ٗػؼٞبد رؼيَّٞخ

ٍؼبٞٝش اىزقٌ٘ٝ

 -وضعٌات تبلوة القرآن الكرٌم

* التبلوة السلٌمة

 -وضعٌات للتدارس والفهم

* االستدالل الصحٌح؛

 -وضعٌات للترتٌـل

* الترتٌل السلٌم ؛

 -وضعٌات لتدارس الحدٌث الشرٌؾ

* القٌم واألخبلق المستفادة

اىضٍِ
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اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

 الفهم السلٌم

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 من أركان اإلٌمان وقواعد اإلسبلم :اإلٌمان باهلل ومبلبكته

ٍجبدا فٜ
اىؼقٞذح
اإلعالٍٞخ
ٗاىؼجبداد

ّ٠ةسط بٌّسؼٍُ بٌغٍٛن
بٌّؼحّـش ػٓ بإلّ٠ةْ فٟ
ٚػؼ١ةذ زطح١ك ِحةدة
بٌخٍك بإلعالِ ٟف ٟبٌّؿ١ؾ،
٠غسظٙش جبزمةْ بٌّؼةسف
بٌّسؼٍمد جظالخ بٌؼ١ذٓ٠
ٚو١ف١د ِّةسعسٙة.

 التناول المناسب

ٌحسن المتعلم توظٌف القواعد
األخبلقٌة فً المحٌط
االجتماعً والبٌئً ،وإقامة
عبلقات حسن الجوار ،واختٌار
األصدقـاء ،وأداء األمانة
والمحافظة على التراث.

 المعامبلت االجتماعٌة
السلٌمة

 اآلٌات واألحادٌث المتعلّقة باإلحسانإلى الجار؛

 السلوك القوٌم

 اآلٌات واألحادٌث المتعلّقة بالسلوكاتالسٌبة (» مثل الجلٌس الصالح «...؛

 السلوك أساس الخلق اآلٌات المتعلّقة بالزكاة اآلٌات واألحادٌث المتعلّقة بالصوم -اآلٌات واألحادٌث

 -صبلة العٌدٌن.

رٖزٝت
اىغي٘ك

أٗىٞخ
ٍجبدا ّ
ف ٜالسٌرة

النبوٌة
والقصص

ٝؼشف ثبخزظبس ٍؾطبد ٍِ
ؽٞبح اىشع٘ه طي ٚهللا ػئٞ
ٗعيٌ فّ ٍ ٜنخ ٗثذاٝخ اىذػ٘ح،
قظخ ٔٛ٠ظ
ٗٝزؼ ّشف ػيّ ٚ
ٚلظّ د طةٌؽ ػٍّٙ١ة بٌغالَ
األّجٞبء ػي ٌٖٞاىغالً.

ّ
المحطات فً حٌاة
 أهـ ّم
الرسول صلّى هللا علٌه
وسلّم؛

 التعرٌؾ بٌونس،
وصالح علٌهما السبلم
 العبر من القصّتٌن
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 وضعٌات تعلّمٌة لمعرفة أركاناإلٌمان وقواعد اإلسبلم؛
 وضعٌات إلدراك دور الرسل فً * أركان العقٌدة متكاملة؛هداٌة البشر؛
* العبادات ّ
تهذب السلوك
 أثر الدٌن فً تنظٌم الحٌاةوتقوّ م المعامبلت.
االجتماعٌة.
ّ
 وضعٌات تعلّمٌة تتعلّق بالصوم * ،إبراز التحكم فً المعارؾ* إبراز أثر العقٌدة فً
السلوك؛

المتعلقة بالعبادات؛
وبالزكاة؛
* التح ّكم فً ممارسة الشعابر؛
 وضعٌات ألداء صبلة العٌد ؛* مبلءمة الممارسة للوضعٌات؛
 وضعٌات الستخبلص الحكمة من* موضوعٌة التقوٌم لؤلداء.

 08سا

هذه العبادات.

 وضعٌات تعلّمٌة تتعلّق بحسن الجوار تج ّنب سوء المعاشرة؛ وضعٌات تو ّفر أمثلة عن السلوكالسٌّا ؛
 وضعٌات عن المساهمة فً األعمالالخٌرٌة (فً المدرسة ،فً الحًّ )

* معاٌٌر اختٌار األصدقاء؛
* إبراز القٌم األخبلقٌة الحسنة
* مطابقة الممارسة للوضعٌات؛

* المعالجة السلٌمة لئلشكالٌات
المطروحة فً المحٌط.

السبلم) ؛
 -قصّة الناقة (صالح علٌه السبلم)

12سا 30د

* االستدالل الموضوعً
بالنصوص الشرعٌة.

 وضعٌات عن المساهمة فً المحافظةعلى الطبٌعة (فً المدرسة ،فً الحًّ ).
 الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً مكـة؛  -حٌاة العرب قبل اإلسبلم ؛* العبر من مواقؾ الرسول
نشر
فً
ودورها
 أخبلق الرسول موقؾ قرٌش من دعوة الرسول؛صلى هللا علٌه وسلم فً
الدعوة؛
قصة ٌونس وقصة صالح علٌهما
* الصدق واألمانة فً سلوك
 المسلمـون األوابـل ؛السبلم؛
الرسول
االستعجال واالستؽفار(ٌونس علٌه

 -العبرة من القصّتٌن ؛

 08سا

 03سا

* عاقبة العصٌان هو الخسران
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اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

 5.1برنامج السنة الخامسـة من التعميم االبتدائي
ّض اىنفبءح اىشبٍيخ
ّ
اىٖ٘ٝخ
اىقٞـٌ

اىؼَٞش اى٘ؽْٜ

ٗاىَ٘اقف

اىَ٘اؽْخ
اىزفزؼ ػي ٚاىؼبىٌ

اىنفبءاد
اىؼشػٞخ
اىَٞبدِٝ

ؽبثغ فنشٛ
ؽبثغ ٍْٖغٜ
ؽبثغ ر٘اطيٜ
ؽبثغ شخظ ٜاعزَبػٜ
اىنفبءاد اىخزبٍٞخ

ٌتلو المحفوظ من القرآن والحدٌث ،وٌتم ّثل بعض القٌم واألخبلق اإلسبلمٌة ،وٌإدّ ي بعض العبادات.
بالػسضبص جةإلعالَ ٚجةالٔسّةء بٌٛؽٕٚ ٟبٌسؿظٓ جمّّٙ١ة ٚ ،بٌشىش ػٍ ٝبٌٕؼُ.
بٌٛفةء  ،بٌؿ١ةء  ،بٌمٕةػد  ،بعسطّةس بٌٛلر  ،بٌّؿةفظد ػٍ ٝبٌح١اد  ،بٌمذٚخ بٌؿغٕد  ،بالغسٙةد ،ازمةْ بٌؼًّ
بالعسمةِد  ،بٌسؼةِٓ  ،بإلؾغةْ ،بٌظٍؽ  ،بٌؼذي  ،بٌم١ةَ جةٌٛبغحةذ
ٔظشخ بٌؿك  ،اغةضد بٌّؿسةظ  ،بإل٠طةس  ،بٌّػةدٌد بٌؿغٕد  ،بالؾسشبَ  ،بٌسؼة، ْٚؾغٓ بٌظؿحد
بعسغالي ِؼةسف بٌّةدخ ٚأدٚبزٙة فٚ ٟػؼ١ةذ بٌخطةت بٌذِٚ ٟٕ٠ؼةٌػد بٌّشىالذ بٌ١ِٛ١د ف ٟبٌّؿ١ؾ.
زٛظ١ف بٌٕظٛص ص بٌششػ١د ٌإلغةجد ػٍ ٝاشىةٌ١ةذ ِؼٕ١د ف ٟبٌّؿ١ؾ ٚؾٍٙة.
بٌسٛبطً بٌٛبػِ ٟغ بٌغ١ش  ٚبٌسفسؽ ػٍ ٗ١جةؾسشبَ بٌسؼةٌ ُ١بإلعالِ١د ٚبٌّحةدة بٌٛؽٕ١د ٚبٌخٍم١د بٌّىسغحد ف ٟاؽةس٘ة
بٌسؼح١ش ػٓ بالػسضبص جةإلعالَ ٚبٌٛؽٓ جغٍٛوةذ ِٕةعحد فِ ٟخسٍف ٚػؼ١ةذ بٌسفةػً ِغ بٌّؿ١ؾ بٌذٚ ٟٕ٠بالغسّةػٚ ٟبٌح١ا - ٟبٌّغةّ٘د ف ٟزم٠ٛد
ػٛبًِ بٌسّةعه بالغسّةػ ٟف ٟبٌّؿ١ؾ  -بٌّشةسود جفؼةٌ١د ف ٟزؿغ ٓ١بؽةس بٌؿ١ةخ بٌّشسشود ٚؾّة٠د بٌح١اد
اىضٍِ
ٍؼبٞٝش ٗ ٍؤششاد اىزقٌ٘ٝ
أَّبؽ ٍِ ٗػؼٞبد رؼيَّٞخ
اىَؾز٘ٝبد اىَؼشفٞخ
ٍش ّمجبد اىنفبءح
 -جم١د اىغ٘س ٍِ ؽضة (عجّؼ) :بٌحٍذ – ـ ج ٓ١هللا زؼةٌ ٝف ٟعٛسخ آي ػّشبْ فٟ

بٌفػش – بٌغةش١د – بألػٍٝ

 -اٟٝبد ِٓ :آضةس بإلّ٠ةْ ( فإِٓٛب جةهلل

اىقشآُ
اىنشٌٝ
ٗاىؾذٝش
اىششٝف

ل" : ٌٗٛوٕسُ خ١ش أِد أخشغر ٌٍٕةط"..

ٚسع -)..ٌٗٛآ٠ةذ بالعسمةِد -آ٠ةذ هللا ٚظ١فد بألِد بٌّغٍّد ف ٟبٌؿ١ةخ
ف ٟبٌى - ْٛآ٠ةذ ِٓ  13اٌٚ ِٓ 19ٝسعةٌسٙة ف ٟبٌٛغٛد ٚ ،بػسحش٘ة خ١ش

 اىؾفع اىغٞذ ٝؾغِ اىَزؼيٌ رْبٗه اىزالٗح اىغيَٞخٍب ؽفع ٍِ اىْظ٘ص
اىششػٞخ رْبٗال ْٝبعت  -اىز٘ػٞؼ اىَْبعت عٛسخ ٌمّةْ -.آ٠ةذ بٌؼذي ٚبإلؾغةْ-
ٗػؼٞبد االعزظٖبس فٗ – ٜػؼٞبد االعزؼَبه آ٠ةذ بٌظٍؽ خ١ش -وٕسُ خ١ش أِد.....
– االعزذاله
اىزالٗح ٗاىزطجٞق
األؽبدٝش١ٌ -:ظ بٌّئِٓ جةٌطؼةْ
اىَ٘ػ٘ػ.ٜ
ٗاالعزذاله.

أِد .ج ٓ١بٌّمظٛد ِٓ ل" ٌٗٛزؤِشْٚ
جةٌّؼشٚف" ِ ،غ اػطةء أِطٍدٚ .لٌٗٛ

* ؽغِ اعزظٖبس:
ـ عالِد بٌمشبءخ ٚبٌسالٚخ ٌٍٕظٛص
بٌششػ١د بٌّؿفٛظد؛
ـ ِالءِد بالعسؼّةي ف ٟبٌٛػؼ١ةذ
بٌشف٠ٛد أ ٚبٌىسةج١د؛
ـ بالعسذالي بٌّٕةعث ٌٍّٛبلف.

 14عب

"زٕ ْٛٙػٓ بٌّٕىش" ِغ اػطةء أِطٍد.

 ِٓ غشٕة فٍ١ظ ِٕة -ال ٠ئِٓ أؾذوُؾسّ٠ ٝؿثّ ألخِ ٗ١ة ٠ؿثّ ٌٕفغٗ– ِٓ ٚل" ٌٗٛزئِٕ ْٛجةهلل".
ٔفظ ػٍِ ٝئِٓ وشجد-
 -بٌؿ١ةء ال ٠ؤز ٟاال جخ١ش.
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ٍجبدا فٜ
اىؼقٞذح
اإلعالٍٞخ
ٗاىؼجبداد

ٝقش اىَزؼيٌ ثشمْ ٜاإلَٝبُ
اىَزؼيق ِٞثبى ً٘ٞاٟخش ٗاىقؼبء  -اىفٌٖ اىظؾٞؼ
ٗاىقذس ٗٝؼذدَٕب ػَِ أسمبُ  -اإلقشاس اىخبىض
اإلَٝبُ األخشٝٗ ٙج ِٞأصشَٕب
اىْفغٗ ٜاألخالقٗ ٜاالعزَبػ - ٜػشع األصش ػي ٚؽٞبح
ػي ٚاىَغيٌ ثََبسعبد ٍْبعجخ اىَغيٌ .
فٍ٘ ٜاقف اىزؼجٞش ػِ اىؼقٞذح
 ٍ٘اقف اىزؼجٞشٗآصبسٕب.

 ٝؾغِ اىَزؼيٌ رقذ ٌٝثؼغاألؽنبً اىَزؼيقخ ثنٞفٞخ أداء
ثؼغ اىؼجبداد ٍٗ ،ظبٕش
اىٞغش فٖٞب ٍَٗبسعزٖب
ػَِ أؽشٓ اىششػٞخ.

ـ اىزؾنٌ ف ٜمٞفٞخ أداء
ٍْبعل اىؾظ ٗػشػٖب
 ٝغش اإلعالً ف ٜثؼغاىؼجبداد ( اىزقذٌٝ
ٗاىََبسعخ)
 صمبح اىفطش ( اىزؼشٝف ،اىؾنٌ  ،اىنٞفٞخ  ،اىزقذ)ٌٝ

 َٝبسط اىَزؼيٌ فٍ ٜؾٞطٔاٟداة اإلعالٍٞخ اىَنزغجخ
ـ ٍؼشفخ ٗػؼٞبد اىزطجٞق.
ف ٜاىغ٘اّت اىَزؼيقخ
ثبىغي٘مبد اىفشدٝخ ٗاألعشٝخ ـ اىزطجٞق ٗاىََبسعخ
ٗاالعزَبػٞخ ٗاىجٞئٞخ،
مبإلؽغبُ ٗاىطبػخ ٗؽت
األعشح ٗاىزؼبُٗ ٗاىؾٞبء.
 -اىزجشٝش ثأدىخ ششػٞخ.

ـ اىَؼشفخ اىخبطخ ثبىغي٘مبد

رٖزٝت
اىغي٘ك

مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2116 -
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ـ ٠ؼحش ػٓ بإلّ٠ةْ جةٌمؼةء ٚبٌمذس ٚبٌزٛ٘ ٞ
سوٓ ِٓ أسوةْ بإلّ٠ةْ بٌغسد ػٕذ بٌؼٛبَ جٍفع
ـ طؿد بٌسمذٚ ُ٠فمة ٌٍؿذ٠ص؛
"بٌّىسٛت"  ،ػحش ػّة ٠غسفةد ِٓ ٘زب
ـ ِطةجمد بالعسؼّةي ٌٍّٛبلف.
بٌّظطٍؽ بٌؼةِٚ ، ٟبروش أضش ِفٗ١ِٛٙ
بٌغٍحٚ ٟبإل٠ػةج ٟػٍ ٝعٍٛن بٌفشد.

* طؿد ػشع أسوةْ بٌؼم١ذخ:

ٍِ أسمبُ اإلَٝبُ:
 بإلّ٠ةْ جةٌىسثبٌغّة٠ٚد ٚبٌشعً

 بٌؿع – بٌضوةخ –بٌس – ُّّ ١طالخ
بٌّغةفش -طالخ
بٌّش٠غ -بٌ١غش فٟ
بٌؼحةدخ ( :جؼغ
بألؾىةَ ٚو١ف١د بألدبء)

ـ سخض هللا ٌٍّغةفش أْ ٠ظٍ ٟطالخ زخسٍف ػٓ
طالخ بٌّم ُ١ف ٟبٌى١ف١د .ج ٓ١أؾىةَ ٚخظةئض
٘زٖ بٌظالخٚ .بعسخشظ بٌؿىّد ِٓ ٘زب بٌس١غ١ش.
ـ بٌؿع اٌ ٝج١ر هللا بٌؿشبَ سوٓ ِٓ أسوةْ
بإلعالَ بٌخّغد .

ـ ٠مةي  :اْ بٌٛلر وةٌغ١ف  ،اْ ٌُ زمطؼٗ لطؼه.
ـ األخال اىفشدٝخ:
 بٌؼذي ٚبإلؾغةْ٠ٚ -مةي أ٠ؼة  :بٌٛلر ٘ ٛبٌؿ١ةخ .ج ٓ١و١ف زغسف١ذِٓ ٘ز ٓ٠بٌم ٓ١ٌٛف ٟزٕظ ُ١بٌٛلر ٚ ،بعسغالٌٗ
بعسطّةس بٌٛلر –
فِ ٟة ٠ؼٛد جةٌّٕةفغ ػٍ ٝبٌفشد ٚبٌّػسّغِ .غ
بالغسٙةد ف ٟبٌؼًّ
اػطةء أِطٍد.
– بٌطةػد
ـ ٠مةي  :ػػٍد بٌؿع ٠ذفؼٙة بٌؼًّ ٚ ،بالغسٙةد
 األخال األعشٝخ:أعةط بٌٕػةؼٚ .لذ ج ٓ١هللا زؼةٌ ٝف ٟبٌمشآْ
 ؾث بألعشخبٌىش ُ٠أْ سعةٌد بإلٔغةْ ف ٟبٌؿ١ةخ ٘ ٟبٌؼًّ جؼذ
:
االعزَبػٞخ
 األخالبإلّ٠ةْ ٚ ،بٌّفةػٍد ج ٓ١بٌٕةط زى ْٛػٍ ٝأعةط
 بٌؿ١ةء -بٌؼف-ٛؾغٓ بٌؼًّ .ج ٓ١و١ف ٠ى ْٛبالغسٙةد ف ٟبٌؼًّ ،
بٌسؼة -ْٚبٌّغٍُ ال
ٚبروش ضّةسٖ ِ ،غسؼٕ١ة ف ٟرٌه جّطةي ِٓ بٌٛبلغ.
٠غش -بٌظٍؽ-
ـ بإل٠طةس ِٓ بألخالق بإلعالِ١د بٌغةِ١د  ٛ٘ٚ ،أْ
بإل٠طةس
زمذَ غ١شن ػٍٔ ٝفغه  ،أ ٚزشغؽ بٌّظٍؿد
– اىغي٘مبد اىجٞئٞخ :بٌؼةِد ػٍِ ٝظٍؿسه بٌخةطد ؛ وؤْ زسشن
ِمؼذن ف ٟبٌؿةفد ٌش١خ أِ ٚش٠غ سغُ اؾغةعه
 بٌؼٕة٠د جةٌّؿ١ؾ-جةٌسؼث .بػؾ أِطٍد أخش ٜػٓ بإل٠طةس ِ ،غسشٙذب
ػٍ ٝرٌه جآ٠د أ ٚؾذ٠ص.

 06عب

* بٌسؿىُ ف ٟػشع بألؾىةَ بٌخةطد
جؤدبء بٌؼحةدبذ ِّٚةسعسٙة:
ـ عالِد ػشع و١ف١د أدبء بٌؿع ؛
ـ عالِد ػشع اخشبظ بٌضوةخ شف٠ٛة أٚ
وسةج١ة؛
00عب
ـ بٌسمذ ُ٠بٌظؿ١ؽ ٌ١غش بإلعالَ فٟ
جؼغ بٌؼحةدبذ؛
ـ بٌّّةسعد بٌظؿ١ؿد ٌٍشخض
بٌششػ١د.
* اجشبص ِظة٘ش بألخالق ف ٟبٌّؿ١ؾ .
ـ ِالءِد زّطٍٙة ِغ بٌسؼةٌٚ ُ١بٌٕظٛص
بٌششػ١د.
ـ بالعسذالي بٌظؿ١ؽ جة٠٢ةذ
ٚبألؾةد٠ص.
ـ ِالءِد بالعسذالي ٌٍغٍٛن.
ـ ِالءِد بالعسؼّةي ٌٍٛػؼ١ةذ.
* اجشبص ِظة٘ش بألخالق بإلعالِ١د فٟ
بٌّؿ:ٟ
12عب30د
ـ ؾغٓ بٌؼشع ٚفمة ٌٍؼٛبجؾ بٌششػ١د
شف٠ٛة أ ٚوسةج١ة؛
ـ اجشبص ِظة٘ش بألخالق بإلعالِ١د فٟ
بٌسظشفةذ بٌ١ِٛ١د؛
ـ بالعسذالي بٌظؿ١ؽ جة٠٢ةذ بٌمشآٔ١د ٚ
بألؾةد٠ص بٌٕح٠ٛد؛
ـ ِالءِد بٌؼشع ٚبالعسذالي
ٌٍٛػؼ١ةذ.
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 ٝؼشع اىَزؼيٌ ثئٝغبصٍؾطبد ٍِ عٞشح
اىشع٘ه(ص) ف ٜاىَذْٝخ
اىَْ٘سح ٗٝقذً خالطبد ػِ
إٌٔ أؽذاصٖب ٗػجشٕب ٍٗ٘اقف
اىشع٘ه فٖٞب مبىظيؼ ٗاىؼف٘
ػْذ اىَقذسح ٝٗ ،ؼشف
ثشخظٞخ اىظؾبث :ِٞٞػضَبُ
ثِ ػفبُ ٗأعَبء راد
اىْطبق.ِٞ

ٍجبدا
أٗىٞخ فٜ
ّ

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ
 -الرسوؿ في

ــ اىَؼشفخ اىغٞذح ألٌٕ
األؽذاس اىز ٜسافقذ ؽٞبح
المدينة :المؤاخاة
اىشع٘ه ف ٜاىَذْٝخ اىَْ٘سح :
 ٍ٘اقف اىشع٘ه فٜبيف المياجريف
األؽذاس
واألنصار؛ تعايشو
 األخز ثبىؼجشحمع غير المسمميف
اىؼشع اىَ٘عض ىألؽذاسٗاىَ٘اقف.
 فتح مكة (العفو االقزذاء .عند المقدرة)
ـزؼشٝف اىشخظٞز ِٞثئٝغبص.
 ثؼغ اىَْبقت حجة الوداعـ االقزذاء
(وصايا الرسوؿ)

ػ قبؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بصمح * العرض الصحيح لمحطات مف حياة
الحديبية مع قريش رغـ كونو في ظاىره يحمؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وبعض

إجحافا في حؽ المسمميف .بيف فوائد ىذا الصمح أصحابو:
في نشر اإلسالـ  ،واذكر إسيامو في فتح مكة.

ػ كانت اليجرة النبوية مف مكة إلى المدينة حياة النبي صمى اهلل عميو وسمـ في
لدواعي فؾ الخناؽ عف الدعوة إلى اإلسالـ في المدينة؛

مكة  ،والبحث عف فضاء أوسع لنشره .تحدث ػ االستخالص الصحيح لمعبر وتقديميا
عف ىذه اليجرة .واذكر أسبابيا وصداىا في شفويا أو كتابيا؛

 3سا

المدينة المنورة  ،مستعينا بمخطط يوضح ػ التعريؼ الصحيح لمصحابة واالقتداء

 -الصحابياف :عثماف مسمكيا.

السٌرة
النبوٌة

ػ التقديـ المناسب لمواقؼ وأحداث مف

بمآثرىـ.

بف عفاف وأسماء

والقصص

ذات النطاقيف.

 ٝقذً اىَزؼيٌ رؼشٝفب ٍ٘عضاخبطب ثشخظٞخ اىْج ٜعيَٞبُ
ػي ٔٞاىغالً(ٍينٔ ،ؽبػزٔ هلل ،
ٗشنشٓ ػي ٚاىْؼٌ) ٗٝؾغِ
االقزذاء ثٔ ف ٜشنش اىْؼٌ فٜ
اىَ٘اقف اىَْبعجخ.

 رؼشٝف شخظٞخ اىْجٜعيَٞبُ(ع):
 ػشع اىخظبئض. -االقزذاء.

 -النبي سميماف (ع)

ػ وىب اهلل تعالى لمنبي سميماف عميو السالـ ممكا * التقديـ الصحيح لشخصية النبي

 :نعـ اهلل عميو وشكره

لـ ييبو لغيره مف األنبياء  ،وجمع لو بيف النبوة سميماف عميو السالـ ومآثره :

.

والممؾ .قدـ تعريفا ليذا النبي  ،وعدد جوانب مف ػ صحة التعريؼ المقدـ شفويا أو كتابيا؛
ممكو  ،مستعينا بما تيسر لؾ مف القرآف الكريـ  ،االستخالص الصحيح لممآثر والعبر؛

واذكر كيؼ قابؿ ىذه النعـ.

ػ االقتداء المناسب في الشكر عمى

 1سا

 30د

النعـ.
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 .5وضع المنيج حيز التطبيق
 1.5توصــيات تتعمــق بوضــع المــنيج حيــز التطبيــق:

لتحقيػػؽ التطبيػػؽ المالئػػـ لمبرنػػامج ،البػػد مػػف األخػػذ بعػػيف

االعتبار التوجييات اآلتية:
 إعداد المخطّط السنوي لمتعمّمات بتوزيع الموارد عمى الفصوؿ الثالثة لمسنة الدراسية؛ اختيار وضعيات تعمّمية ترتكز عمى المعامالت والسموؾ ،ومف واقع المتعمّـ؛ االسػػتعانة بالوس ػػائؿ الميسػ ػرة ألداء ق ػراءة القػ ػراف الكػ ػريـ ( أش ػػرطة)  ،والوسػػائؿ التوض ػػيحية األخ ػػرى (ص ػػور،مصحؼ ،رسوـ ،شفافات) ...؛
 االبتعاد عف التفصيؿ في الغيبيات و عف كؿ ما ال يدركو عقؿ المتعمـ ،وعف التأويالت المختمفة؛ ربط العقيدة باآلثار السموكية لممتعمـ في المحيط؛ تبسيط األحكاـ الفقيية المتعمقة بالعبادات وفؽ المذىب المعتمد و بما يناسب مستوى المتعمميف و إدراكيـ؛ إبراز الفروؽ بيف الفرائض و السنف؛ إبراز العبر األخالقية مف حياة الرسوؿ (ص) لالقتداء بيا؛ 2.5توصيات تتعمق بمدونة الوسائل التعميمية ׃
 أف تكوف الوسيمة مناسبة لمستوى المتعمميف ؛ اعتماد المصحؼ المدرسي الميسر ،المسجالت ،األقراص،األشرطة السمعية؛ -استخداـ القصص المعبرة ،استغالؿ ظواىر سموكية في المحيط ،القدوة الحسنة

 3.5توصيات تتعمق بالتقويم׃ التقويـ عممية مرافقة لمعممية البيداغوجية ،فيو الوسيمة التي تستخدـ لقياس
التعرؼ عمى المواطف التي تحتاج إلى معالجة بيداغوجية ،وعمى
المستوى الذي بمغو المتعمّـ في بناء الكفاءة ،و ّ

ادلؤشرات.
المعمّـ أف يختار وضعيات لتقويـ الكفاءات ،إلى جانب المعارؼ ،وأن حي ّدد ادلعايًن و ّ
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 .2تقدٌم الما ّدة وغاياتها في مرحلة التعليم االبتدائي :إنّ إدراج مادة التربٌة العلمٌة والتكنولوجٌة فً جمٌع مستوٌات
التعلٌم االبتدابً ،كان بؽرض تحقٌق ؼاٌات تستهدفها منظومتنا التربوٌة ،لمساٌرة التطوّ ر المتسارع للحٌاة فً ش ّتى
المجاالت .وهذا ٌتطلّب تنشبة األجٌال على التك ٌّؾ مع الحٌاة العصرٌة المشبعة باالبتكارات التكنولوجٌة ،إذ "ٌتمٌّز
العالم الٌوم بالتوسّع البلّمتناهً وتجدٌد المعرفة .لذا ،فقد أصبح لزاما علٌنا أن ن ّتجه نحو االستثمار فً الذكاء".
[ القانون التوجيهي للرتبية] .
من ؼاٌات تدرٌس ما ّدة التربٌة العلمٌة والتكنولوجٌة ،تمكٌن" التلمٌذ من الحصول على تربٌة مبلبمة ،وتوسٌع إدراكه
لجسمه ،وللزمان والمكان واألشٌاء ،وتنمٌة ذكابه وشعوره ،ومهاراته الٌدوٌة والجسمٌة والف ّنٌة".
[ القانون التوجيهي للرتبية]  .وٌتح ّقق ذلك بـ:
 ممارسة أنشطة ذات طابع استكشافً وعملً ،لتزوٌدهم بالقدر المناسب من الحقابق والمفاهٌم العلمٌة وتنمٌةا ّتجاهاتهم نحو التفكٌر العلمً (الموضوعٌة ،االستدالل و تقدٌم الحجة ،التفكٌر االبتكاري )؛
 " تكوٌن الفكر الناقد عن طرٌق التوجه وبقناعة نحو االستعماالت اإلٌجابٌة للعلم"[ القانون التوجٌهً للتربٌة]؛ "الحصول على ثقافة علمٌة وتكنولوجٌة تإ ّهله لبلندماج فً العالم الحدٌث للعلم والتكنولوجٌا".[القانون التوجٌهً للتربٌة ]
 امتبلك معرفة ذات طابع علمً تساعده على بناء تصورات صحٌحة وتمثل الظواهر المحٌطة به بؤكثر موضوعٌةوعقبلنٌة ،تكون مبنٌة على استكشاؾ محٌطه المادي والتكنولوجً والعالم الحً؛.
 تنمٌة قدرات التبلمٌذ المتعلقة بالمسعى العلمً ،مثل المبلحظة ،التساإل ،صٌاؼة الفرضٌات ،واخـتبارها عنطرٌق التجرٌب أو تحلٌل وثابق ،التعمٌم والتنبإ وتوظٌفه فً حل مشكبلت تتعلق بصحّ ته وبٌبته .
إنّ اكتساب المعرفة المبنٌة على استكشاؾ المحٌط ،تحلٌل الظواهر الطبٌعٌة ،التعامل مع األدوات التكنولوجٌة والمواد
فً المحٌط الذي ٌعٌش فٌه ،تسمح للتلمٌذ ببناء متدرج ومستمر -خبلل المسار المدرسً -لجملة من المفاهٌم العلمٌة
والكفاءات األساسٌة والمواقؾ التً تزوده بؤدوات مفتاحٌة للوصول تدرٌجٌا إلى مستوى من الفهم والتح ّكم الفكري
والعلمً للعالم المحٌط به واكتساب نوع من االستقبللٌة لح ّل مشكبلت من الحٌاة الٌومٌة وبناء الشخصٌة المتكاملة
والواعٌة.
 1.1مساهمة المادّ ة فً تحقٌق الملمح الشاملٌ :تحصّل التلمٌذ فً مرحلة التعلٌم االبتدابً على الح ّد المناسب من
الكفاءات العرضٌة ذات طابع تواصلً ،فكري ،منهجً ،وشخصً اجتماعً تم ّكنه من ممارسة المواطنة .فالتلمٌذ
ٌكون بمقدوره بناء كفاءاته األساسٌة بنفسه عبر تعلّم عدة مواد من حقول أو مجاالت معرفٌة مختلفة مبرمجة فً هذه
صة بالما ّدة ،والقٌم والمواقؾ ،وكذلك الكفاءات العرضٌة .وقد ورد ذلك
المرحلة .سٌكتسب من خبللها الكفاءات الخا ّ
فً القانون التوجٌهً للتربٌة ...» :تكتمل ىذه الكفاءات العرضية (دلختلف ادلواد) بكفاءات تشمل يف الوقت نفسو ادلعارف والطرائق
حل ادلشكبلت ،التعداد ،معرفة األشكال والعبلقات الفضائية ،اكتشاف عامل احليوان والنبات ،واألشياء التقنية
ّ
بكل رلال من ادلو ّاد ،مثل ّ
اخلاصة ّ
البسيطة... ،اخل« .

 2.1طبٌعـة الموارد المج ّندة :الكفاءات هً التً تح ّدد طبٌعة الموارد المعرفٌة والمنهجٌة الضرورٌة إلرسابها .وقد
نظمت هذه الموارد فً مٌادٌن مهٌكلة للما ّدةّ ،
ّ
تتمثل فً:
والصحة :لبناء كفاءات لها عبلقة بالقواعد العا ّمة للمحافظة على الصحّ ة عن إدراك ووعً؛
 اإلنسان
ّ
 اإلنسان والمحٌط  :لبناء كفاءات لها عبلقة باكتشاؾ ما ٌفرزه نشاط اإلنسان ،والعمل على احترام القواعد العا ّمة
للمحافظة على المحٌط (نوعٌة الماء والهواء وترشٌد استهبلك الطاقة)
 المادّ ة وعالم األشٌاء :لبناء كفاءات لها عبلقة باالستخدام الوظٌفً لؤلدوات التكنولوجٌة وقواعد األمن ،والتك ٌّؾ مع
المستج ّدات ،واكتشاؾ المواهب ،وؼرس روح اإلبداع ؛
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 الفضاء والزمن :لبناء كفاءات تتعلّق بالقدرة على التموقع فً الفضاء القرٌب والبعٌد ،والتموقع فً الزمن (المدة
الزمنٌة ،الرزنامات ،التوجّ ه فً الفضاء بوساطة معالم).
وتتح ّقق هذه الكفاءات المستهدفة من خبلل إرساء الموارد المعرفٌة والمنهجٌة للعلوم المهٌكلة :الفٌزٌاء والكٌمٌاء،
البٌولوجٌا ،التكنولوجٌا ،حٌث تبرز على شكل أبعاد تحمل تلك المضامٌن المعرفٌة .ونقصد باألبعاد :
اص ادلاء يف
 البعد الفٌزٌائً والكٌمٌائً :وهو ٌم ّكن من اكتشاؾ خواصّ الما ّدة ،وظواهر العالم الطبٌعً (خو ّ
حاالتو الثبلث ،اذلواء ،مصادر الطاقة ،ادل ّدة الزمنية) ؛
 البعد البٌولوجً :وهو ٌم ّكن من التعرّ ؾ على الكابنات الح ٌّة وعبلقتها مع أوساط عٌشها (اإلنسان والكائنات احلية
احليوانية والنباتية :مظاىر احلياة ’ التنوع  )...؛
 البعد التكنولوجً :الذي ٌم ّكن المتعلّم من التف ّتح على التكنولوجٌات التً ساهمت فً بناء العالم (استـخدام أدوات
االستعمال البسيط ،مبادئ تطوير أدوات القياس ،وصناعة أشياء مييل إليها الطفل).
باإلضافـة إلى الموارد المعرفٌة والمنهجٌة التً تو ّفرها الما ّدة الدراسٌة ،هناك موارد أخرى ذات طابع عـرضً
تساهم فٌها بق ٌّة الموا ّد التً ٌدرسها التلمٌذ فً تكامل وانسجام ،تخدم ملمح التخرج من التعلٌم االبتدابً نفسه ،نذكر
منها :
 مساهمة اللغة العربٌة فً اكتساب المتعلّم القدرة على التعبٌر مشافهة وكتابة بلؽة بسٌطة سلٌمة ،عمّا ٌشاهدهمن ظواهر ح ّسٌة  ،كالوصؾ ،تقدٌم الحجّ ة والتعلٌل والتركٌب واالستنتاج ؛
 مساهمة الرٌاضٌات فً دعم قدرته على االستدالل والمنطق وتوظٌؾ األدوات الرٌاضٌة من قواعد الحسابوترسٌخ مفاهٌم ،مثل التقدٌر الك ّمً ،والقٌاس ،والمعلمة فً الفضاء والزمن ؛
 مساهمة الجغرافٌا فً توفٌر معارؾ تخص األرض وأؼلفته المت ّنوعة لتساهم فً بناء مفهوم المحٌط والبٌبة
 مساهمة تكنولوجٌا اإلعبلم واال ّتصال بما تو ّفره من موارد مت ّنوعة ودعابم معرفٌة على شكل معارؾ
ومعلومات رقمٌة ،والقدرة على تبادل هذه المعلومات .
 3..مساهمة المادّ ة فً التح ّكم فً الموادّ األخر  :تساهم التربٌة العلمٌة والتكنولوجٌة فً بناء كفاءات عرضٌة ،حٌث:
 تعمل على إثراء اللؽة العربٌة بالمصطلحات العلمٌة ،فتساهم فً بناء الرصٌد اللؽوي للتلمٌذ؛
 تضمن د ّقة المفاهٌم والمصطلحات ،وتوحٌد تداولها فً بق ٌّة المواد؛
 تن ّمً وتطوّ ر المسعى العلمً الذي تعتمده مواد أخرى ،كالرٌاضٌات والجؽرافٌا لح ّل مشكبلت فً ووضعٌات
مختلفة وبناء الفكر النقدي؛
 تساهم فً ترسٌخ مفهومًّ الفضاء والزمن (ادلعلمة يف الفضاء والزمن) فً ما ّدتًّ التارٌخ والرٌاضٌات عند استخدام
المعالم الزمنٌة لتعٌٌن األحداث التارٌخٌة ،وفً الجؽرافٌا للتوجّ ه فً الفضاء وتعاقب اللٌل والنهار ،الفصول؛
 تساهم فً تقدٌر الكتل ،والمدد الزمنٌة ،ودرجة حرارة الجو باستخدام أدوات القٌاس ووحداته ،فً الرٌاضٌات
والجؽرافٌا والتربٌة البدنٌ ّة؛
 تساهم فً تدعٌم بعض التقنٌات الخاصة بما ّدة التربٌة الف ّنٌة من خبلل دراسة خصابص الما ّدة؛
 تساعد على اكتساب وترسٌخ منهجٌة التخطٌط والمتابعة فً انجاز المشارٌع؛
 تساىـ في دعـ نشاطات التربية البدنية ،وتعزيز البعد العممي في التربية اإلسالمية مف خالؿ دراسة الوظائؼ
الحيوية.
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ٍ .2الٍؼ اىزخ ّشط

التخرج من التعلٌم االبتدائً وأطواره
 1.2مبلمح
ّ

الكفاءة الشاملة

التخرج من التعلٌم االبتدائً
ملمح
ّ

التخرج من الطور 3االبتدائً
ملمح
ّ

فً نهاٌة مرحلة التعلٌم المتوسط:
ٌ قترح حلوال مإ ّسسة علمٌا
استجابة لمشاكل متعلّقة بالحفاظ
على الص ّحة وباستمرارٌة الحٌاة؛
ٌ نتقً وٌستخدم األدوات
التكنولوجٌة شابعة االستعمال،
محترما قواعد األمن ،وٌقوم
بصٌانة بعضها؛
ّ
ٌخطط وٌنجز مشروعا

تكنولوجٌا ٌلبً حاجته ومٌوله؛
ٌ حافظ على المحٌط وٌث ّمن
الثروات الطبٌعٌة؛
ٌ تموقع فً الفضاء والزمن.

فً نهاٌة الطور الثالث االبتدائً:
ٌ عالج بعض المشكبلت المتعلّقة

ٌ .1تصرّ ؾ بوعً وعقبلنٌة
أمام مشكبلت للمحافظة على
صحّ ته وصحّ ة ؼٌره با ّتباع
القواعد الصحّ ٌة ،وتنظٌم
نشاطه الٌومً.
الكفاءات الختامٌة

بجسمه ومحٌطه ،وببعض الظواهر
المتعلّقة بخصابص الما ّدة وتواجدها
فً الطبٌعة؛
ٌ و ّسع إدراكه للزمان والمكان من
أجل التموقع فً الفضاء والزمن
ٌ ستخدم التجهٌزات واآلالت
التكنولوجٌة بالتؽذٌة المناسبة
لؤلؼراض العادٌة.
 .2أماـ وضعيات ذات داللة متعمّقة
يقدـ
بالتنسيؽ الوظيفي لمعضويةّ ،
تفسي ار لمظاىر استجابة الجسـ
لجيد عضمي ،بتجنيد موارده
حوؿ العالقات الوظيفية في
العضوية.

التخرج من الطور 2االبتدائً
ملمح
ّ
فً نهاٌة الطور الثانً االبتدائً:
ٌ قترح ّ
خطة لح ّل مشاكل متعلّقة
بص ّحة جسمه ،وبمحٌطه القرٌب،
وبمسابل ذات صلة بنشاطات
حٌاته الٌومٌة؛
ٌ ستخدم أدوات تقنٌة مؤلوفة ،
وٌش ّخص خلبل تقنٌا مقترحا ّ
خطة
لمعالجته؛
ٌ تموقع فً الفضاء والزمن
مستخدما األدوات التقنٌة التً
تساعده على ذلك؛
ّ
مخططا إلنجاز مشروع
ٌ عتمد
تكنولوجً.

التخرج من الطور 1االبتدائً
ملمح
ّ
فً نهاٌة الطور األول االبتدائً:
▪ ٌط ّبق بعض القواعد الصحٌة
(الرٌاضة– التؽذٌة) للحفاظ على
ص ّحة جسمه ،وتنظٌم وتٌرة حٌاته؛
▪ ٌتص ّرؾ بوجاهة فً محٌطه
القرٌب؛
▪ ٌستخدم بعض األدوات التقنٌة
البسٌطة فً متناوله؛
▪ ٌتعامل مع حاالت المادّة؛
▪ ٌنجز مشروعا تكنولوجٌا با ّتباع
ّ
مخطط ،وبالتعاون مع اآلخرٌن.

يتصرؼ بوعي أما مشكالت
.1
ّ
بالصحة
شخصية وجماعية متعمقة
ّ

 .1يحسف التصرؼ أماـ مشكالت
بالصحة
مف محيطو القريب ،متعمّقة
ّ

الوظائؼ الكبرى عند اإلنساف،

موارده المتعمّقة بالمظاىر الكبرى

والتغذية ،بتجنيد موارده حوؿ

وعواقب سوء التغذية.

 .2أمام اختبلل بٌبًٌ ،ضع ّ
خطة ٌ .2ساهم فً المحافظة على
المحٌط بتجنٌد موارده حول
المحٌط بسلوك دابم ٌحافظ على
للحـ ّل بتجنٌد موارده المتعلّقة
بالمحافظة على تنوّ ع العالم الحًّ نوعٌة الهواء ،وكٌفٌة التخلّص من المظاهر المم ٌّزة للحٌاة ،دورة
الماء فً الطبٌعة ،النفاٌات
النفاٌات ،والتعامل السلٌم تجاه
وعواقب التلوث.
ومخاطرها.
الحٌوانات والنباتات فً أوساط
عٌشها.
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ٌ .2تصرّ ؾ بوعً للحفاظ على

المنتظر من التحضٌري






ٌتعرّ ؾ على جسمه ؛
ٌع ّبر عن المتطلّبات
البٌولوجٌة للجسم؛
ٌتعرّ ؾ على البٌبة؛
ٌتعرّ ؾ على حاالت
الما ّدة ومصادرها؛
ٌتعرّ ؾ على أدوات
ووسابل تكنولوجٌة؛

ٌ تعرّ ؾ على بعض
القواعد األمنٌة.

والتغذية والمحافظة عمييا ،بتجنيد
لمحياة عند الطفؿ.

ٌ .2بدي سلوكا واعٌا تجاه
المحافظة على الحٌوانات
والنباتات فً محٌطه القرٌب ،
بتجنٌد موارده المتعلّقة بالمظاهر
الكبرى للحٌاة الحٌوانٌة والنباتٌة،
وتنوّ ع العالم الحًّ .
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 .3أمام وضعٌات من حٌاته
الٌومٌة تتعلّق بتنظٌم نشاطاته
من حٌث التوقٌت ،واحتبلل
المكان ،والتوجّ ه فً الفضاء،
ّ
ٌوظؾ موارده المتعلّقة باستخدام

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 .3أمام وضعٌات ذات داللةٌ ،ف ّسر

ٌ .3تموقع فً الفضاء القرٌب

بعض الظواهر الفلكٌة المرتبطة
بدوران األرض ،بتجنٌد موارده
المتعلّقة بحركة األرض حول
الشمس.

والبعٌد نسبٌا ،مسترشدا بمعالم
زمانٌة ومكانٌة وأدوات التو ّجه،
بتجنٌد موارده المتعلّقة باستخدام
الرزنامات والتو ّجهات األساسٌة.

ٌ .3ضع ّ
خطة لتنظٌم نشاطاته
الٌومٌة بٌن العمل والراحة واللعب،
باعتماد توزٌع عقبلنً للوقت خبلل
فترات زمنٌة معقولة.

المعالم المكانٌة والزمانٌة .

 .4أمام وضعٌات من الحٌاة
الٌومٌةٌ ،ح ّل مشكبلت تتطلّب
استخدام الما ّدة وأدوات بسٌطة
فً البٌت والمدرسة ،بتجنٌد
موارده حول خصابص الما ّدة
وتحوالتها ،واستخدام مصادر
الطاقة ،مع احترام قواعد األمن.
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 .4أمام وضعٌات مشكلة تتعلّق
باستخدام منابع الطاقة الكهربابٌة
ومصادر االحتراقٌ ،ق ّدم حلوال تقنٌة
مبلبمة ،مراعٌا االحتٌاطات األمنٌة.

ٌ .4قترح خطوات لح ّل مشكبلت
من حٌاته الٌومٌة تتعلّق باستخدام
أدوات تكنولوجٌة ،منها ما ٌتعلّق
بؤدوات القٌاس البسٌطة فً االستخدام
المنزلً والمدرسً بتجنٌد موارده
حول خصابص الما ّدة المش ّكلة لها،
ومبادئ القٌاس.

ٌ .4حسن استعمال بعض األدوات
التكنولوجٌة فً حٌاته الٌومٌة
والقرٌبة من اهتماماته وقدراته،
باالختٌار المناسب لها فً شروط
االستخدام اآلمن.
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التخرج من سنوات التعلٌم االبتدائً
 1.2مبلمح
ّ
التخرج من التعلٌم االبتدائً
ملمح
ّ
فً نهاٌة مرحلة التعلٌم االبتدائً:

الكفاءة
الشاملة

مإسسة علمٌا استجابة
ٌ قترح حلوال
ّ
الصحة
لمشاكل متعلّقة بالحفاظ على
ّ
وباستمرارٌة الحٌاة؛
ٌ نتقً وٌستخدم األدوات التكنولوجٌة
شائعة االستعمال محترما قواعد األمن،
وٌقوم بصٌانة بعضها؛
ّ 
ٌخطط وٌنجز مشروعا تكنولوجٌا
ٌل ّبً حاجته؛
ٌ حافظ على المحٌط ،وٌث ّمن الثروات
الطبٌعٌـة؛
ٌ تموقـع فً الفضـاء والزمـن.
أمام مشكل متعلّق باختبلل عضوي،
ٌضع ّ
خطة للحل ّ بتجنٌد موارده المتعلّقة
بالتنسٌق الوظٌفً للعضوٌة ،االحتراق
فً الهواء ،تغذٌة األجهزة الكهربائٌة،

الكفاءات
الختامٌة

والقواعـد األمنٌة.
 أمام مشكل متعلّـق اختبلل بٌئً،
ٌضع ّ
خطة للحل ّ بتجنٌد موارده المتعلّقة
الحً
بالمحافـظة على تنـ ّوع العالـم
ّ
وعواقـب التلـ ّوث.

مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2116 -

الطور  3االبتدائً

الطور 1

الطور 2

التخرج من السنة 5
ملمح
ّ

التخرج من السنة 1
ملمح
ّ

التخرج من السنة1
ملمح
ّ

التخرج من السنة 1
ملمح
ّ

ٌ عالج بعض المشكبلت
المتعلّقة بجسمه ومحٌطه،
وببعض الظواهر المتعلّقة
بخصابص الما ّدة وتواجدها
فً الطبٌعة؛
ٌ و ّسع إدراكه للزمان
والمكان من أجل التموقع
فً الفضاء والزمن؛
ٌ ستخدم التجهٌزات
واآلالت التكنولوجٌة
بالتؽذٌة المناسبة
لؤلؼراض العادٌة.

ٌتد ّخل إٌجابٌا لتلبٌة
بعض حاجاته الٌومٌة
المرتبطة بص ّحته
والمحافظة على
المحٌط.

ٌ حسن التصـ ّرؾ
أمام مشكبلت شخصٌة
وجماعٌة تتعلّّّ ق
بالص ّحة والتؽذٌة .

ٌ قترح حلوال
ّ
لمشكبلت بسٌطة متعلقة
بحٌاته الٌومٌة ومحٌطه.



التخرج من السنة2
ملمح
ّ

ٌ تص ّرؾ بشكل سلٌم
للحفاظ على صحّ ته
ومحٌطه القرٌب.

المنتظر من السنة
التحضٌرٌة

ٌ تعرّ ؾ على
جسمه؛
ٌ عبّر عن
متطلّبات جسمه
البٌولوجٌة
ٌ تع ّرؾ على
البٌبة؛

 أمام وضعٌات ذات
داللة متعلّقة بالتنسٌق
الوظٌفً للعضوٌة
ٌقترح حلوال بتجنٌد
موارده حول الحركة
وتكٌّؾ الجسم للجهد
العضلً.
 يساىـ بسموؾ دائـ في
المحافظة عمى المحيط
بتجنيد موارده حوؿ نوعية
اليواء ،كيفية التخلّص من
النفاٌات ،والتعامل السلٌم
تجاه الحٌوانات والنباتات
فً أوساط عٌشها،
وبعض أشكال التلوث.

أمام مشكبلت فردٌة
وجماعٌة متعلّقة بالوعً
الص ّحً ٌتص ّرؾ بشكل
سلٌم للمحافظة على
صحّته وص ّحة ؼٌره
بتجنٌد موارده المتعلّقة
بنشاط جسم اإلنسان
والقواعد األمنٌة.
ٌقترح حلوال مإ ّسسة
للحفاظ على محٌطه
القرٌب بتجنٌد موارده
حول الظواهر الممٌزة
للحٌاة عند النباتات،
والماء فً الطبٌعة
وتوزٌعه وترشٌد
استهبلكه.

ٌ حافظ على ص ّحة
ٌ حسن التصرؾ
أمام مشكبلت شخصٌة جسمه وتنظٌم وتٌرة
حٌاته بتجنٌد موارده
وجماعٌة تتعلّق
بالص ّحة والتؽذٌة ،وذلك حول المظاهر الكبرى
للحٌاة عند الطفل،
بتجنٌد موارده حول
بعض الوظابؾ الحٌوٌة وتسلسل األحداث فً
الزمن.
عند اإلنسان.
ٌ حافظ على محٌطه
ٌ حافظ على محٌطه
بتجنٌد موارده حول
القرٌب بتجنٌد موارده
المظاهر الكبرى للحٌاة
المتعلّقة بالمظاهر الكبرى
عند الكابنات الحٌة و
مخاطر
للحٌاة الحٌوانٌة والنباتٌة.
التلوث

ٌ حافظ على صحّة
جسمه وتنظٌم وتٌرة
حٌاته بتجنٌد موارده
المتعلقة بالمظاهر
الكبرى للحٌاة وتنظٌم
الوقت.
ٌتد ّخل اٌجابٌا
للمحافظة على محٌطه
القرٌب بتجنٌد موارده
المتعلّقة بالمفهوم األوّ لً
لتنوّ ّّ ع العالم الحًّ .

ٌ تع ّرؾ على
حاالت الما ّدة
ومصادرها؛
ٌ تعرّؾ على أدوات

ووسابل تكنولوجٌة؛
ٌ تع ّرؾ على
بعض القواعد األمنٌة
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خاصـة
أمام وضعٌات من حٌاته الٌومٌة
ّ
بتنظٌم نشاطاته من حٌث التوقٌت واحتـبلل
المكان والتوجه فً الفضاءّ ،
ٌوظف موارده
المتعلّقة باستخدام المعالم المكانٌة والزمانٌة.

 أمام وضعٌات من الحٌاة الٌومٌة ٌحـل ّ
مشكبلت تتطـ ّلب استخدام المـادّ ة وأدوات
االستخدام البسٌطة فً البٌت والمدرسة من
محٌطه المادي والتكنولوجً ،بتجنٌد موارده
وتحوالتها واستخـدام
حول خصائص المادّ ة
ّ
مصادر الطاقة مع احترام قواعد األمن.

أمام وضعٌات
ذات داللةٌ ،ف ّسر
بعض الظواهر
الفلكٌة المرتبطة
بدوران األرض،
بتجنٌد موارده
المتعلّقة بحركة
األرض حول
الشمس.
أماـ وضعيات
مشكمػة تتعمّػؽ
باستخداـ منابػع
الطاقة الكيربائية،
ومصادر االحتراؽ
يقدـ حموال تقنيػة
ّ

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

ٌ تموقع فً
الفضاء بتجنٌد
موارده المتعلّقة
بمعالم وأدوات
التوجّ ه.

 يح ّؿ مشكالت مف
حياتو اليومية ،مرتبطة
ادة
بالتعامؿ مع المػ ّ
واألدوات الكيربائية،
بتجنيد موارده المتعمّقة
ادة
اص المػ ّ
بخػو ّ
وتحوالتيا.
ّ

ٌتموقع فً الزمن
بتجنٌد موارده المتعلّقة
بمفهوم المعلمة على
محور الزمن واستخدام

الرزنامة.

ٌ ح ّل مشكبلت تتعلّق ٌ ضبط أوقات
بتقدٌر الم ّدة الزمنٌة ،نشاطه الٌومً
بتجنٌد موارده حول
واستخدام الرزنامة
الم ّدة الزمنٌة،
فً معرفة األحداث
وتنظٌم وتٌرة حٌاته .وتسلسل األحداث
فً الزمن.

يح ّؿ مشكالت مف

 يحسف استعماؿ أداة

 يتعامؿ بشكؿ

الحياة اليومية تتطمّب

تقنية في االستخدامات

سميـ وحذر مع بعض

ادة
التعامؿ مع المػ ّ

تمبي حاجاتو
اليومية ّ

األدوات والمو ّاد مف

بتجنيد موارده حوؿ

محيطو القريب ،وذلؾ

وتحوالتيا ،واستخداـ
ّ
أدوات تكنولوجيػة

األشياء التكنولوجية

بتجنيد موارده المتعمّقة

والقياس ،بتجنيد موارده

المادية.
وخصائصيا ّ

ببعض خصائص

مالئمة ،مراعيػا

المادة
حوؿ خصائص ّ

المادية
األجساـ ّ

االحتياطات األمنية.

ومبادئ القياس.

ووظائؼ بعض
أدوات االستعماؿ
اليومي.
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 3.2ملمح التخرج من التعلٌم األساسً فً مجاالت القٌم والمواقف والكفاءات العرضٌة
اليوية الجزائرية





الضمير الوطني








القيم والمواقف

المواطنة





يعتز بانتمائو لمجزائر؛
ّ
ييتـ بالمساىمات العممية لمعمماء الجزائرييف والعرب والمسمميف ،ويسعى إلى توسيع انتشارىا واالستدالؿ بيا؛
ّ
يبدي انشغالو باإلشكاليات المطروحة في المجتمع ،

بالصحة والمحيط والتوازنات الكبرى.
يحس بالمسؤولية تجاه القضايا المرتبطة
ّ
ّ
يحترـ أراء اآلخريف ،واألطروحات ذات الطابع العممي؛
يتبنى المعايير العممية التي تم ّكنو مف تثميف واحتراـ حقوؽ اإلنساف؛
ّ
يتحمّى بروح المسؤولية تجاه المحيط والبيئة والطبيعة؛

يستغؿ الثروات الطبيعية بوعي وعقالنية ،محترما المقاييس المعتمدة في الوطف؛
ّ
الخاصة؛
العامة و
ّ
يحافظ عمى الممتمكات ّ




يمتزـ بقواعد العدالة االجتماعية والتضامف والتعاوف واحتراـ الحياة؛
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يتشبع بالموروث العممي والتكنولوجي الوطني.
ّ

يحترـ الممكية الفكرية؛



التفتح عمى العالم

تحث عمى العمـ والمعرفة؛
يتمثّؿ التعاليـ اإلسالمية التي ّ
يعمؿ عمى ترسيخ البعد العممي والتكنولوجي في الثقافة الوطنية؛




يحترـ ويدافع عف مبادئ التنمية المستدامة لممحافظة عمى حظوظ األجياؿ المقبمة.
بمدىا بالقيـ المتعّمقة بحقوؽ اإلنساف وحماية البيئة واألرض عمى المستوى العالمي؛
يعزز قيمو الوطنية ّ
ّ
طمع عمى التراث العالمي ،ويستفيد مف االكتشافات العممية؛
يّ
يستعمؿ الترميز العالمي؛



يقبؿ عمى استعماؿ الوسائؿ التكنولوجية العصرية فيما يضمف التنمية المستدامة؛



ويتبنى قواعد استيالؾ مناسبة.
يثمف في مسعى تدريجي ثقافة مجتمع المعرفةّ ،
ّ
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طابع فكري







الكفاءات العرضية

طابع منهجً




طابع تواصلً






طابع شخصً
واجتماعً
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ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

ويستدؿ منطقيا؛
يالحظ ويستكشؼ ويحمّؿ
ّ
التخيؿ والسموؾ اإلبداعي؛
يمارس الفضوؿ العممي والفكر النقدي ،و ّ

يحؿ وضعيات مشكمة ؛
ّ
يتح ّكـ في استعماؿ تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ ؛

المستقؿ لتوسيع ثقافتو العممية ،ولتكوينو الذاتي طواؿ حياتو ؛
يمارس سموؾ العمؿ
ّ

يتعرؼ عمى امتدادات المكتسبات العممية في الميداف االقتصادي وتأثيرىا عمى واقع عالـ الشغؿ وطبيعة الميف ؛
ّ
ِ
وحؿ مشكالت.
ينمذج وضعيات لمتفسير والتنبؤّ ،

الفعالة في التخطيط وجمع المعمومات ،و تسيير المشاريع وتقديـ النتائج ؛
ين ّ
ظـ عممو بدقّة واتقاف ،مستعمال طرؽ العمؿ ّ
يحضر التجارب وينجزىا ؛
ّ
ِ
لحؿ وضعيات مشكمة.
يع ّد إستراتيجية مالئمة ّ
يستعمؿ مختمؼ أشكاؿ التعبير :األعداد والرموز ،واألشكاؿ والمخطّطات والجداوؿ ؛

ويبرر بأدلّة منطقية ؛
ّ
يعبر بكيفية سميمةّ ،
يكيؼ استراتيجيات االتّصاؿ وفؽ متطمّبات الوضعية.
ّ
يتّخذ سموكا عقالنيا في مواجية الظواىر الطبيعية ؛

يبذؿ الجيد لمقياـ بعممو بدقّة وصدؽ ومثابرة واتقاف ؛
يتحمّى بالواقعية ،وبالحس األخالقي في تعاممو مع الغير ؛
الصحية ؛
يحترـ قواعد األمف والنظافة والبيئة ،والقواعد
ّ
يثمف قيمة العمؿ ،ويحترـ الممكية الفكرية.
ّ
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اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

 .1مخطط الموارد لبناء كفاءات مرحمة التعميم االبتدائي
ّ
مخطط الموارد ،هو جملة ّ
ّ
منظمة للموارد المعرفٌة والمنهجٌة الضرورٌة لتحقٌق الكفاءات التً ٌنصّ علٌها المنهاج .وٌم ّكن هذا المخطط من رإٌة أفضل للعبلقة بٌن
الكفاءة والموارد والمٌادٌن فً ك ّل طور من األطوار.
األطوار

المٌادٌن

الكفاءات الختامٌة المستهدفة
يحسف التصرؼ أماـ مشكالت مف محيطو القريب

والصحة
اإلنسان
ّ

موارده المتعمقة بالمظاىر الكبرى لمحياة عند الطفؿ

نمو جسـ الطفؿ وتطوره.

والنباتات في محيطو القريب بتجنيد موارده المتعمقة

التنوع عند الحيوانات (تتغذى ،وتتكاثر)
ّ
التنوع عند النباتات (الحاجات الغذائية

بالمظاىر الكبرى لمحياة الحيوانية والنباتية ،وتنوع

نمو النبات).
لمنبات األخضر مظاىر ّ

الطــــور 2

يضع خطة لتنظيـ نشاطاتو اليومية بيف العمؿ والراحة

المدة الزمنية -أياـ األسبوع -الشير-

والمعب باعتماد توزيع عقالني لموقت خالؿ فترات زمنية

السنة -زمف وقوع الحدث -تعاقب

معقولة .
يحسف استعماؿ بعض األدوات التكنولوجية في حياتو

المادّ ة وعالم األشٌاء

اليومية والقريبة مف اىتماماتو وقدراتو ،باالختيار
المناسب ليا في شروط االستخداـ اآلمف.
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موارد منيجية

الحواس الخمس ،الحركة وأنماط التنقؿ،

متعمقة بالصحة والتغذية والمحافظة عمييا ،بتجنيد

العالـ الحي.
المعممة في الفضاء و الزمن

موارد معرفيـة
التغذية ،مظاىر التنفس ونبض القمب.

يبدي سموكا واعيا تجاه المحافظة عمى الحيوانات
اإلنسان والمحٌط

الموارد الضرورٌة لبناء الكفاءات

 االستدالؿ العممي استقصاء المعمومات المسعى التجريبي المالحظة العممية -التعبير بالمغة العممية.

األحداث -تزامف األحداث -الرزنامة-
تنظيـ الوقت.

مميزات الجسـ الصمب (القابمية لممسؾ
ّ
والطفو) والجسـ السائؿ (القابمية لمسيالف)،
التحوؿ (صمب
ّ

مادية اليواء
سائؿ)ّ ،

بطييا.
شكؿ األداة ووظيفتيا ،تمتيف ّ
المادة ّ
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والصحة
اإلنسان
ّ

ٌحسن التصرؾ أمام مشكبلت شخصٌة وجماعٌة
متعلقـة بالصحة والتؽذٌة بتجنٌد موارده حـول
الوظابؾ الكبرى عند اإلنسان وعواقب سوء التؽذٌة.

التؽذٌة والصحّ ة الؽذابٌة -القلب والدورة
التنفس والقواعد الصحٌة -الهضم والقواعد
الصحّ ٌة ،اإلطـراح.

ّ
ٌتدخل اٌجابٌا للحفاظ على المحٌط ،بتجنٌد موارده

 -التؽذٌة عند النبات األخضر ،التكاثر عند

حول المظاهر المم ٌّزة للحٌاة  -دورة الماء فً
اإلنسان والمحٌط

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

الطبٌعة  -النفاٌات ومخاطرها.

الدموٌة-

النباتات ذات األزهار .
الحٌوانات فً أوساطها (التؽذٌة ،التنفس).
 -الماء فً الحٌاة الٌومٌة ،الحاالت الثبلثة للماء،

الطــــــور 1

توزٌع الماء.
 -النفاٌات فً المحٌط القرٌب.

المعلمة فً الفضاء والزمن

المادّ ة وعالم األشٌاء

ٌتموقع فً الفضاء القرٌب والبعٌد نسبٌا ،مسترشدا

حركة األرض حول نفسها (اللٌل والنهار)،

بمعالم زمانٌة ومكانٌة وأدوات التوجّ ه ،بتجنٌد موارده

تعاقب اللٌل والنهار الرزنامات ( الشمسٌة

المتعلّقة باستخدام الرزنامات والتوجّ هات األساسٌة.

والقمرٌة).

ٌقترح خطوات لح ّل مشكبلت من حٌاته الٌومٌة ،بتجنٌد

درجـة الحـرارة ،تحـوّ الت المـا ّدة (التج ّمد،

موارده حول بعض الخواصّ الفٌزٌابٌة للجسم الما ّدي.

ّ
التبخـر ،التكاثؾ) ،خواصّ الهواء
االنصهار،
(القابلٌة للضؽط والتم ّدد) ،ناقلٌة الموا ّد
للكهرباء.
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والصحة
اإلنسان
ّ

اإلنسان والمحٌط

الطـــــــور 1
المعلمة فً الفضاء و الزمن

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

أمام وضعٌات ذات داللة متعلقة بالتنسٌق الوظٌفً

التنسٌق الوظٌفً (العمل المتضا ّد للعضلة

للعضوٌة ٌقترح حلوال بتجنٌد موارده حول الحركة

القابضة والعضلة الباسطة ،تبلزم النبض

وتكٌؾ الجسم للجهد العضلً

والتن ّفس)القواعد الصحّ ٌة .
 -خصابص النباتات التً تعٌش فً األوساط

ٌساهم بسلوك دابم فً حفـظ المحٌط ،ونوعٌة الهواء،
وكٌفٌة التخلّص من النفاٌات ،والتعامل السلٌم تجاه
الحٌوانات والنباتات فً أوساط عٌشها.

الفقٌرة من الماء؛
 تؽٌر حاجات النباتات لؤلمبلح المعدنٌة؛ اإللقاح فً مختلؾ أوساط العٌش؛ نوعٌة الهواء والماء؛ -التخلّص من النفاٌات.

أمام وضعٌات ذات داللة ٌفسر بعض الظواهر الفلكٌة

دوران األرض حول الشمس :تعاقب

المرتبطة بدوران األرض بتجنٌد موارده المتعلقة

الفصول.

بحركة األرض حول الشمس

المادّ ة وعالم األشٌاء
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أمام وضعٌة مشكل تتطلب حبل تقنٌا ٌعالج خلبل بسٌطا

االحتراق فً الهواء ،مكونات الهواء،

بتوظٌؾ موارده حول منابع الطاقة الكهربابٌة

تؽذٌة األجهزة الكهربابٌة ،قواعد األمن

واالحتٌاطات األمنٌة المبلبمة

الكهربابً
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اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

 .1البرامج السنوٌة
 2.1برنامج السنة األولى من التعلٌم االبتدائً
بتصرفـات سلٌمة تجـاه محٌطـه القـرٌب.
صحته ،وٌقـوم
الكفاءة الشاملة:
ّ
ٌحافـظ على ّ
القٌم والمواقف

الهوٌة الجزائرٌة والضمٌر الوطنً
المواطنة
التف ّتح على العالم
طابع فكري

الكفاءات العرضٌة
المٌادٌن

اإلنسان
والصحة

طابع منهجً

طابع تواصلً
طابع شخصً واجتماعً
مر ّكبات الكفاءة
الكفاءات الختامٌة

 .1يحافـظ على
صحة جسمو وينظم
ّ
وتيرة حياتو بتجنيد
مـوارده المتعلّقـة
بالمظاىر الكبـرى
للحياة.

ٌ رسخ باالستعمال اللغة الوطنٌة كلغة اال ّتصال والتعبٌر العلمً
ٌ حتـرم الحـقّ فً الحٌـاة
ٌ تق ّبـل اآلخـر كطرف ٌمتلك آراء و وجهات نظر مختلفـة
صحٌـة و وقائٌـة تتـوافـق مع المعـارف المكتـسبة
ٌ تب ّنً سلوكـات و مواقـف ّ
فضل استخدام وسائل العصرنـة  ،ال سٌما تكنولوجٌات اإلعبلم واالتصال الحدٌثة
ّ ٌ 








األولٌة ،وٌختبرها بتجارب بسٌطة لتطوٌرها
ٌع ّبر عن
تصوراته ّ
ّ
ّ
ٌنظم مهامه وأعماله المختلفة
ٌبلحظ ،وٌستخدم دعامة بدٌلة للواقع (نماذج ،أشرطة ،صور ،رسومات)... ،
ٌقوم بممارسات ٌدوٌة على ع ٌّنات طبٌعٌة ،وٌستخدم أدوات تقنٌة من الحٌاة الٌومٌة
ّ
موظفا بعض المصطلحات ذات طابع علمً
ٌستعمل اللغة الوطنٌة شفوٌا بشكل سلٌم،
ٌستعمل أنماطا بسٌطة من التمثٌل الرمزي :أسهم ،ألوان ،أشكال...
ٌستعمل جداول بسٌطة تتض ّمن معلومات.

 يتفاعل بشكل منسجم مع اآلخرين

الموارد المعرفٌة
الحواس :الرإٌة،
.2
ّ
الش ّم ،السمع ،اللمس،
التعرف على خصائص الذوق.
الحٌاة من خبلل المظاهر األعضاء الحسٌة :العٌن،
الخارجـٌة للوظائف
األنؾ ،األذن ،الجلـد،
الحٌوٌة الكبر .
اللسـان.
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أنماط من الوضعٌات التعلّمٌة
حسية
 وضعية تعتمد عمى ألعاب ّاس في تمييز
إلبراز دور الحو ّ
عناصر المحيط.
 وضعية تم ّكنو مف التعبير شفوياالتصرفات السميمة لحماية
عف
ّ
معبرة.
اس اعتمادا عمى صور ّ
الحو ّ
 وضعية إدماج

معاٌٌر ومإ ّ
شرات التقوٌم
الحس
الحواس وأعضاء
ٌتعرف على
ّ
ّ
معّ : 1
 ٌس ّمً الحواسّ ٌس ّمً أعضاء الحسّمعٌ : 2م ٌّز بٌن عناصر المحٌط
 ٌربط ك ّل عضو حسًّ بالحا ّسة الموافقة ٌصؾ محٌطه معتمداً على حوا ّسهالتصرفات السلٌمة لحماٌة الحواس
معٌ :3م ٌّز
ّ
 ٌذكر مصدر خطر عن ك ّل حا ّسة ٌمكن أن تتعرّ ض له.ٌ -ح ّدد طرق الوقاٌة من األخطار.

الزمن

18h00
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 .1الحركة :حركات الجسم
متنوّ عة ،منها :رفـع الرأس،
المسك بالٌد ،الدفع بالرجل ...
أنماط التن ّقل :المشً ،الجري،
القـفز.
ال ٌمكن للجسم أن ٌتحرك إال
فً مواضع االنثناء.
االعتناء بالجسم
باحترام القواعد
الصحٌة
ّ

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

صة التربٌة البدنٌة للقٌام
استؽبلل ح ّ
ّ
بحركات ،وتمثٌل أنماط التنقـل من
طرؾ التبلمٌذ بعرقلة حركة المفاصل
إلبراز ضرورتها فً أداء الحركة،
والوصول إلى الوضعٌات الصحٌحة
للجلوس ،الوقوؾ ،حمل المحفظة...

 فً وضعٌة ّتمثل التنوّ ع الكبٌر
 .3التغذٌــة:
فً األؼذٌة ٌ ،طرح تساإال ٌإ ّدي
 األؼذٌة متنوعة ،ومصادرها إلى ضرورة ترتٌبها فً مجموعاتحٌوانٌة ونباتٌة.
صل إلى تصنٌؾ األؼذٌة.
للتو ّ
صل إلى االعتناء بصحّ ة
 قصد التو ّ ترتٌب هذه األؼذٌة فًاألسنانُ ،تقترح وضعٌة تع ّبر عن
مجموعات أساسٌة.
حالة تسـوّ س أسنان طفـ ٍل ،أل ّنه
ٌتناول بإفراط األؼذٌة المصنوعة
من الس ّكـر.
صل إلى ضرورة
قصد التو ّ
 .4مظاهر التن ّفس
التنفس بشكل مستمر ،نعاٌن
 التن ّفس عملٌة مستمرّ ة؛وضعٌاـت مختـلفة تظهر
 عند التن ّفس ٌدخل الهواءاستحالة العٌش دون هواء.
وٌخرج من األنؾ والفم.
 .5مظاىر نشاط القمب
القمب ينبض بدوف توقؼ

حاستي الممس والسمع
توظيؼ
ّ
الكتشاؼ نبض القمب ودقّاتو،
والتحقّؽ مف نبضو بدوف توقّؼ.

 وضعية إدماج
وضعية تعمم إدمـــاج موارد الكفاءة
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مع :1يتعرف عمى الحركة والتنقل:
 يعايف مختمؼ حركات الجسـ؛يحدد مواضع تمفصؿ الجسـ؛
 ّيسمي مختمؼ أنماط التنقّػؿ.
 ّمع :2يميز التنقل كجممة من حركات منسجمة:
المتدخمة؛
 يربط بيف التنّقؿ واألعضاءّ
المتدخمة في نمط مف التنّقؿ.
يبيف مختمؼ الحركات
ّ
ّ -

مع :يطبق التوصيات الخاصة بوضعيات الجموس وحمل المحفظة:

الصحي؛
يبيف عواقب الجموس غير
ّ
 ّيبيف عواقب حمؿ المحفظة بطريقة غير سميمة.
 ّمعٌ:1م ٌّز األغذٌة حسب مصدرها من جهة ،وحسب
المجموعات األساسٌة من جهة أخر :
 ٌتعرّ ؾ على المجموعات األساسٌة لؤلؼذٌة؛ ٌتعرّ ؾ على مصدري األؼذٌة.معٌ :2ص ّنف األغذٌة:
 ٌر ّتب أؼذٌة فً مجموعاتها األساسٌة؛ ٌربط بٌن الؽذاء و مصدره.ٌتعرف على بعض األضرار الناجمة عن السلوكات
معّ : 3
السلبٌة فً التغذٌة:
 ٌذكر القواعد الصحّ ٌة المتعلّقة بالتؽذٌة؛ ٌذكر ضررا ناجما (أو أضرارا ناجمة) عن سلوكات ؼٌرصحّ ٌة فً التؽذٌة.
معٌ :1م ٌّز المظاهر الخارجٌة للتنفس:
 ٌتابع دخول الهواء وخروجه؛ ٌتعرّ ؾ على مناطق دخول الهواء و خروجه.معٌ :2ظهر حاجة الجسم إلى التن ّفس:
 ٌصؾ إحساسه عند س ّد األنؾ والفم معا؛ ٌّمثـل عملٌة التن ّفس الصحٌحة.
مع: 1يربط نشاط القمب بالنبض:
يحدد مكاف القمب في الصدر؛
 ّلمدة
النبض
س
تحس
بمتابعة
لمقمب
المستمر
النشاط
يظير
ّ
ّ
ّ
زمنية.

()1h30
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التنوع
تمٌٌز
ّ
عند الحٌوانات

اإلنسان

والمحيط

ّ
ٌتدخل إٌجابٌا
.2
للمحافظة على
محٌطه القرٌب،
بتجنٌد موارده
المتعلّقة بالمفهوم
لتنوع
األولً ّ
ّ
الحً .
العالم
ّ

التصرف السلٌم
ّ
للمحافظة على
تنوع الحٌوانات
ّ

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 .1الحٌوانات فً أوساطها:
 الحٌوانات برّ ٌة واأللٌفة، تعٌش فً أوساط مختلفة،ضل- ،
 لك ّل منها ؼذاء مف ّمنها البٌوضة والولودة .

مشاهدة شرٌط أو صور لحظٌرة
حٌوانات محمٌة ،الكتشاؾ التنوّ ع:
 فً أوساط العٌش ،وفً الؽذاء؛ -تساإالت عن سرّ هذه المحمٌات.

 .2النباتات في أوساطيا:

عامة أو
 زيارة ميدانية لحديقة ّحديقة مدرسية ،ومعاينة مختمؼ
نوع
النباتات،
ّ
لمتوصؿ إلى التػ ّ
الكبير في النباتات.

ٌ:تعرف على مجموعة من الحٌوانات فً أوساطها:
مع1
ّ
 ٌح ّدد البٌبات التً تعٌش فٌها الحٌوانات؛ ٌس ّمً حٌوانات وبٌباتها؛ ٌم ٌّز بٌن حٌوانات ألٌفة وأخرى برّ ٌة.معٌ :2ص ّنف الحٌوانات حسب غذائها ،وتكاثرها:
 ٌذكر حٌوان من ك ّل نظام ؼذابً؛ٌ -س ّمً حٌوانات بٌوضة وآخر ولودة .

التنوع عنـد
تمٌٌز
ّ

متنوعة :األشجار،
التصرف  -النباتات ّ
النباتات ،و
ّ
الشجػيرات ،واألعشاب.
السلٌـم من أجـل
المحافظة على تنوع  -النباتات تعيش في أوساط
ّ
مختمػفة
النبـاتـات.

مع :1يتعرف عمى مجموعة من النباتات في

6h00

أوساطيا.
 يحدد األوساط التي يمكف أف تعيش فييا النباتات. يقدـ مثاال مف كؿ صنؼ مف األصناؼ الثالث لمنباتات(األشجار ،الشجيرات واألعشاب)
مع: 2يتبع قواعد سميمة لممحافظة عمى النباتات
 يذكر طريقتيف لوقاية النباتات مف التمؼ. يعبر عف السموكات التي يتبعيا مف أجؿ االعتناءبالنباتات.

 وضعية تعمــم إدمــاج موارد الكفاءة
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ٌ .3ضبط أوقـات
نشاطـه الٌومً
بتجنٌد موارده
حول المدّ ة الزمنٌة،
وتسلسل األحداث
فً الزمن
المعلمة
فً
الفضاء
و الزمن

ٌقدّ ر المدّ ة
الزمنٌة من
خبلل بعض
األنشطة
الٌومٌة التً
ٌقوم بها
ٌربط الحدث
بزمن وقوعه،
وٌر ّتب زمنٌا
مجموعة من
األحداث.
ٌواظب على
احترام وقته
الشخصً من أجل
تنظٌم مها ّمه
المختلفة.

مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2116 -

 .1المدّ ة الزمنٌة:
 هً الوقت الذي ٌستؽرقهالنشاط .
 الٌوم هو الم ّدة الزمنٌة التًتشمل اللٌل والنهار.
 أ ٌّام األسبوع :األحد ،االثنٌن،الثبلثاء ،األربعاء ،الخمٌس،
الجمعة ،السبت.
 .2تموقع األحداث فً الزمن:

تت ّم مختلؾ النشاطات الٌومٌة
(الوجبات الؽذابٌة ،الدراسة،
اللعب ،النوم )...خبلل مدد
زمنٌة مع ٌّنة ،وفق ترتٌب
زمنًّ تسلسلً.
 .3تنظٌم الوقـت:
نشاطاتً الٌومٌة تتطلّب
تنظٌما للوقت.

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 تقـدٌم وضعٌات تظهـر أنشطةمؤلوفة من أجل مقارنة الم ّدة الزمنٌة
صل إلى تعرٌؾ
التً تستؽرقها ،والتو ّ
المدد الزمنٌة المعروفة (الٌوم ،أٌـام
األسبوع. )...،

 سرد بعض النشاطات الٌومٌةللتلمٌذ ،وأحداث مرّ ت بحٌاته،
صل إلى معرفة فترات حدوثها
والتو ّ
وترتٌبها حسب زمن وقوعها.
 تقدٌم وضعٌات لنشاطه الٌومً،لٌكتشؾ ما هو مح ّبذ ،وما هو ؼٌر
مح ّبذ ،وما ٌتطلّبه من تنظٌم للوقت،
صل إلى توصٌات تتعلّق بتنظٌم
والتو ّ
وقته الٌومً.

معٌ: 1قدّ ر المدد الزمنٌة لبعض النشاطات
الٌومٌة:
 ٌقارن بٌن األنشطة الٌومٌة من حٌث م ّدتها؛ ٌر ّتب مجموعة من األحداث التً وقعت فًٌوم ،من أق ّل م ّدة إلى أطول م ّدة .
معٌ :2ربط األحداث بزمن وقوعها وتسلسلها
الزمنً.
 ٌس ّمً حدثا من األحداث التً لها عبلقة بحٌاتهالشخصٌة؛
 ٌر ّتب زمنٌا مجموعة من األحداث المؤلوفة لدٌهمن السابق إلى البلحق؛
ٌ -تعرّ ؾ على األحداث التً تتـكرّ ر.

4h30

الخاصة بتنظٌم الوقت:
معٌ :3ط ّبق التوصٌات
ّ
 ٌع ّبر شفوٌا عن سلوكات ؼٌر سلٌمة بالنسبةلتنظٌم الوقت؛
ٌ -ع ّبر عن سلوكات مح ّبذة لتنظٌم الوقت.
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 .1األجسام الصلبة واألجسام
ٌ .4تعامل بشكل سلٌم التمـٌٌز بٌن الجسـم
السائلة :
الصلب والجسم السائل
وحـذر مع بعـض
خواص متع ّددة :السٌبلن،
األدوات والموادّ من ببعض الخواص.
ّ
محٌطه القرٌب ،بتجنٌد القٌام بممارسات عملٌة المسك ،الشكل ،الطفو أو عدم
موارده المتع ّلقة ببعض
الطفو.
لتحوٌل جسم صمـب
خصائص األجسام
المادّ ٌة ،ووظائف
بعــض أدوات
االستعمال الٌومً.

المادة
ّ
وعالم

األشياء

إلى سائـل.

التعرف على بعض
المـوادّ واألدوات
المتداولة ،ومجاالت
استعمالها.
القٌام بممارسات
ٌدوٌة على أدوات
تقنٌة من الحٌاة
الٌومٌة.

تحول األجسام الصلبة :من
 ّماء مج ّمد إلى ماء سابل
مقترن بالحرارة.

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

ٌتعرف على األجسام الصلبة
 القٌام بممارسة عملٌة لتحوٌل معّ : 1والسائلة فً محٌطه:
جسم من الحالة الصلبة إلى
 ٌذكر بعض الصفات المم ٌّزة للجسمالحالة السابلة  ،والكشؾ عن
الصلب؛
بعض خواصّ الحالتٌـن.
 ٌمٌز بٌن األجسام الصلبة و السابلةببعض الخواصّ .
 وضعٌة تجرٌبٌة تصنؾ فٌهامعٌ :2شرح كٌفٌة انصهار الجلٌد
مجموعة من األجسام التً
 ٌس ّمً ظاهرة تحوّ ل الجلٌد أو الثلوجتطفو /ال تطفو
إلى ماء سابل؛
 ٌح ّدد العامل المت ّسبب فً تحوّ ل الماءوضعٌة إدماج
المج ّمد إلى سابل.

 وضعٌة ٌستخدم فٌها أدوات .2أدوات الكتابة والرسم:
الكتابة والرسم ،الستخراج
تصنع أدوات الكتابة والرسم
العبلقة بٌن األداة والدعامة
صة حسب
من موا ّد خا ّ
المناسبة لها ،مع االحتٌاطات
االستعمال ،واألثر الذي تتركه البلزمة لحسن استخدامها.
على الدعامة.

معٌ :1تعرف على مواد الكتابة والرسم:
 ٌس ّمً بعض المواد التً تدخل فًصنع بعض أدوات الكتابة والرسم؛
 ٌذكر الدعامـات المختـلفة للكتابةوالرسم.

13h30

معٌ :2نتقً الموا ّد واألدوات حسب
أغراض استعمالها:

 ٌنسب موا ّد تستعمل للكتابة والرسمإلى الدعامة التً تناسبها؛
 ٌربط بٌن موا ّد الكتابة والرسمواآلثار التً تتركها.

معّ ٌ :3تبع احتٌاطات الحذر عند استعمال
األدوات المدرسٌة التً فٌها مصدر خطورة:

 ٌح ّدد الجزء الضارّ فً األداة؛ ٌع ّبر عن خطورة هذا الجزء؛ ٌح ّدد األوضاع الخاطبة فً استخدامأدوات الكتابة والرسم.
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التعبٌر عن خطورة
بعض المـوادّ من
خـبلل التمثـٌـل
الرمــزي.

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 .3مواد التنظٌف والتطهٌر:
 كثٌرة األنواع ، ذات استعمال ٌومً واسع، بعضها خطٌرة ج ّداٌ ،جباستعمالها بحذر.

 للتوصّل إلى ضرورة الحذرمن التعامل مع مواد التنظٌؾ
والتطهٌر ٌ ،عرض حادث
منزلًّ حول تس ّمم من جرّ اء
استعمال ما ّدة ّ
منظفة.

ٌتعرف على موا ّد التنظٌف والتطهٌر:
معّ :1
ّ
المنظفة التً
 ٌس ّمً بعض الموا ّدتستعمل فً المنزل؛
 ٌس ّمً بعض الموا ّد المط ّهرة؛ ٌتعرّ ؾ على رموز الخطر لموادالتنظٌؾ والتطهٌر.
معٌ :2ص ّنف الموا ّد المن ّظفة والمط ّهرة
حسب مجاالت استعمالها:

احترام قواعد األمـن
فً التعامل مع الموادّ
واألدوات ذات مصدر
خطـورة.

وضعٌة إدماج

 ٌح ّدد مجاالت استعمال بعض الموا ّدّ
المنظفة؛
 ٌح ّدد مجاالت استعمال بعض الموا ّدالمط ّهرة.
معٌ :3ط ّبق التوصٌات المتعلّقة بحفظ هذه
الموا ّد واستعمالها:

 ٌح ّدد أماكن تخزٌن الموا ّد الخطٌرةالمستعملة فً البٌت.
 ٌذكر أخطار بعض الموا ّد علىأعضاء الحس .
وضعٌة إدمــاج مـوارد الكفاءة
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القيم والمواقف

 2.1برنامج السنة الثانٌة من التعلٌم االبتدائً
ٌقترح حلوال لمشكبلت بسٌطة متعلّقة بحٌاته الٌومٌة ومحٌطه.
الكفاءة الشاملة:
ّ
رسخ اللغة الوطنٌة لغة لبلتصال والتعبٌر العلمً
ّ ٌ
الهوٌة الجزائرٌة والضمٌر الوطنً
ّ
ٌ حترم الحـق فً الحٌـاة
ٌ تفاعل بشكل مسإول مع المحٌط
ٌ تحلًّ بصبلت اجتماعٌة ،بتق ّبل اآلخر كطرف له آراء ووجهات نظر مختلفة
المواطنة
ّ
صحٌة و وقائٌة تتوافق مع المعارف المكتسبة
ومواقف
سلوكات
ً
ن
تب
ٌ

ّ
ٌفضل استخدام وسائل العصرنـة  ،ال سٌما تكنولوجٌات اإلعبلم واالتصال الحدٌثة

ّ
التفتح على العالم
األولٌة ،وٌختبرها تجرٌبٌا لتطوٌرها
ٌ ع ّبر عن
تصوراته ّ
ّ
طابع فكري
ّ 
ٌنظم مها ّمه وأعماله المختلفة
ٌ بلحظ وٌستخدم دعامة بدٌلة للواقع (نماذج ،أشرطة ،صور ،رسومات ،مخططات.)...،
طابع منهجً
ٌ قوم بممارسات ٌدوٌة على ع ٌّنات طبٌعٌة ،وٌستخدم أدوات تقنٌة من الحٌاة الٌومٌة.
ٌ تابع مشروعا وفق ّ
خطة محدّ دة
ٌ ستخدم اللغة الوطنٌة شفوٌا وكتابٌا بشكل سلٌم ،وٌو ّظفها باستعمال مصطلحات علمٌة مناسبة
ٌ ستعمل أنماطا بسٌطة من التمثٌل الرمزي :أسهم ،ألوان ،أشكال...
طابع تواصلً
ٌ ستعمل جداول بسٌطة تتض ّمن معلومات.
ٌ تفاعل بشكل منسجم مع اآلخرٌن
طابع شخصً واجتماعً

الكفاءات العرضية

المٌادٌن

الكفاءات الختامٌة

مر ّكبات الكفاءة

 .1يحافظ عمى صحة تعرٌف مظاهر التنفس
اإلنسان جسمو بتجنيد موارده كدخول وخروج الهواء
حـول التغـيرات
المرافق لحركات الصدر.
والصحة
ّ
الجسمية الدالة عمى
الصحٌة
حدوث بعض الوظائف اعتماد القواعد
ّ
للتن ّفـس.
الحيويـة.
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الموارد المعرفٌة

أنماط من وضعٌات تعلّمٌة

 .1مظاهر التنفس:
 عملٌة التن ّفس مستمرّ ة ٌ :دخلالهواء فٌرتفع الصدر ،ثم ٌخرج
منه فٌنخفض.

 استؽـبلل حصّة التربٌةالبدنٌة إلبراز حركات الصدر
واستمرارها أثـناء التن ّفـس
وربطها بدخول وخروج الهواء.

 للمحافظة على الصحّ ة ٌجبممارسة الرٌاضة ،واالبتعاد عن
األماكن الملوّ ثـة.

 التساإل حول قدرة التحمّلالبدنً عند ممارسًّ الرٌاضة،
وتفـ ّ
شً األمراض التن ّفسٌة
فً األماكن الملوّ ثة.

معاٌٌر التقوٌم مإ ّ
شرات التقوٌم

مع: 1يتعرف عمى المظاىر الخارجية لمتنفس:

الزمن

حركتي الصدر أثناء التنفس؛
 يعايفّ
عمميتي الشييؽ والزفير؛
ي
يسم
 ّّ

مع :2يميز بين الشييق والزفير:

وحركتي اليواء أثناء
حركتي الصدر
 يربط بيفّ
ّ
الشييؽ والزفير؛
حركتي القفص الصدري في
 يمثّؿ بأسيـّ
حالتي الشييؽ والزفير.
ّ

4h30

مع: 3يحدد القواعد الصحية لمتنفس:

صحية لمتنفّػس؛
 يذكر القواعد ال ّ يذكر سموكات غير صحيحة لمتنفّػس.117
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المحافظة على الجسم
من اجل النمو السلٌم.

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

وتطوره:
نمو جسم الطفل
ّ
ّ .2
 ٌنمو الطفل فٌزداد طوله وثقله،وتظهر األسنان ،وتتطوّ ر قدراته
العقلٌة والحركٌة.

التعرف على النمو من
خبلل مظاهره الخارجٌة - .حاجات الطفل للنموّ الصحٌح:
الؽذاء السلٌم ،النظافة ،اللعب،
الراحة والنوم...

إلبراز المظاىػر الخارجية
الصحية،
أىمية القواعد
ّ
لمنمو و ّ
ّ
اقتراح وضعيات تثير التساؤؿ
حوؿ االختػالؿ في النمػ ّو
الطبيعي لبعض األطفاؿ.

نموه من خبلل تغ ٌّرات وتطور
معٌ :1ع ّبر عن ّ
جسمه

 ٌح ّدد التؽٌرات الجسمٌة الدالة على حدوثالنمو بالنسبة للقامة.
 ٌحدد التؽٌرات الجسمٌة الدالة على حدوثالنمو بالنسبة الوزن.
للنمو
معٌ :2ح ّدد القواعد الصحٌة
ّ

ٌ -ذكر أسبابا تإ ّدي إلى عدم النموّ السلٌم للجسم؛

 ٌرفق ك ّل مرحلة من مراحل نموّ ه بجملة منالقدرات العقلٌة الحركٌة.

1h30

 وضعٌة تعلّــم اإلدمــاج
 .1الحاجات الغذائٌة للنبات األخضر

اإلنسـان
والمحٌط

ٌ .2حافـظ على
محٌطه القرٌـب
بتجنٌـد موارده
المتعلّقة بالمظاهر
الكبـر للحٌـاة
الحٌوانٌة والنباتٌة.

 ٌحتاج النبات األخضر فًتؽذٌته إلى الماء.
نمو
التعرف على مظاهر ّ
ّ
النبات.
 ٌمتصّ النبات الماء من الوسطّ
وٌوزعه على جمٌع
(التربة)،
األجزاء النباتٌة.

االعتناء بالنباتات
ككائنات حٌة

االعتناء بالحيوانات
وصغارىا
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وضعٌة تبرز ضرورة الماء
للنبات األخضر ،تثٌر تساإال
عن كٌفٌة وصول الماء إلى
جمٌع أجزاء النبات.

ّ .2
نمو النبات:عندما ٌنمو النبات مشروع زراعة نبات:
ٌزداد طول وسمك الجذر والساق ،انجاز ومتابعة مشروع ّ
ٌتمثـل
وتظهر علٌه أوراق عدٌدة وفروع ،فً زراعة بذور ومتابعة نموّ
ث ّم أزهار وثمار تحمل بداخـلها
وتطوّ ر النبات.
بـذورا.
 التساؤؿ عف سبب فصؿ .3التغذية عند الحيوانات:
ضميا في الحظيرة
ّ
لكؿ حيواف غذاء ّ
مميز ،فبعضيا الحيوانات أو ّ
مف أجؿ إيجاد العالقة بيف
يتغ ّذى بالمحوـ ،والبعض اآلخر
الغذاء وسموؾ الحيواف
باألعشاب.
لمحصوؿ عميو.
 تسمؾ الحيوانات سموكاتخاصة لمحصوؿ عمى الغذاء،
ّ
مثؿ االفتراس واإلعتشاب.

معٌ :1حدد الحاجات الغذائٌة للنبات األخضر
 ٌذكر عواقب عدم سقً النبات؛ ٌظهر وجود الماء فً مختلؾ أعضاء النباتمعٌ :2فسر كٌفٌة امتصاص النبات للماء.
 ٌعبر كتابٌا عن امتصاص النبات للماءوصعوده فً جمٌع أجزاءه
ٌ -رسم مسار الماء فً النبات بؤسهم موجهة.

راجع بطاقة المشروع فً الوثٌقة المرافقة

16h30

مع :1يصنف الحيوانات حسب غذائيا :

 يذكر أنماط الغذاء؛يسمي الغذاء لثالثة حيوانات.
ّ -

مع :2يصف بعض السموكات الغذائية عند الحيوانات
 -يربط عمى األق ّؿ ثالثة حيوانات بسموكيا الغذائي

 -يصؼ سموكا مف سموكات االفػتراس.
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 .1التكاثر عند الحٌوانات:
 الحٌوانات ذكور وإناث؛ ٌمكن التمٌٌز بٌن الذكر واألنثىعند بعض الحٌوانات؛
 ٌتواجد الذكر واألنثى معا منأجل التكاثر؛
للحٌوانات مظاهر سلوكٌة خاصة
عند التكاثر مثل:
 .تؽٌٌر المظهر وكثرة الحركة،
 .إصدار أصوات... ،

المعلمـة
فً الفضاء
والزمـن

صل إلى التمٌٌز بٌن
 للتو ّالذكور واإلناث من خبلل
بعض الصفات الخارجٌة
صة
والسلوكات الخا ّ
بالتكاثر ،تقترح وضعٌة
تظهر عاببلت حٌوانٌة فً
فترة التكاثر.

وضعية إدمــاج مـوارد الكـفاءة
 .1الزمن الذي يمـر :الوحدات
التوصؿ
مف
ف
ك
تم
وضعية
ّ
ّ
 توظيف الرزنامة في األساسية لمزمف التي توافؽ حادثةإلى قػراءة الروزنػامة
تنظيم نشاطات الحياة مػا :اليوـ ،الشير ،السنة.
واستخداميا.
اليومية.
خاصة لقياس
 تستعمؿ أدواتّ
ٌ .3حل ّ مشكبلت
 وضعية يجد فييا التمميذتتع ّلق بتقدٌر المدّ ة  -تقدير المدد الزمنية الزمف :الساعة الرممية مف األدوات
نفسو في حاجة إلى أداة
األولية التي استعممػت لقيػاس
ّ
الزمنٌة ،واستخدام باستعمال أداة لمقياس.
لمقارنة مدد زمنية متقاربة.
الزمػف.
الرزنامة فً معرفة
األحداث وتنظٌم
معاينة وضعيات إلبراز
 .2تعاقب وتزامن األحداث
األحداث
بين
التمييز
وتٌرة حٌاته.
مفيومي تزامف وتعاقب
تقع بعض األحداث في الماضي
ّ
األحداث
و
المتعاقبة
األحداث مف خالؿ سموكات
وبعضيا يقع في الحاضر أو
المتزامنة.
التمميذ (مثؿ الوضعيات غير
المستقبؿ ،وتكوف إما متزامنة أو
السميمة).
متعاقبة.
وضعيـة إدمـاج مـوارد الكفاءة
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معٌ :1م ٌّز بٌن الذكر واألنثى
 ٌس ّمً أفراد عابلتٌن حٌوانٌتٌن؛ ٌح ّدد أه ّم االختبلفات الخارجٌة التً تم ٌّزالذكر عن األنثى عند هاتٌن العابلتٌن.
معٌ:2صف مظاهر السلوكات الجنسٌة عند الحٌوانات

 ٌصؾ بعض التؽ ٌّرات التً تخصّ سلوكالحٌوان عند التكاثر؛
ٌ -حلّل سلوكا متعلّقا بالتكاثر عند حٌوان.

معٌ:3ربط بٌن التصرف السلٌم وحماٌة الحٌوانات

 ٌع ّبر عن سلوكات تظهر حماٌة الحٌواناتلصؽارها؛
 ٌع ّبر عن سلوكات تظهر رعاٌة الحٌواناتلصؽارها.

1h30

مع :1يستخدم الرزنامة استخداما مناسبا:
 يقارف بيف فترات زمنية مختمفة باستخداـالرزنامة.
يحدد تاريخا متعمّقا باالحتفاالت الوطنية
 ّوالدينية.
مع :2يقدر مددا زمنية باستعمال الساعة

الرممية:

تتـ في
 يقيس مددا زمنية لبعض النشاطات ّالقسـ باستعماؿ ساعة رممية.
المدة الزمنية لبعض األحداث.
يقدر ّ
 ّمع :3يرتب األحداث زمنيا:
يعيف مف بيف مجموعة مف األحداث ،تمؾ التي
 ّتكوف متزامنة ،والتي تكوف غير متزامنة.
 -يرتّب أحداثا تكوف متعاقبة زمنيا.

6h00

1h30
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 .1خواص األجسام الصلبة  -وضعٌة حول االختفاء
استعمال خصائص الماء
الظاهري لقطعة من السكر
واألجسام السائلة:
كمذٌب.
 ٌح ّدد خواصّ بعض المحالٌل المابٌة؛أو الملح فً الماء ،للوصول
 بعض األجسام الصلبةإلى مفهوم المحلول المابً.
 ٌفرّ ق بٌن الجسم المح ّل والجسم ؼٌر المنح ّل.الربط بٌن تغٌٌر شكل تنحـ ّل فً الماء ،فتؽ ٌّـر
صل
 ألعاب تمكن من التو ّالجسم وخاصٌة الطفو طعمه و/أو لونه.
معٌ :2شرح كٌفٌة تحوٌل جسم ٌغوص إلى جسم ٌطفو
فوق الماء أو الغوص.
إلى إمكانٌة تحوٌل جسم ال
فوق الماء:
تطفو
أشٌاء
صنع
ٌمكن
ٌطفو فوق الماء ،إلى جسم
فوق الماء من ما ّدة تؽوص ٌطفو ،إلبراز العبلقة بٌن
 ٌذكر طرٌقة تحوٌل أجسام تؽوص فً الماء إلى أجسامبتؽٌٌر شكلها.
شكل الجسم وطفوه فوق الماء.
تطفو فوقه؛
معٌ :1عرف المحلول المائً:

ٌ -علّـل طفو الجسم بالتؽٌٌر الذي ٌحدث فً شكله.

ٌ .4حسن استعمال
أداة تقنٌة فً االستخدام

المادّ ة
وعالم
األشٌاء

التعـ ّرف على تؤثٌـر
الٌومً تلبً حاجاته،
الحـرارة على بعض
بتجنٌد موارده حول
األجسـام.
األشٌاء التكنولوجٌة
وخصائصها المادّ ٌة.
القٌام بممارسات عملٌة
تتع ّلق باحتفاظ طبٌعة
تحولها.
المادّ ة بعد ّ

الخواص
التعبٌر عن
ّ
المادّ ٌة للهواء.

تحوالت المادّ ة:
ّ .2
ّ
تإثر الحرارة فً بعض
األجسام الصلبة وتحوّ لها
إلى أجسام سابلة.
ٌتحوّ ل الجسم من الحالة
الصلبة إلى الحالة السابلة،
وٌحتفظ باسمه وطبٌعته.

التحول من الصلب إلى السائل:
ٌتعرف على
 وضعٌة تثـٌر تسـاإالّ
مع ّ :1
 ٌس ّمً حالة الما ّدة الصلبة أو السابلة لجسم ما ّدي مؤلوؾ؛حول انصهـار بعـض
الموا ّد تحت تؤثٌر الحرارة ٌ -ذكر موا ّد ٌمكنها التحوّ ل من الحالة الصلبة إلى الحالة
السابلة بفعل الحرارة.
صٌـة
صـل إلى خا ّ
للتو ّ
ّ
صها بعد االنصهار:
محافـظة المـا ّدة على
معٌ :2تحقق من محافظة األجسام على خوا ّ
 ٌربط مجموعة من األجسام بشكل ثنابٌاتطبٌعتها.
سابل) من نفس النوع .
(صلب
صها بعد االنصهار.
ٌ -ع ّبر عن محافظة األجسام على خوا ّ

 .3الهواء حالة ثالثة للما ّدة

وخواصه المادّ ٌة:
ٌ:تعرف على آثار وجود الهواء
إلبراز ما ّدٌة الهواء ،تقترح مع1
ّ
ّ
وضعٌات تثٌر حٌرة التلمٌذ ٌ -ذكر حاالت ٌلعب فٌها الهواء دور المحرّ ك لؤلشٌاء؛
 ٌذكر حاالت ٌلعب فٌها الهواء دور مقاوم للحركة.حول:
ٌجسد وجود الهواء:
 تحرٌك الهواء لؤلجسام ،مع:2ّ
 ٌقترح طرٌقة إلظهار ما ّدٌة الهواء؛ مقاومته للحركة، ٌح ّدد كٌفٌة إظهار وجود الهواء فً الماء. -شؽله ح ٌّزا من الفراغ.

 توجد حالة أخرى للما ّدةتدعى الحالة الغازٌة ،أو
البخارٌة ،مثل الهواء.
 -الهواء ما ّدة ،لك ّنه خفًّ .
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التعرف على مختلف
ّ
األدوات البسٌطة.
انتقاء األدوات المبلئمة
واستخـدامها حسـب
الغـرض.

الطً
التعرف على دور
ّ
ّ
فً صناعة أشٌاء متٌنة
من موادّ مطاوعة.
بالطً
صنع أدوات
ّ

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 .4أدوات االستعمال البسٌطة:
 متع ّددة ،ومجاالت استعمالهاك ،الك ّماشة ،
كثٌرة مثل :المف ّ
المطرقة.... ،
 -لك ّل أداة شكل ٌوافق وظٌفتها.

بطً المادّ ة:
 .5أشٌاء مصنوعة ّ
 ٌمكن مضاعفة متانة ما ّدةلبللتواء بط ٌّها.
 نحصل على الكثٌر مناألشٌاء الصناعٌة بهذه الطرٌقة.

وضعٌة ّ
تتمثـل فً ألعاب
تتعلق بتصلٌح عطب ما ،
للتعرّ ؾ على أدوات بسٌطة
وكٌفٌة استخدامها.

وضعٌة تثٌر تساإالت
حول الحصول على أشٌاء
متٌنة من موا ّد مطاوعة،
صل إلى دور طًّ ما ّدة
للتو ّ
فً تصنٌع أشٌاء متٌنة.

تثمٌن دور طً المادة
فً الصناعة.

معٌ :2م ٌّز وظٌفة األدوات من خبلل شكلها:
 ٌربط بٌن شكل األداة ووظٌفتها؛ ٌص ّنؾ األدوات حسب مجال استعمالها.ٌتعرف على بعض الموادّ المطاوعة:
معّ :1
 ٌذكر أشٌاء ذات االستعمال الواسع ،والمصنوعة منالببلستٌك؛
 ٌذكر أشٌاء ذات االستعمال الواسع والمصنوعة منالورق.
معٌ :2م ٌّز الموادّ المتٌنة والموادّ المطاوعة:
 ٌص ّنؾ ع ٌّـنات من الموا ّد إلى متٌنة ومطاوعة؛ٌ -شرح دور الطًّ فً تمتٌن بعض األشٌاء.

 وضعيـة إدمــاج مـوارد الكفـاءة

مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2116 -

ٌتعرف على أدوات االستعمال البسٌطة
معّ :1
صة بتؽٌٌر
صة بالتقطٌع ،وأدوات خا ّ
 ٌذكر أدوات خا ّشكل الجسم؛
ٌ -ذكر أدوات لتفكٌك وتركٌب األشٌاء.

1h30
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البرامج السنوٌة
 2.1برنامج السنة الثالثة من التعلٌم االبتدائً
بالصحة والتغذٌة
التصرف أمام مشكبلت شخصٌة وجماعٌة تتعلّق
ٌحسن
الكفاءة الشاملة:
ّ
ّ
الهوٌة
القٌم
والمواقف

الضمٌر الوطنً
المواطنة
التف ّتح على العالم

الكفاءات
العرضٌة

المٌادٌن

اإلنسان
والصحة
ّ

ٌرسّخ اللؽة الوطنٌة كلؽة لبل ّتصال والتعبٌر العلمً
ّ
الحق فً الحٌاة
ٌحترم
ٌتفاعل بشكل مسإول مع المحٌط ٌ -تحلًّ بصبلت اجتماعٌة ب ّناءة ،وذلك بتقبّل اآلخر كطرؾ له آراء و وجهات نظر مختلفةٌ -تب ّنى سلوكات ومواقؾ
صحّ ٌة ووقابٌة تتوافق مع المعارؾ المكتسبة.
المٌل إلى استخدام بعض تكنولوجٌات اإلعبلم واالتصال بصفة خاصّة ،ووسابل العصرنة بصفة عامّة.

صً لبناء تصوّ رات أوضح لحدث أو ظاهرة.
ٌستخدم البحث والتق ّ
طابع فكري
ّ
ّ
ّ
ٌنظم أعماله المختلفة وٌخطط لهاٌ -بلحظ وٌستخدم دعامة بدٌلة للواقع (نماذج ،أشرطة ،صور ،رسومات ،مخططاتٌ -)...،قوم بممارسات ٌدوٌة على
طابع منهجً
ع ٌّنات طبٌعٌة ،وٌستخدم أدوات تقنٌة من الحٌاة الٌومٌةٌ -تابع مشروعا وفق ّ
خطة مح ّددة.
ّ
وٌوظفها باستعمال مصطلحات علمٌة صحٌحةٌ -ستعمل أنماطا بسٌطة من التمثٌل العلمً :رموز ،أسهم،
ٌستخدم اللؽة الوطنٌة بشكل سلٌم شفوٌا وكتابٌا،
طابع تواصلً
ألوانٌ -...نظم المعلومات باستعمال جداول بسٌطة.
طابع شخصً واجتماعً ٌتفاعل بشكل منسجم مع اآلخرٌن .
الزمن
معاٌٌر ومإ ّ
شرات التقوٌم
أنماط من الوضعٌات التع ّلمٌة
الموارد المعرفٌة
مر ّكبات الكفاءة
الكفاءات الختامٌة
.1التغذٌة والصحة الغذائٌة:
معٌ:1م ٌّز المجموعات األساسٌة لؤلغذٌة
صحته،
ٌحافظ على ّ
بصحة غٌره
وٌهت ّم
ّ
باحترام قواعد التغذٌة
الصحٌة بتجنٌد موارده
ّ
حول بعض مظاهر
الوظائف الحٌوٌة عند
اإلنسان.



التعرف على األغذٌة
ّ
وتنوعها



اعتماد القواعد
الصحٌة فً التغذٌة
ّ
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تصنف األؼذٌة ضمن ّ
ست
مجموعات هً :اللحوم،
الدهون ،الفواكه والخضر،
الحبوب ،الحلٌب ومشتقاته،
الماء والمشروبات.
ٌنتج عن سوء التؽذٌة مشاكل
صحٌة خطٌرة مثل البدانة
والهزال.
للمحافظة على الص ّحة ٌجب
أن تكون تؽذٌتنا متنوعة حٌث
تو ّفر الوجبة الؽذابٌة على األق ّل
ل مجموعة أساسٌة.
ؼذاء من ك ّ

انطبلقا من المشاكل الراهنة
المرتبطة بسوء التؽذٌة ،تطرح
تساإالت عن القواعد الصحٌة
للتؽذٌة للتوصل إلى ضرورة
الوجبة الؽذابٌة المتنوعة

 ٌس ّمً المجموعات األساسٌة لؤلؼذٌة ٌصنؾ ع ٌّنات من األؼذٌة ضمن ّست مجموعات
معٌ :2عرف الغذاء المتنوع
 ٌذكر مكونات الوجبة المتنوعة ٌقترح إعداد وجبة متنوعة انطبلقا من مجموعة مناألؼذٌة
معٌ : 3صف عواقب سوء التغذٌة
 ٌبٌن األعراض الناتجة عن اإلفراط فً األؼذٌةٌ -ذكر عواقب نقص األؼذٌة على الصحة.

06h
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التعرف على المظاهر

ّ
الخارجٌة لنشاط القلب

صة التربٌة البدنٌة
استؽبلل ح ّ
 .2القلب والدورة الدموٌة
للقٌام بنشاطات بدنٌة متزاٌدة
إن دقات القلب متبلزمة مع
النبض عند القٌام بمجهود عضلً الش ّدة ،إلبراز التبلزم بٌن النبض
و الجهد العضلً.
تزداد دقات القلب وٌتسارع

العضلً وتسرع
النبض

النبض.

 الربط بٌن الجهد

معٌ : 1تح ّقق من تبلزم النبض مع د ّقات القلب
 ٌح ّدد أماكن النبض فً الجسم؛ ٌحسب عدد دقّات القلب والنبض فً دقٌقة من الزمنمعٌ :2ربط بٌن نشاط القلب والجهد العضلً
 ٌربط بٌن تؽ ٌّرات ك ّل من د ّقات القلب والنبض عندالقٌام بجهد عضلً؛
ٌ -قدم تعرٌفا أولٌا للتنسٌق الوظٌفً.

وضعية إدمـــاج موارد الكفاءة
 . 1التن ّقل عند الحٌوانات

التنقّل هو تتابع لحركات متكررة

اإلنسان
والمحٌط

ٌحافظ على محٌطه
بتجنٌد موارده حول
المظاهر الكبر للحٌاة

عند الكائنات الح ٌّة
ومخاطر التلوث.

التعرف على مختلف

ّ
تتنقل الحٌوانات فً أوساطها
أنماط التنقل عند الحٌوانات
وفق أنماط مختلفة( منها التً
تسبح بزعانفها ،ومنها التً تطٌر
بؤجنحتها ،ومنها التً تركض
 الربط بٌن نمط التن ّقل
بقوابمها).
األرضً وسطح االرتكاز تختلؾ الحٌوانات المتنقلة أرضا
حسب ارتكاز أقدامها :أخمصٌة،
أصبعٌة ،ذوات الحوافر.
التعرف على األنظمة

ّ
الغذائٌة المختلفة

 تحلٌل السلوك الغذائً
عند الحٌوان
التعرف على األنماط
ّ 
المختلفة للتن ّفـس عند
الحٌوانات

 .2التغذٌة عند الحٌوانات

تصنؾ الحٌوانات حسب نوع
ؼذابها إلى:

 -العاشبة (آكبلت األعشاب ،آكبلت

الثمار ،آكبلت البذور).
 البلحمة (الجارحة ،آكبلتاألسماك ،آكبلت الحشرات)
 آكبلت كل شًء.للحٌوانات نظام أسنان وحواس
مكٌفة مع نظامها الؽذابً وطرٌقة
حصولها علٌه.

معاٌنة صور فٌدٌو ّ
تمثل األنماط
المختلفة للتنقل عند الحٌوانات فً
صل إلى أنّ التن ّقل
أوساطها ،للتو ّ
هو وسٌلة للبحث عن الؽذاء .

1h30

معٌ :1ربط بٌن أعضاء الحركة وأنماط التنقل
الموافقة عند الحٌوانات.
 ٌسمً األنماط المختلفة لتنقل الحٌوانات ٌحدد األعضاء المستعملة فً كل نمط من التنقلمعٌ :2ربط بٌن التنقل األرضً و سطح االرتكاز
 ٌصؾ طرٌقة تنقل حٌوان مستخدما المفرداتالمناسبة(تركض ،تطٌر ،تسبح)...،
 ٌصنؾ الحٌوانات حسب طرٌقة ارتكازأقدامها على األرض.

معٌ :1ربط بٌن نظام األسنان والنظام الغذائً عند
أمام وضعٌات تمثل سلوكات
الحٌوان
ؼذابٌة مختلفة  ،تثار تساإالت عن
 ٌصنؾ ستة حٌوانات فً ثبلث مجموعات حسبسر هذا التنوع إلبراز مفهوم
نظام ؼذابها
النظام الؽذابً وعبلقته بنظام
 ٌصؾ سلوكا ؼذابٌا لحٌوان عاشباألسنان و دور الحواس فً ذلك.
ٌ -صؾ سلوكا ؼذابٌا لحٌوان الحم.

 .3التنفس عند الحٌوانات

انطبلقا من وضعٌة تمثل وسطا مابٌا

تتمٌز الحٌوانات البرٌة بتنفس

(زٌارة مٌدانٌة أو شرٌط وثابقً)

هوابً ،والحٌوانات التً تعٌش

تثار تساإالت عن سبب خروج

18h

ٌتعرف على أنماط التنفس عند الحٌوانات
معّ :1
 ٌحدد نمطً التنفس عند الحٌوانات ٌسمً على األقل حٌوانٌن من بٌبة واحدة ومننمطٌن مختلفٌن من التنفس.

 توفٌر الشـروط
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المناسبة للعٌش عند
الحٌوانات

فً الماء بتن ّفس مابً ،والبعض

بعض الحٌوانات فوق السطح ،وبقاء

منها ٌتنفس تنفسا هوابٌا.

البعض داخل الماء إلبراز األنماط

 التعرف عمى بعض
حاجـات النباتـات
الخضراء لمنمو.

التساإل عن ذبول بعض النباتات
.4التغذٌة عند النبات األخضر:
باإلضافة إلى الماءٌ ،حتاج النبات عندمـا توضع فً الظـ ّل ،رؼم
سقٌها بالماء لدراسة حاجة النبات
األخضر للضوء لٌنموّ .
األخضر للضوء.

المختلفة للتنفس عند الحٌوانات

 التعرف عمى التكاثر

عند النباتات ذات األزىار

 المحافظة عمى النباتات

واالعتناء بيا.

 التعرف عمى عناصر

الشبكة العمومية
لتوزيع المياه.

 االستيالك العقالني
لممـاء الشـروب
والمساىمة في الحفاظ

عمى شبكة توزيعو
ومصادره.
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معٌ :2مٌز بٌن أنماط التنفس
 ٌربط بٌن نمط التنفس ووسط العٌش ٌعبر عن كٌفٌة الحصول على الهواءمعٌ :2حافظ على شروط عٌش الحٌوانات
 ٌحدد شروط المحافظة على تهوٌة مكان العٌش عندتربٌة حٌوان بري
ٌ -صؾ كٌفٌة تهوٌة مكان العٌش عند تربٌة حٌوان مابً

.5التكاثر عند النبات ذات األزهار
من أهم المراحل التً تم ٌّز التكاثر
والتً ٌمكن متابعتها هً:
تش ّكل البراعم الزهرٌة ،ظهور
األزهار ،ظهور الثمار.
ٌمكن للنبات الزهري أن ٌتكاثر
بواسطة البذور ،الفسابل ،الدرنات
واألبصال.
 .5الماء فً الحٌاة الٌومٌة
ماء الحنفٌة ماء شروبٌ ،مكن
استهبلكه دون خطر.
 مٌاه اآلبار والسدود تطهر قبلاالستهبلك.
 ٌصلنا الماء الشروب عبرشبكة التوزٌع العمومٌة المتكوّ نة
من :حنفٌات ،أنابٌب،ع ّداد ،خ ّزان
عمومً.

معٌ :1ستخلص أه ّمٌة الضوء لحٌاة النباتات
الخضراء.
ٌ -صؾ تؤثٌر ؼٌاب الضوء عن النبات األخضر.

معٌ:1س ّمً مراحل التكاثر عند النباتات ذات األزهار
 ٌصؾ مراحل تحوّ ل الزهرة إلى ثمرةٌ -ر ّتب زمنٌا مراحل تكاثر نبتة ذات أزهار

التساإل حول إمكانٌة الحصول على
نباتات جدٌدة بؽرس أعضاء نباتٌة
مختلفة ،ومتابعة حلقة التكاثر إلظهار
معٌ:2قترح أنماطا أخر من التكاثر عند النباتات
إمكانٌة تكاثر النبات الزهري بؤعضاء
ذات األزهار
 ٌذكر األنماط أألربعة من التكاثر عند النباتاتنباتٌة أخرى ؼٌر البذور.
الزهرٌة
 ٌربط بٌن مجموعة من النباتات وطرٌقة تكاثرها. وضعٌة إدماج
وضعٌات تظهر الماء كمادّة حٌوٌة
فً االستخدامـات الٌومٌ ّة ،إلبراز
ضرورة ضمان وصوله من مصادره
الطبٌعٌة إلى المج ّمعات السكنٌة.

معٌ :1عرف مصادر الماء الشروب ووسائل توصٌله
إلى السكن
 ٌذكر أربعة عناصر أساسٌة لشبكة توزٌع الماءالشروب؛
 ٌح ّدد دور ك ّل عنصر من عناصر الشبكة.معٌ :2ساهم فً الحفاظ على الماء الشروب:
 ٌح ّدد سلوكات ؼٌر سلٌمة لبلستهبلك الٌومً للماءالشروب؛
ٌ -ق ّدر كمٌة الماء المستهلكة ٌومٌا.
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 التعرف عمى مخاطر
النفايات التي تخمفيا
نشاطات اإلنسان.

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

مصدر خطر عميو وعمى البيئة.

كمية وتركيبة ومصدر
معاينة ّ
النفايات المنتجة خالؿ يوـ في
موقع ما ،والتساؤؿ حوؿ مصير
ىذه النفايات وعواقبيا المحتممة
عمى اإلنساف والبيئة.

 .2النفايات ومخاطرىا:
 -يفرز اإلنساف نفايات تش ّكؿ

 .1حركة األرض حول نفسها
اللٌل والنهار :تضًء الشمس

التساإل عن سبب ؼروب الشمس

 المساىمة في الحد
من عواقب النفايات.

التعرف على ظاهرة

ّ
تعاقب اللٌل والنهار.

المعلمة
فً
الفضاء
و الزمن

ٌتموقـع فً الزمـن
 ربط مفهوم الٌوم
بتجنٌد موارده المتعلّقة بحركة األرض حول
بمفهوم المعلمة على نفسها.

 -يربط بيف وجود النفايات في المحيط ونشاطات اإلنساف؛

األرض باستمرار ،ودوران
األرض حول نفسهـا ٌنتج
عنه تعاقب اللٌل والنهار.

صل إلى ربـط
وشـروقها ،للتو ّ
تعاقب اللٌل والنهار بدوران األرض

حول نفسها.

محور الزمن ،واستخدام

الرزنامة.
التعرف على كٌفٌة

ّ
بناء الرزنامة.
 استعمال رزنامات
مختلفة لتحدٌد تارٌخ
حادثة.

 .2الرزنامـات :للٌوم نفسه
تارٌخـان مختلفـان حسب
الرزنامة المستعملة :قمرٌة
وشمسٌة.
 بداٌة ك ّل رزنامة مرتبطبحادثة تارٌخٌة معٌنةُ :مدد
األشهر والسنة تتعلق بالمرجع

وضعٌة تثٌر التساإل حول اختبلؾ
فً تارٌخ الحادثـة نفسها ،عندما
ٌستخدم رزنامتـٌن مختلفـتٌن
للتوصّل إلى بنٌة الرزنامة.

(أرض/قمر ،أو أرض/شمس).

وضعية إدمــاج
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مع :1يصنف النفايات التي ينتجيا اإلنساف حسب
خطورة كؿ نوع منيا:
يصنؼ محتوى حمولة مف النفايات حسب حالتيا (
 ّصمبة وسائمة)؛
 يذكر بعض مصادر النفايات؛يصنؼ النفايات حسب مخاطرىا عمى اإلنساف
 ّوعمى البيئة.
مع :2يساىم في المحافظة عمى نظافة المحيط

موارد الكفاءة

الحد مف
 يقترح سموكا واحدا عمى األق ّؿ يساىـ في ّعواقب رمي النفايات دوف ضوابط؛
محبذة
غير
وسموكات
محبذة،
 ّّ
يصنؼ سموكات ّ
لمتعامؿ مع النفايات باالعتماد عمى صور.
معّ :1
ٌتعرف على أن الحركة الظاهرٌة للشمس تدلّ
على دوران األرض حول نفسها
 ٌربط اللٌل بوجه من سطح األرض ،والنهار بالوجهالمعاكس له؛
 ٌربط تناوب اللٌل والنهار بدوران األرض حولنفسها.
سم الكرة األرضٌة
معٌ :2ستنتج فطرة الٌوم باعتماد مج ّ
 ٌح ّدد اللٌل والنهار لمواقع مختلفة على مج ّسم الكرةاألرضٌة؛
 ٌب ٌّن وقوع اللٌل أو النهار فً مدٌنة ما ،بمعرفةفطرة الٌوم بمدٌنة أخرى ،مستخدما مج ّسم الكرة
األرضٌة .
مع ٌ :1عرف رزنامة مزدوجة ٌ :قرأ قراءة صحٌحة
لتوارٌخ باستخدام الرزنامتٌن المٌبلدٌة والهجرٌة؛
 ٌم ٌّز بٌن الرزنامتٌن المٌبلدٌة والهجرٌة من حٌثأسماء الشهور ،مبدأ الزمن ،الحادثة الموافقة لمبدأ الزمن
معٌ :2ستخدم الرزنامتٌن استخداما صحٌحا؛

7h30

ٌ -حوّ ل تارٌخ حادثة من المٌبلدي إلى الهجري ،والعكس.

 ٌتو ّقع أربعة توارٌخ ألعٌاد دٌنٌة بالتارٌخ المٌبلديللسنة المقبلة ،معتمدا على رزنامة مزدوجة للسنة
الجارٌة (مٌبلدٌة وهجرٌة).

1h30
125

اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

التعرف على المحرار
ّ 
وكٌفٌة تعٌٌن درجة
الحرارة.

.1تج ّمد الماء :من السائل إلى الصلب

قٌاس درجة حرارة األجسام
بؤداة تس ّمى المحرار.
-عند درجة الصفر مبوٌة

ٌحـل ّ مشكبلت من

 استعمال المحرار فً
حٌاته الٌومٌة لتحدٌد
درجة حرارة األجسام.

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

)،(0°C

ٌصبح الماء السابل صلبا ،نقول
أنّ الماء قد تج ّمد.

وضعٌة تجرٌبٌة تطرح فٌها
صعوبة التمٌٌز بٌن الساخن
والبارد بالحـواسّ  ،من أجل
الوصول إلى استخدام المحرار
فً تعٌٌن درجة الحرارة.

الحٌاة الٌومٌة تتطلّب

خواص أخر للهواء
.2
ّ
الهواء مثل الماءٌ ،مكن نقله

المادّ ة
وعالم
األشٌاء

خاصٌة
التعرف على
ّ
التعامل مع المـادّ ة ّ 
وتحوالتها ،واستخدام إصفـاق الهــواء
ّ
أدوات تكنـولوجٌة،
بالممارسة التجرٌبٌة .من إناء إلى آخر ،بعملٌة تدعى
وأدوات القٌاس بتجنٌد
موارده حول خصائص
المادّة ومبادأل القٌاس.

اإلصفـاق.

 التعـ ّرف على مبدأ
المصباح الٌدوي ووظٌفته.

تركٌب دارة كهربائٌة
بسٌطــة.
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 .3اشتعال مصباح كهربائً:

ٌضًء المصباح عند إٌصال
َ
مربطٌه بقطبًّ عمود فً دارة
كهربابٌة مؽلقة.

طرح إشكالٌة نقل ك ّمٌة من الهواء
صٌة
محجوزة فً ح ٌّز ،إلبراز خا ّ
إصفـاق الهواء ،ودعما لمفهـوم
ما ّدٌة الهواء .

ٌتعرف على المحرار وكٌفٌة تعٌٌن درجة الحرارة
مع ّ : 1
ٌ -قرأ درجة الحرارة قراءة صحٌحة بواسطة محرار؛

 ٌكتب درجة حرارة كتابة صحٌحة.معٌ :2ستخدم المحرار فً متابعة تغ ٌّر درجة حرارة
تج ّمد الماء:
 ٌربط بٌن الدرجة الصفر مبوٌة ) (0°Cوتج ّمدالماء السابل؛
ٌ -ذكر حالة تواجد الماء بدرجات حرارة مختلفة.

10h30

صٌة إصفـاق الهواء
ٌتعرف على خا ّ
معّ :1
 ٌس ّمً عملٌة نقل الهواء من إناء إلى آخر؛ ٌشرح طرٌقة واحدة على األق ّل لعملٌة إصفاقالهواء.

إحداث عطب فً تشؽٌل مصباح الجٌب،
صل إلى اكتشاؾ مكوّ نـات األداة ،
للتو ّ
ّ
مخطط لها.
ومبدأ تشؽٌلها ،ورسم

ٌتعرف على مبدأ تشغٌل مصباح الجٌب
معّ :1
 ٌس ّمً المكونات األساسٌة للمصباح؛ من معاٌنته لمجموعة رسوماتٌ ،تعرّ ؾعلى الوضعٌات التً ٌشتعل فٌها المصباح،
و التً ال ٌشتعل فٌها.
معٌ :2ربط كل ّ عنصر من دارة كهربائٌة
بسٌطة بوظٌفته:
ل عنصر من الدارة الكهربابٌة
 ٌح ّدد دور ك ّللمصباح؛
ّ
ّ
 ٌرسم مخططا ٌمثل دارة كهربابٌة بسٌطة ٌر ّكب دارة كهربابٌة بسٌطة انطبلقا منّ
مخطط
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التعرف على المٌزان
ّ 
واستعماالته.
قٌاس كتل باستخدام
المٌـزان.

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 .4المٌزان واستعماالته:
 ٌستعمل المٌزان لقٌاس كتلاألشٌاء بمقارنتها بكتل مر ّقمة.
 أنواع مختلفة من الموازٌن: مٌزان "روبٌرفال"ٌ ،تكوّ ن

وضعٌة تطرح إشكالٌة قصور الحواسّ
فً المقارنة بٌن كتل األجسام ،للتوصّل
إلى حاجتنا فً استخدام المٌزان.

أساسا من ذراعٌن متساوٌٌن،

ك ّفتٌن ،مإ ّ
شر التوازن ؛
 المٌزان االلكترونً ؛
 المٌزان الرومانً ؛
 الق ّبانً.
 وحدة قٌاس الكتلة هً الؽرامومضاعفاته وأجزابه.

وضعٌة إدمــاج مـوارد الكفاءة
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معٌ :1عرف وظٌفة المٌزان
 ٌس ّمً أجزاء مٌزان "روبٌرفال"ّ؛ ٌذكر شروط توازن المٌزان؛ ٌقٌس كتبل قٌاسا صحٌحا ،باستعمال الكتلالمر ّقمة الموافقة.
معٌ :2ستخدم المٌزان بشكل صحٌح
 ٌتح ّقق بالمٌزان من ص ّحة كتل من عٌناتبعض الموا ّد ؛
 ٌختار المـٌزان المناسب لقٌـاس الكتلةالمناسبة ؛
 ٌع ّبر عن كتلة جسم بوحدة الكتل المناسبة.1h30
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ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 2.1برنامج السنة الرابعة من التعلٌم االبتدائً
الكفاءة الشاملة:
ترسٌخ اللؽة الوطنٌة كلؽة لبلتصال والتعبٌر العلمً .
الهوٌة
ّ
الحق فً الحٌاة.
احترام
الضمٌر الوطنً
القٌـم
التحلًّ بمواطنة بناءة وبصبلت اجتماعٌة متٌنة -تبنً سلوكات ومواقؾ صحٌة ووقابٌة ،والمساهمة فً نشر الوعً الصحّ ً بٌن أفراد العابلة والمحٌط
و
المواطنة
القرٌب.
المواقف
تثمٌن مختلؾ الخدمات ذات الطابع االجتماعً التً تقدمها تكنولوجٌات اإلعبلم واالتصال بصفة خاصة ،ووسابل العصرنة بصفة عامة ،والمٌل إلى
التفتح على العالم
استعمالها.
ٌضع فرضٌات وٌختبرها بتجارب بسٌطةٌ -حلّل معطٌات علمٌة من وثٌقة مكتوبة ،عددٌة أو تخطٌطٌةٌ -ستخدم استراتجٌات التقصً التً تسمح ببناء
طابع فكري
تصوّ رات أوضح لحدث أو ظاهرة.
ٌنظم مهامه المختلفة -تحلٌل معطٌات من وثٌقة مكتوبة ،عددٌة أو تخطٌطٌةٌ -نظم المعلومات باستعمال جداول بسٌطةٌ -ستخدم بعض األدوات التقنٌة
طابع منهجً
الكفاءات
المستعملة فً الحٌاة الٌومٌةٌ -نجز مشروعا وفق خطة محددة مستعمبل مواد ،أدوات وتقنٌات لتحقٌقه.
العرضٌة
ٌستخدم اللؽة الوطنٌة لقراءة و فهم نص علمً بسٌط وللتبلٌػ كتابٌا باستعمال مصطلحات علمٌة صحٌحةٌ -ستعمل أنماطا بسٌطة من التمثٌل العلمً:
طابع تواصلً
رموز ،أسهم ،ألوانٌ -بلحظ وٌستخدم دعامة بدٌلة للواقع (نماذج ،شرٌط ،صور ،رسومات ،مخطط).
طابع شخصً واجتماعً ٌتفاعل بشكل منسجم مع اآلخرٌن.
الزمن
معاٌٌر ومإ ّ
شرات التقوٌم
أنماط من الوضعٌات التع ّلمٌة
الموارد المعرفٌة
مر ّكبات الكفاءة
المٌادٌن الكفاءات الختامٌة
ٌتصرف بشكل سلٌم  التعرف على الدعامة  .1التنفس والقواعد الصحٌة
9h
معٌ :1تعرف على مظاهر التنفس
وضعٌة تثٌر التساإل حول
ّ
للتنفس
الخارجً
المظهر
ٌتمثل
سبب تؽٌر تركٌب هواء الزفٌر ٌ -حدد األعضاء المتدخلة فً عملٌة التنفس
أمام مشكبلت فردٌة التشرٌحٌة للجهاز
عدد
والزفٌر
الشهٌق
عملٌتً
فً
 ٌصؾ مسار الهواء فً الجهاز التنفسًوجماعٌة متعلقة
عن هواء الشهٌق للتوصل إلى
التنفسً
الشهٌق ٌدخل الهواء عبر
معٌ :2ربط بٌن عملٌة التنفس وتغٌر تركٌب الهواء.
بالوعً الصحً
تعرٌؾ أولً للتنفس والقواعد
 الربط بٌن المظاهر
المنخرٌن إلى ألرؼامً ثم إلى
 ٌقارن بٌن تركٌب هواء الشهٌق و هواء الزفٌر منالقصبتٌن الهوابٌتٌن لٌصل إلى
الصحٌة للتنفس
للمحافظة على صحته الخارجٌة للتنفس
حٌث ؼاز الفحم وبخار الماء
الربتٌن وأخٌرا الحوٌصبلت
اإلنسان وصحة غٌره بتجنٌد ومسلك الهواء فً
 ٌمثل مسار الهواء بؤسهم موجهة فً حالتً الشهٌقموارده حول نشاط
الربوٌة الؽنٌة بالدم حٌث ٌتم
والصحة
ّ
الجهاز التنفسً
تؽٌر تركٌبه.
والزفٌر
جسم اإلنسان
 التفسٌر األولً
أما هواء الزفٌر فٌسلك االتجاه
معٌ :3قترح توصٌات خاصة بالقواعد الصحٌة للتنفس
لمفهوم التنفس
المعاكس.
 ٌذكر ثبلث قواعد للمحافظة على صحة التنفسقواعد التنفس الصحً :تهوٌة
 احترام القواعد
 ٌسمً بعض األعراض الناتجة عن عدم االلتزامالبٌت وقاعة الدراسة ،االبتعاد
الصحٌة للتنفس
بالقواعد الصحٌة
عن األماكن الملوثة.
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التعرف على الدعامة
التشرٌحٌة للجهاز
الهضمً
تعرٌف الهضم كعملٌة
هدم تدرٌجً لؤلغذٌة
احترام القواعد الصحٌة
للهضم

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

.2الهضم والقواعد الصحٌة للتغذٌة

ٌتمثل الهضم فً الهدم التدرٌجً
لؤلؼذٌة.
ٌتم هضم األؼذٌة على مستوى
األنبوب الهضمً الذي ٌتكون من
الفم،المريء ،المعدة ،األمعاء
الدقٌقة واألمعاء الؽلٌظة.
ٌمتص قسم من األؼذٌة على
مستوى األمعاء الدقٌقة و ٌنتقل
إلى الدم ،أما الباقً فٌطرح على
شكل فضبلت عن طرٌق فتحة
الشرج .
ٌجب االلتزام بالقواعد الصحٌة
الؽذابٌة للمحافظة على الصحة

3ـ الدم والدورة الدموية
تعريف الدم كعنصر
أساسي لمحياة
يدفع القمب الدـ إلى كؿ
األعضاء ليزودىا بالغذاء
بناء مفيوم أولي لمدورة
ويخمصيا مف فضالتيا.
الدموية
يدور الدـ في اتجاه وحيد وفي
نشر الوعي الصحي
دورة مغمقة.
المتعمق بالتبرع بالدم .عند اإلصابة بنزيؼ إثراء
حادث  ،يجب تقديـ بعض
اإلسعافات األولية و التحسيس
بالتبرع بالدـ.

طرح إشكالٌة تؽٌر مظهر و
رابحة األؼذٌة بعد خروجها من
األنبوب الهضمً إلبراز مفهوم
الهضم وقواعد الصحة الؽذابٌة

 ٌسمً أقسام األنبوب الهضمً ٌتابع مسار اللقمة الؽذابٌة فً األنبوب الهضمًاعتمادا على رسم أص ّم
معٌ:2عرف الهضم كهدم تدرٌجً لؤلغذٌة
 ٌصؾ التحوالت التً تطرأ على األؼذٌة خبللمسارها فً األنبوب الهضمً
 ٌقدم تعرٌفا أولٌا للهضممعٌ :3قترح توصٌات خاصة بقواعد الصحة
الغذائٌة
ٌ -ذكر ثبلث قواعد للمحافظة على صحة الهضم

 ٌسمً بعض األعراض الناتجة عن عدم االلتزامبالقواعد الصحٌة الؽذابٌة
عرض حاالت تظير الحاجة
المستعجمة لمتزود بالدـ (حادث
مرور ،كارثة طبيعية ،عممية
جراحية )...لمتوصؿ إلى أىمية
الدـ في الجسـ.
محاكاة تقديـ إسعافات أولية في
القسـ عند حدوث نزيؼ ناجـ عف
حادث

مع :1يتعرف عمى دور الدم في العضوية
 يذكر حالة عمى األقؿ تبيف أىمية الدـ في الحياة يحدد دور الدـ في الجسـمع:2يربط بين نبض القمب وانتقال الدم في الجسم
 يمثؿ مسار الدـ في الجسـ بأسيـ عمى رسـ أصـ يقدـ تعريفا أوليا لمدورة الدمويةمع :3يبين أىمية التبرع بالدم
 يشارؾ في نقاش مع زمالئو حوؿ أىمية الدـ فيالحياة

 -يصمـ لوحات تحسيسية لمتبرع بالدـ.

 وضعية إدماج

وضعية إدمـــاج موارد الكفاءة
مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2116 -

معٌ :1تعرف على مظاهر الهضم
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المٌادٌن

الكفاءات
الختامٌة

مر ّكبات الكفاءة



ٌقترح حلوال
مإسسة للحفاظ
ّ

اإلنسان
والمحٌط

على محٌطه
القرٌـب،
بتجنٌـد موارده
حول الظواهر

المم ٌّزة للحٌاة
عند النباتات،
والماء فً
الطبٌعـة
وتوزٌعه
وترشٌد
استهبلكه.

انتقاء البذور الصالحة
لئلنتـاش

 توفـٌر الظـروف
المبلئمة لحٌاة النباتات
الخضراء فً كل ّ مراحل
حٌاتها.

 التعرف على التغذٌة
عند النبات األخضر.
 تحسٌن مردود النبات
األخضر بإغناء التربة
باألمبلح المعدنٌة.
 التعرف على أشكال
تواجد الماء فً الطبٌعة
 ربط أشكال تواجد
الماء فً الطبٌعة بتغٌر
درجة الحرارة
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الموارد المعرفٌة
 .1إنتـاش البذرة:
ـ تحتوي بذرة الفاصولٌاء نبتة
صؽٌرة تتش ّكل من ُجذٌر سوٌقة
ورقتٌن أوّ لٌتٌن ،وفلقتٌن تحتوٌان
ّ
مخزن.
على ؼذاء
 عند اإلنتاش ٌبرز الجذٌر وٌعطًالجذور األولى التً ّ
تتثبت فً
التربة ،وتعطً السوٌقة الساق
فتتطوران
ّ
الربٌسً .أ ّما الورٌقتان
لتعطٌا األوراق.
 ٌتطلّب اإلنتاش الماء ،الحرارةوسبلمة البذرة.

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ
أنماط من الوضعٌات التعلمٌة

زرع بذور فً شـروط

معٌ : 1حدّ د شروط اإلنتـاش

مختلفة من حٌث الرطوبة

ٌ -س ّمً مكونات البذرة ؛

والحرارة ،إلبراز شروط

ّ
تتدخل فً
 ٌح ّدد العوامل األساسٌة التًإنتاش البذرة ؛

ومظاهر االنتاش.

12h

 ٌر ّتب زمنٌا المراحل التً ٌمرّ بها إنتاشالبذرة .

وضعٌة تثـٌر البحث عن
 .2التغذٌة عند النبات األخضر
أسباب عدم النموّ السلٌـم
ٌحتاج النبات األخضر فً ؼذابه إلى للنبات األخضر أحٌانا ،رؼم
تو ّفر ك ّل من التربة ،الماء
أمبلح معدنٌة تو ّفرها التربة.
صـل إلى
والضـوء ،للتو ّ
ضرورة األمبلح المعدنٌة
لتؽذٌة النبات األخضر.
 .3دورة الماء فً الطبٌعة
 ٌتواجد الماء فً الطبٌعة فً ثبلثحاالت :سائلة ،صلبة ،غازٌة.
 ٌٌت ّمم الماء دورة مؽلقة فً الطبٌعةٌحدث فٌها التبخر ،التكاثؾ،
التج ّمد واالنصهار.

معاٌٌر ومإشرات التقوٌم

الزمن

من صورة معبرة ٌطرح
التساإل حول تشكل حبات
البرد والثلوج من جهة
واألمطار من جهة أخرى
لٌكتشؾ التحوالت التً
تحدث للماء فً الطبٌعة
ودورته.

تطور النبات األخضر فً
ٌتعرف على ّ
معّ :1
أوساط مختلفة من حٌث توفر األمبلح المعدنٌة؛
 ٌصؾ تطوّ ر النبات عند ؼٌاب األمبلح المعدنٌةفً ؼذابه؛
 ٌح ّدد الحاجٌات الؽذابٌة للنبات األخضر.ّ
ٌشخص األعراض المرتبطة بغٌاب األمبلح
مع:2
المعدنٌة:
 ٌربط بٌن ؼٌاب ملح من األمبلح المعدنٌةواألعراض المبلحظة على النبات؛
 ٌقترح وسطا مبلبما للنموّ الج ٌّد للنبات األخضر.معٌ: :1تعرف على أشكال تواجد الماء فً الطبٌعة

 ٌس ّمً المراحل المختلفة لدورة الماء فً الطبٌعة ٌح ّدد العامل المتس ّبب فً ك ّل تحوّ ل.معٌ :2م ٌّز األشكال المختلفة لتواجد الماء فً الطبٌعة

 ٌشرح ك ّل مرحلة فً دورة الماء؛ٌ -ع ّبر بالرسم عن دورة الماء فً الطبٌعة.
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 الربط بٌن مبدأ األوانً
المستطرقة وتوزٌع الماء
فً المج ّمعات السكنٌة.
 نشر الوعً المتعلق
بالتوزٌع العادل للماء
فً المجمعات السكنٌة

ٌتموقـع فً
الفضاء بتجنٌد
موارده المتعلقة

المعلمة
فً
الفضاء

بمعالم وأدوات
التوجـه.
ّ

التوجهات
التعرف على

ّ
ّ
األربعـة.

 حسـن استخـدام
التوجهات األربعة فً
ّ
حٌاته الٌومٌة

التعرف على األفـق

ّ
والشاقول فً الفضاء
مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2116 -

 .2توزٌع الماء :مبدأ األوانً
المستطرقة:

 عندما تكون األوانً م ّتصلةببعضها البعض ،تكون السطوح
الحرّ ة للماء فٌها دابما فً نفس
المستوي األفقً.
 ٌصل الماء إلى الحنفٌة إذا كانتّ
الخزان.
موجودة تحت مستوى

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

وضعٌة ٌطرح فٌها التساإل
عن عدم وصول ماء الحنفٌة
إلى مسكن ُبنً فً منطقـة
أعلى من مستوي الخـزان

صل إلى مبدأ مسكن ،انطبلقا من نموذج مص ّؽر لشبكة توزٌع الماء،
الربٌسً ،للتو ّ

األوانً المستطرقة.

وضعية تعمـم اإلدمـاج
التوجهات األربعة
.1
ّ
نتوجّ ه فً الفضاء اعتمادا على
تقدٌم وضعٌـة تتمثـل فً
التوج ّهات األربعة :الشمال،
ّ
التنقّّ ل من مكان
صعوبة
الجنوب ،الشرق ،الغرب
 نتعرّ ؾ على التوجّ هات األربعةباستعمال بوصلة ،أو الشمس (ظ ّل
عمود فً وقت الزوال) ،أو النجم
القطبً لٌبل؛
 ٌشٌر ظ ّل العمود إلى اال ّتجاهجنوب -شمال عند وقت الزوال،
ٌشٌر النجم القطبً باستمرار إلى
الشمال.

معٌ :1عرف مبدأ اآلنٌة المستطرقة فً شبكة
توزٌع الماء
 ٌحدّد مستوٌات الماء فً فروع األوانً المستطرقة؛ ٌ ّحدد شرط توصٌل الماء من خ ّزان الحًّ إلىالمسكن.
معٌ :2ستخدم مبدأ اآلنٌة المستطرقة فً تفسٌر
توزٌع الماء
ٌ -ش ّخص الخلل المفترض فً إٌصال الماء إلى

إلى آخر فً فضاء دون معالم
صل
ما ّدٌة (نهارا ولٌبل) ،للتو ّ
إلى ضرورة وجود معالـم
وأدوات التوجّ ه واستخدامها.

 .1األفـق والشاقـول

وضعٌة تتطلّب التؤ ّكـد من

ٌ -ح ّدد خٌط المطمار الشاقـول؛

شاقولٌة جدار ،وأفقٌة سطح،

مع ٌ :ساهم فً التوزٌع العادل للماء
 ٌستخدم الماء بشكل عقبلنً؛ٌ -ب ٌّن كٌفٌة تفادي تبذٌر الماء.

معٌ :1و ّظف الجهات األساسٌة األربع باستخدام
معالم مؤلوفة أو بوصلة؛
 ٌح ّدد جهة الشمال وبقٌة الجهات األخرىباستخدام ظ ّل عمود .
 ٌح ّدد الشمال وبقٌة الجهات األخرى باستخدامبوصلة
 ٌس ّمً الجهات األخرى الثانوٌة .معٌ :2ع ٌّن مواقع مح ّددة على خرٌطة جغرافٌة
 ٌحدّد على خرٌطة موقع مدٌنته أو والٌته بالنسبةللمدن أو الوالٌات المجاورة باستخدام التوجّ هات
األربعة والثانوٌة.
 ٌح ّدد مواقع مدن أخرى أو والٌات أخرى بالنسبةلمدٌنته باستخدام التوج ّهات األربعة والثانوٌة
ّ
مخططا بسٌطا موجّ هاٌ ،شرح فٌه كٌفٌة
 ٌنجزالتو ّجه من مكان آلخر.

1h30
6h

معٌ :1نتقً الوسٌلة المناسبة لتحدٌد األفق والشاقول

 ٌذكر دور خٌط المطمار؛ ٌذكر دور المستوي ذي الفقاعة.131
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 توظٌف األفق والشاقول

ٌح ّدد السطح الحرّ لسابل فً حالة
سكون المستوي األفقً.
 فً نفس المكانٌ ،كون الشاقولعمودٌا على األفق.

 التعـ ّرف على بعض
الخواص التً تم ٌّـز
ّ
تحول المادّ ة من حالة
ّ
إلى أخر .

وضعية إدمــاج موارد الكفاءة
وضعٌة محـٌّرة لظاهـرة
 .1تج ّمد الماء وانصهار الجلٌد:
مرتبطة بتج ّمد الماء فً إناء
 عند انصهار الجلٌد أو تج ّمد الماء ،مؽلق ،مثل انكسار قارورةزجاجٌة مملوءة تماما بالماء،
ال تتؽ ٌّر الكتلة (تبقى محفوظة).
وموضوعة فً مبرّ د الثبلجة،
صل تجرٌـبٌا إلى مـبدأ
للتو ّ
 ٌزداد حجم الماء عند التج ّمد.انحفاظ الكتلة وتؽ ٌّـر الحجم
عند التج ّمد واالنصهار.

فً حٌاته الٌومٌة.

المادة
وعالم
األشٌاء

ٌحل ّ مشكبلت
مـن حٌاتـه
الٌومٌة ،مرتبطة
بالتعامـل مع
المادة،واألدوات

الكهـربائٌـة،
بتجنٌد موارده
المتعلّقة بخواص
وتحوالتها
المادّ ة
ّ

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

التمٌٌز بٌن الحالة
السائلة والحالة البخارٌة
للماء
تعرٌف بخار الماء على
أنه الحالة الغازٌة له

ّ .2
تبخر الماء :التحول من سائل إلى بخار
 التبخر هو المرور من الحالة السابلةإلى الحالة الؽازٌة (البخارٌة)؛
 ٌّتبخر الماء السابل بارتفاع درجة
الحرارة (حرارة الوسط أو بالتسخٌن).
ّ
التبخر تتعلّق بع ّدة عوامل،
 سرعةمنها :سطح التماسّ  ،درجة الحرارة،
الرٌاح ؛
 التكاثؾ هو المرور من الحالة الؽازٌةإلى الحالة السابلة بانخفاض درجة

صل إلى أ ّننا فً حاجة
للتو ّ
الستخدام ك ّل من المطمـار
والمستـوي ذي الفقاعـة،
واكتشاؾ مبدأ عملٌهما.

انطبلقا من وضعٌات الحٌاة
الٌومٌة تتعلـق باالختفـاء
الظاهري للماء عند التبخر،
وظـهور قطرات الماء عند
صل إلى مفهوم
التكاثؾ ،للتو ّ
ّ
المإثرة
التحوّ لٌن ،والعوامل
فٌهما.

معٌ :2ستخدم بشكل مناسب خٌط المطمـار
والمستـوي ذي الفقاعـة:
 ٌتؤ ّكد من أفقٌة سطح مستوي (طاولة) باستخدامالمستوي ذي الفقاعة؛
 ٌتؤ ّكد من شاقولٌة جدار باستخدام خٌط المطمار.1h30
خواص الما ّدة عند االنصهار والتج ّمد:
معٌ :1م ٌّز
ّ

15h

صٌة حفظ الكتلة التً ترافق تج ّمد
 ٌع ّبر عن خا ّالماء؛
 ٌع ّبر عن تؽ ٌّر حجم الماء الذي ٌرافق انصهارالجلٌد وتج ّمد الماء.
معٌ :1عرف مختلف التحوالت الفٌزٌائٌة التً
ّ
المإثرة ؛
تحدث للما ّدة ،وٌح ّدد العوامل
تحوالت الما ّدة (التج ّمد،
 ٌس ّمً مختلؾ ّاالنصهار ،التب ّخر ،التكاثؾ)؛
 ٌذكر العوامل التً ّتإثر فً هذه التحوّ الت.
ٌتعرف على ظاهرة التكاثف:
معّ :2
ّ
المإثرة فً
 ٌذكر على األق ّل عاملٌن من العواملسرعة التب ّخر؛
ٌ -م ٌّز بٌن تكاثؾ الماء وانصهار الجلٌد.

الحرارة.
 تثمٌن دور الهواء من
خبلل تطبٌقاته المتعلّقة
بمرونته.
الهواء له وزن مثل ك ّل الموا ّد ،وهو
 .3الهـواء غـاز:
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وضعٌة تطرح مشكلة إصبلح
عجلة درّ اجة ،للتوصّـل إلى
أنّ للهواء خواصّ أخـرى،

معٌ :1ربط شكل تواجد الهواء بمجاالت استخدامه
صة بالمرونة
 ٌذكر بعض استخدامات الهواء الخا ّفً األشٌاء المستخدمة ٌومٌا ؛
132

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

ما ّدة مرنة قابلة للتم ّدد واالنضؽاط.

مثل الوزن وقابلـٌته للتمـ ّدد
واالنضؽـاط.
إنجاز مشروع تكنولوجً
لصـاروخ ٌدفـع بالهـواء
المضغـوط .

 .4أدوات كهربائٌة:
 نستعمل النواقل والعوازل فً صناعةاألدوات الكهربابٌة؛
 النواقل موا ّد تنقل الكهرباء(مثل المعادن)؛ العوازل موا ّد ال تنقل الكهرباء (مثلالخشب ،الببلستٌك ،الورق)؛
 نستعمل النواقـل فً التركٌبـاتالكهربابٌة ،بٌنما نستعمل العوازل
لحماٌة اإلنسان واألجهزة من مخاطر
الكهرباء؛
 الماء من العوازل الردٌبة ،وٌمكن أنٌتس ّبب فً مخاطر كهربابٌة.

أمام وضعٌة ٌت ّم فٌها إحداث

.

التمٌـٌز بٌن األجسام
الناقلة والعازلة للكهرباء
عند الحاجة فً االستخدامات

الٌومٌة.

 التح ّلً بالحـذر عند
استخدام األدوات الكهربائٌة

عطبٌ ،نجم عنه خلل فً
الناقلٌة الكهربابٌة ،للتوصّل
إلى سلوك الموا ّد المختلفة
تجاه الكهرباء ،وتصنٌفها إلى
عـوازل ونواقـل وأه ّمٌـة
العوازل فً األمن الكهربابً.

وضعٌة إدمــاج موارد الكفاءة
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صة بقابلٌة
 ٌذكر بعض استخدامات الهواء الخا ّاالنضؽاط .
معٌ :2ص ّمم مشروعا ،محترما خطوات تنفٌذه:
الرجوع إلى بطاقة انجاز المشروع فً الوثٌقة
المرافقة.
معّ :1
ٌتعرف على الناقل والعازل ،ودور كلّ
منهما فً تركٌب كهربائً:
 ٌس ّمً بعض األجسام الناقلة والعازلة للكهرباء؛ ٌح ّدد األجزاء الناقلة للكهرباء واألجزاء العازلةفً دارة بسٌطة
 ٌعلّل ؼلق وفتح دارة كهربابٌة ،باستخدام مفهومالجسم العازل والناقـل
معٌ :2ب ٌّن أه ّمٌة العوازل فً المحافظة على
األمن الكهربائً:
 ٌذكر دور األجزاء العازلة فً الحماٌة منمخاطر الكهرباء.
 ٌذكر سلوكا محبّذا عند التعامل مع األجهزةالكهربابٌة.
1h30
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 5.1برنامج السنة الخامسة من المرحلة االبتدائٌة
الكفاءة الشاممة ٌعالج بعض المشكالت المتعلقة بجسمه ومحٌطه وببعض الظواهر المتعلقة بخصائص المادة وتواجدها فً الطبٌعة ،و ٌوسع إدراكه للزمان والمكان من أجل التموقع فً الفضاء والزمن
ٌستخدم التجهٌزات واآلت التكنولوجٌة بالتغذٌة المناسبة لألغراض العادٌة

القيم
والمواقف

اليوية الجزائرية
والضمير الوطني
المواطنة
التفتح عمى العالم
طابع فكري

الكفاءات
العرضية

الميادين

طابع منيجي
طابع تواصمي
طابع شخصي واجتماعي

الكفاءات الختامية

أمام وضعيات ذات
داللة متعمقة بالتنسيق
الوظيفي لمعضوية
اإلنسان
يقترح حموال بتجنيد
والصحة
موارده حول تكيف
الجسم لمجيد العضمي












ترسيخ المغة الوطنية كمغة لالتصاؿ والتعبير العممي
احتراـ الحؽ في الحياة-
التحمي بمواطنة بناءة وبصالت اجتماعية متينة  -تبني سموكات ومواقؼ صحية و وقائية والمساىمة فينشر الوعي الصحي بيف أفراد
العائمة والمحيط القريب.
تثميف مختمؼ الخدمات ذات الطابع االجتماعي التي تقدميا تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ بصفة خاصة ووسائؿ العصرنة بصفة عامة
والميؿ إلى استعماليا.
يعتمد المسعى العممي لبناء نماذج تفسيرية أكثر دقة لظاىرة أو حدث ما  -يحمؿ معطيات عممية مف وثيقة مكتوبة ،عددية أو تخطيطية...
يقدـ حموال معقولة لمشكالت عممية بسيطة
ينظـ ميامو المختمفة ويقدـ عمال متقنا  -ينجز مخططا بيانيا ويستثمره  -يستخدـ بعض األدوات التقنية المستعممة في الحياة اليومية
ينجز مشروعا وفؽ خطة محددة مستعمال مواد ،أدوات وتقنيات لتحقيقو
يالحظ و يستخدـ دعامة بديمة لمواقع (نماذج ،شريط ،صور،رسومات ،مخطط  -)،يستعمؿ أنماطا بسيطة مف التمثيؿ العممي :رموز،
أسيـ ،ألواف  -ينظـ المعمومات باستعماؿ جداوؿ بسيطة  -يستخدـ المغة الوطنية لقراءة و فيـ نص عممي بسيط ولمتبميغ كتابيا باستعماؿ
مصطمحات عممية صحيحة
التحمي بالموضوعية عند التعبير عف رأيو  -التفاعؿ بشكؿ مسؤوؿ مع المحيط  -يتفاعؿ بشكؿ منسجـ مع اآلخريف -

مركبات الكفاءة
تعريف
التنسيق
الوظيفي من
خالل حركة
أطراف الجسم
التعرف عمى
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الموارد المعرفية

أنماط من الوضعيات
التعممية

معايير ومؤشرات التقويـ

1ـ مظاىر التنسيق الوظيفي أثناء الحركة نمذجة حركتي ثني وبسط مع :2يتعرف عمى مظاىر أداء الحركة
 يسمي مختمؼ األعضاء المتدخمة عندالساعدومعاينة التغيرات
الحركة ىي نتيجة تقمص عضالت
ثني و بسط الساعد
المرافقة لمتوصؿ إلى
مرتبطة بالعظاـ بواسطة األوتار
إظيار التنسيؽ بيف كؿ مف  -يصؼ مظاىر حركة العضالت و العظاـ
عندما تتقمص العضمة تقصر مما
عند ثني وبسط الساعد
عمؿ العضمة القابضة
يؤدي إلى تحرؾ العظاـ مف جيتي
مع : 1يميز العالقات الوظيفية عند أداء
والعضمة الباسطة
المفصؿ
حركة
يوجد نمطاف مف حركة الساعد حركة
 يعبر عف الترابط القائـ بيف مختمؼالثني وحركة البسط

الزمن

5h15
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الدعامة
التشريحية
لمطرف العموي
التعرف عمى

مظاىر تكيف

العضوية لمجيد
العضمي

احترام القواعد

الصحية أثناء

الجيد العضمي

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

عندما تتقمص العضمة القابضة،
ترتخي العضمة الباسطة والعكس
صحيح  ,أنيما عضمتاف متضادتاف

2ـاستجابة العضوية لمجيد العضمي

يتطمب الجيد العضمي زيادة في
كمية العناصر الغذائية وغاز
األوكسجيف لتمبية حاجات
العضالت و تخميصيا
مف الفضالت

األعضاء المتدخمة في الحركة
 يصمـ نموذجا لتجسيد حركة الساعدمع :2يتعرف عمى المظاىر الخارجية
اختيار وضعية تتمثؿ في
الستجابة العضوية لمجيد العضمي
القياـ بنشاط عضمي
 يصؼ وتيرة التنفس عند القياـ بجيد(سباؽ طويؿ مثال) لمعاينة عضمي
مظاىر استجابة العضوية  -يصؼ النبض عند القياـ بجيد عضمي
مع:1يميز التنسيق الوظيفي أثناء الجيد
لمجيد العضمي
العضمي
 يربط بيف ارتفاع وتيرتي التنفس والنبضو وحاجات العضوية أثناء الجيد العضمي
 يعمؿ تالزـ وتيرتي التنفس والنبضمع:1يستخمص القواعد الصحية عند القيام
بالجيد العضمي
 يذكر قاعدتيف صحيتيف عند القياـ بجيدعضمي
 يصؼ عواقب عدـ االلتزاـ بالقواعدالصحية

وضعية إدمــــــــــاج موارد الكفاءة

مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2116 -

1h30

135

اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

أمام وضعية

مشكل تتطمب حال

مكونات اليواء

بسيطا بتوظيف

 -احترام قواعد

تقنيا يعالج خمال

المادة
وعالم
األشياء

 -التعرف عمى أىم

موارده حول منابع األمن لتفادي
الطاقة الكيربائية مخاطر بعض
واالحتياطات األمنية الغازات

المالئمة

 -تمييز المنابع

المختمفة لمتغذية
الكيربائية

 -اختيار المنبع

المالئم لتغذية جياز
كيربائي

استعمال جيازكيربائي باحترام

1ـ اىٖ٘اء خيٞؾ ىؼذح غبصاد
ٗػؼٞخ زؼسّذ ػٍ ٝزػشجد مع :2يعرف أن اليواء خميط لعدة غازات
٠سى ْٛبٌٛٙبء ِٓ:
 يسمي أىـ مكونات اليواءزط١ش زغةإالذ ؾٛي ٔفةد
ِٓ
4/5
ّ٠طً
ٚ
بألصٚذ
 غةص ضٕةئٟ
 يعرؼ التركيب الحجمي لميواءؾػُ ِٓ بٌٛٙبء ػٕذ
ؾػُ بٌٛٙبء
 يحدد المكوف المسؤوؿ عف االحتراؽ غةص ضٕةئ ٟبألوغػّ٠ٚ ٓ١طً  ِٓ1/5بؾسشبق غغُ ف ٟؾ١ض
مع :1يعرف مخاطر االحتراق غير اآلمن
ؾػُ بٌٛٙبء
ِغٍك ٌٍسٛطً اٌ ٝأْ
 يربط مخاطر الغازات بعدـ وجود تيويةضٕةئٟ
غةص
جفؼً
بألغغةَ
زؿسشق
بٌٛٙبء خٍ١ؾ ٌؼذخ غةصبذ
ٗػؼٞخ ٠طةس فٙ١ة بٌسغةإي كافية خالؿ االحتراؽ
بألٚوغػٓ١
بٌٛٙبء
غ١ش
أخشٜ
غةصبذ
زٛغذ
 يذكر بعض المخاطر الناجمة عفؾٛي بٌؿشبئك ٚؾٛبدش
زغسؼًّ وط١شب ف ٟبٌؿ١ةخ بٌ١ِٛ١د
االحتراؽ في شروط غير آمنة
بالخسٕةق ٌٍسٛطً اٌٝ
بٌطح١ؼٟ
ٍضو :غةص بٌحٛزةْ ،بٌغةص
 يستخرج سموكات غير محبذة عند(بٌّ١طةْ)...،
جؼغ بٌغةصبذ خط١شخ ٚبعسؼّةٌٙة أّ٘١د بؾسشبَ لٛبػذ بألِٓ .استخداـ الغازات المنزلية
٠سطٍث لٛبػذ ِؿذدخ ٌألِٓ.

1ـ تغذية األجيزة الكيربائية وقواعد األمن وضعية تتطمب اختيار
يوجد نوعاف مف المنابع الكيربائية
لتغذية التجييزات الكيربائية:

البطاريات والقطاع الكيربائي.
يؤدي استخداـ منبع القطاع
الكيربائي أحيانا إلى خطورة

الصعؽ الكيربائي ،ويجب احتراـ
قواعد األمف لتفادي ذلؾ.

قواعد األمن
وضعية إدمـــــــــــاج موارد الكفاءة
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ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

المنبع الكيربائي المناسب
لتشغيؿ جياز كيربائي
منزلي والوصوؿ إلى

تصنيؼ المنابع الرئيسية

وكيفية اختيارىا

 ينجزمشروع صناعة
مصعد كيربائي

11h15

ْٝزق ٜاىَْجغ اىَْبعت ىنو عٖبص ٝشزغو ثبىنٖشثبء

 يسمي المنابع األساسية التغذيةالكيربائية(العمود ،البطاريات ،القطاع)
 يقدـ أربع أمثمة عف استخداـ البطارياتفي الحياة اليومية
مع :1يتعرف عمى السموكات اآلمنة في
استخدام األجيزة الكيربائية
يذكرقاعدةمنقواعداألمنالكيربائييستخرجسموكاتغيرمحبذةمنخاللوضعياتتظي ار
ستخداممنابعالكيرباءيوميا
مع :1يطبق و ينفذ خطوات المشروع
ارجع إلى بطاقة انجاز المشروع في الوثيقة
المرافقة

1h 30
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اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

اإلنسان
والبيئة

1ـ خظبئض اىْجبربد اىز ٜرؼٞش فٗ ٜعؾ
اىزؼشف ػي ٚؽش
ٝ غبٌٕ
فقٞش ٍِ اىَبء
ف ٜاىَؾبفظخ رنٞف اىْجبربد فٜ
اى٘عؾ اىفقٞش ٍِ اىَبء زسٛصع بٌٕحةزةذ بٌخؼشبء ف ٟبٌػضبئش ؾغث
ػيٚ
رَٞٞض اىْجبربد ٍِ ؽٞش بٌّٕةؽك بٌّٕةخ١د ؾ١ص ٌٕحةزةذ بٌظؿشبء
ػي ٚاىَؾٞؾ
خظةئض زغّؽ ٌٙة جةٌسى١ف ِغ بٌٛعؾ بٌفم١ش
ؽبعبرٖب ىألٍالػ
ثغي٘ك دائٌ
ِٓ بٌّةء  ٚزسّطً ف ٟضالضد أعةٌ١ث:
اىَؼذّٞخ
ٝؾبفع ػيٚ
-1بٌحؿص ػٓ بٌّةء جػزٚس ػّ١مد الِسظةص
ّ٘ػٞخ اىٖ٘اء
بٌّةء ِٓ بألػّةق أ ٚجػزٚس عطؿ١د وط١شخ
ٗمٞفٞخ
بٌسفشع الِسظةص بٌّةء ػٍ ٝبٌغطؽ،
اىزخيض ٍِ
-2بٌؿفةظ ػٍ ٝبٌّةء أ ٚجةخسضبْ بٌّةء فٟ
اىْفبٝبد.
أغضبء بٌٕحسد :بٌغةق ٚبألٚسبق
-3أ ٚزمٍ ً١ػ١ةع بٌّةء جسمٍ١ض ِغةؾد  ٚؾػُ
ٗاىزؼبٍو
بألٚسبق  ٚجٛغٛد غالف غ١ش ٔفٛر شّؼٟ
اىغي ٌٞرغبٓ
2ـ ؽبعخ اىْجبربد ىألٍالػ اىَؼذّٞخ
اىؾ٘ٞاّبد
زحذ ٞبٌٕحةزةذ ؾةغةذ ِخسٍفد ٌألِالؼ بٌّؼذٔ١د,
ٗاىْجبربد فٜ
اىزضٗٝذ اىؼقالّ ٜىيزشثخ زسطٍث بٌٕحةزةذ بٌضسبػ١د اػةفد أعّذخ ِٓ أغً
أٗعبؽ
ثبألعَذح ؽغت ؽبعخ
ّٔ ٚ ٛزطٛس غ١ذ ٚ ,ٓ٠ػٍ ٝػىظ رٌه فبْ
ػٞشٖب
اىْجبد ىألٍالػ اىَؼذّٞخ بٌٕحةزةذ غ١ش بٌضسبػ١د زىسف ٟجىّ١ةذ ػؼ١فد
ِٓ بألِالؼ بٌّؼذٔ١د ِطً زٍه بٌسٔ ٟظةدفٙة
ػٍ ٝؾٛبف بٌطشلةذ أ ٚبٌّٕؿذسبذ

اىزؼشف ػي ٚأَّبؽ
اإلىقبػ
رَٞٞض ٍظبٕش رنٞف
ثْٞخ ثٞغ اىؾ٘ٞاّبد
ى٘عؾ اىؼٞش
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3ـ اإلىقبػ ف ٜأٗعبؽ اىؼٞش
بإلٌمةؼ ٘ ٛبزؿةد ٔطفد جح٠ٛؼد.
٠ئد ٞبإلٌمةؼ اٌ ٝزى ٓ٠ٛج١ؼد  ٛ٘ٚجّطةجد
ٔمطد بٔطالق ٌسشىً فشد غذ٠ذ
(بٌػٕ ,)ٓ١وّة ٠غّؽ أ٠ؼة جؼّةْ بعسّشبس٠د
بٌؿ١ةخ ٌذ ٜبٌىةئٕةذ بٌؿ١د.
ف ٟبٌٛعؾ بٌّةئ٠ ،ٟسُ بإلٌمةؼ خةسظ غغُ
بألٔط٠ ٚ ٝغّ ٝبإلٌمةؼ بٌخةسغ.ٟ
ف ٟبٌٛعؾ بٌحش٠ ،ٞسُ بإلٌمةؼ دبخً غغُ بألٔطٝ
٠ ٚغّ ٝبإلٌمةؼ بٌذبخٍٟ

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ
ؽشؼ اشىةٌ١د بٌسٕٛع فٟ
ٍغ :1اىزؼشف ػيّ ٚجبربد األٗعبؽ اىفقٞشح ٍِ اىَبء
 ٠زوش ضالش ج١اةذ فم١شخ ِٓ بٌّةءزٛصع بٌٕحةزةذ جةٌٕغحد
ٌٍّٕةؽك بٌّٕةخ١د ف ٟبٌػضبئش ٠ -غّ ٟضالش ػٕ١ةذ ِٓ بٌٕحةزةذ بٌس ٟزؼ١ش ف ٟبٌّٕةؽك
بٌفم١شخ ِٓ بٌّةء
ٚبٌسٛطً اٌِ ٝظة٘ش زى١ف
ٍغَٞٝ :2ض ٍظبٕش رنٞف اىْجبد ٍغ اى٘عؾ اىفقٞش ٍِ
بٌٕحةزةذ ِغ بٌٛعؾ بٌس ٟزؼ١ش اىَبء
فٗ١
 ٠ظٕف خّغد ػٕ١ةذ ِٓ بٌٕحةزةذ ؾغث بٌّٕةؽكبٌّٕةخ١د ف ٟبٌػضبئش
 ٠ؿذد ضالضد أعةٌ١ث زغّؽ ٌٍٕحةذ جةٌسى١ف ِغ بٌٛعؾبٌفم١ش ِٓ بٌّةء

ؽشؼ اشىةٌ١د بٌسض٠ٚذ بٌٕٛػٟ
جةألِالؼ ٌّغةؾةذ صسبػ١د
ِخظظد ألطٕةف ٔحةز١د
ِخسٍفد ٌٍسٛطً اٌ ٝبٌؿةغةذ
بٌّخسٍفد ٌٍٕحةزةذ ِٓ ؾ١ص
بألِالؼ بٌّؼذٔ١د
ٗ ػؼٞخ إدٍبط
ؽشؼ زغةإالذ ؾٛي ِٕغ
بٌظ١ذ ف ٟفسشبذ ِؿذدخ ِٓ
بٌغٕد ٌٍسٛطً اٌ ٝأّ٘١د
بإلٌمةؼ ف ٟبعسّشبس٠د بٌٕٛع
بخس١ةس ٚػؼ١د زط١ش بٌؿ١شخ
ؾٛي بعسّشبس٠د بٌىةئٕةذ
بٌّةئ١د سغُ زؼشع بٌحٛ١ع
ٌإلزالف

19h30

ٝغزخيض اىؾبعبد اىَخزيفخ ىيْجبد بألخؼش ِٓ ؾ١ص
بألِالؼ بٌّؼذٔ١د
 ٠مشأ ِىٔٛةذ بألعّذخ ِٓ بألِالؼ بٌّؼذٔ١د ٠مةسْ ج ٓ١بٌٕحةزةذ بٌضسبػ١د  ٚبٌٕحةزةذ بٌحش٠د جةٌٕغحدٌسض٠ٚذ٘ة جةألعّذخ
َٞٝض ر٘صع اىْجبربد ؽغت ؽبعزٖب ىألٍالػ اىَؼذّٞخ
 ٠فغش ٔسةئع زػش٠ح١د ٌضسبػد ٔحةزةذ ِٓ ٔفظ بٌٕٛع فٟأٚعةؽ ِخسٍفد ِٓ ؾ١ص بألِالؼ بٌّؼذٔ١د
 ٠شجؾ زٛبغذ جؼغ بٌٕحةزةذ ػٍ ٝؾٛبف بٌطشلةذ أٚبٌّٕؿذسبذ  ٚؾةغةزٙة ِٓ بألِالؼ بٌّؼذٔ١د.
ٍغٝ :1ؼشف اإلىقبػ مَشؽيخ أعبعٞخ ف ٟبٌسىةضش
بٌػٕغٟ
 ٠مذَ زؼش٠فة ٌإلٌمةؼ ٠غّّٔ ٟط ٟبإلٌمةؼ ٕ٠غث وً ّٔؾ ِٓ بإلٌمةؼ اٌ ٝبٌٛعؾ بٌز٠ ٞسُ فٗ١ٍغَٞٝ :2ض ث ِٞاإلىقبػ اىذاخي ٗ ٜاإلىقبؽبىخبسعٜ
 ٠مةسْ جّٔ ٓ١ط ٟبإلٌمةؼ ِٓ ؾ١ص باللسشبْ٠ -مةسْ جّٔ ٓ١ط ٟبإلٌمةؼ ِٓ ؾ١ص ػذد بٌح١غ
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اىَؾبفظخ ػي ٚثٞغ
اىؾ٘ٞاّبد
رَٞٞض ٍظبٕش رنٞف
ثٞغ اىؾ٘ٞاّبد ى٘عؾ
اىؼٞش
اىزظشف اىغي ٌٞرغبٓ
طغبس اىؾ٘ٞاّبد

1ـ حماية جنين الحيوانات
يكوف جنيف الحيوانات البيوضة في

الوسط المائي محميا بغالؼ مرف بينما
في الوسط البري ،يكوف محميا بغالؼ

صمب (الطيور والزواحؼ).

تحتوي بيضة الطيور عمى نوعيف مف
األغمفة الواقية ( قوقعة صمبة

غشاءاف) وعناصر مغذية (صفار
البيض وبياض البيض) وغرفة ىوائية,

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

طرح إشكالية االختالؼ

في مظير وبنية بيض

المائي

الوسط المائي وبيض

 -يصؼ بنية بيض الحيواف المائي

الحيوانات التي تتكاثر في  -يصؼ بنية بيض الحيواف البري
الحيوانات البرية إلبراز
مظاىر تكيؼ بيض

اىزؼشف ػي ٚاىؼْبطش
اىَي٘صخ ىيٖ٘اء ٗاىَبء
ف ٜثٞئزٔ.
ّشش اى٘ػ ٜىيزؼبٍو
اىغي ٌٞرغبٓ اىجٞئخ
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مع:1يميز مظاىر تكيف بيض الحيوان
 -يقارف بيف بيض حيواف بري وآخر مائي

الحيوانات لوسط العيش

 -يستخمص مظاىر التكيؼ

مشروع تربية حيواف

شروط العيش المناسبة

ٚػؼ١د زظٙش زٍٛش وً ِٓ
بٌٛٙبء ٚبٌّةء (ِٕطمد
طٕةػ١د ،غشق ؾةِالذ
بٌحسشٚي ٚ )...بٌسغةإي ػٓ
ػٛبلث بٌسٍٛش ِٓ أغً
بٌسٛطً اٌ ٝزٛط١ةذ ِٓ
ٌٍؿذ ِٓ أخطةس ٘زب بٌسٍٛش.

ٍغٝ :1زؼشف ػي ٚثؼغ اىؼْبطش
اىَي٘صخ ىيٖ٘اء ٗاىَبء ف ٜثٞئزٔ
 ٠زوش جؼغ ػٕةطش ٍِٛضد ٌٍٛٙبء ف ٟج١اسٗ ٠زوش جؼغ بٌؼٕةطش بٌٍّٛضد ٌٍّةء ف ٟج١اسٍٗغْٝ :2بقش ٍشنالد اىزي٘س اىجٞئٜ
 ٠مسشؼ ؾٍٛال ٌٍّػّٛػد ِٓ بٌٛػؼ١ةذ بٌّمذِد ٚبٌّّطٍد ٌسٍٛش بٌّةء ٚبٌٛٙبء
 ٕ٠ػض ٌٛؾد اشٙةس٠د زسؼّٓ زٛط١ةذ ٌٍؿذ ِٓ بٌسٍٛشبٌح١اٟ

وجنيف متواجد عمى صفار البيض

 5ـ ّ٘ػٞخ اىٖ٘اء ٗاىَبء
بٌٛٙبء ٚبٌّةء ػٕظشبْ ػشٚس٠ةْ ٌٍؿ١ةخ،
ٌىّٕٙة غةٌحة ِة ٠سٍٛضةْ جحؼغ بٌّٛبد بٌسٟ
ٕ٠سػٙة بإلٔغةْ.
زٍٛش ٔشةؽةذ بإلٔغةْ بٌظٕةػ١د بٌغالف
بٌػٚ ٞٛزخشت ؽحمد بألٚصٚ ،ْٚزغحث
بألِشبع بٌسٕفغ١د.
٠غحث زٍٛش بٌّةء بٌؼذ٠ذ ِٓ بألِشبع
ٚبألٚجاد.
٠ػث بٌسؿٍ ٟجغٍٛن ِغئٚي ٌٍّؿةفظد ػٍٝ
ٔٛػ١د بٌٛٙبء ٚبٌّةء

مع :2يتعرف عمى بنية بيض الحيوان البري و

مع :1متابعة تربية حيوان والحرص عمى توفير
ارجع إلى بطاقة المشروع في الوثيقة المرافقة
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اىزؼشف ػي ٚؽش
اىزخيض ٍِ
اىْفبٝبد
اىَغبَٕخ االٝغبثٞخ فٜ
اىزخيض ٍِ اىْفبٝبد
ىيَؾبفظخ ػي ٚاىجٞئخ

6ـ اىزخيض ٍِ اىْفبٝبد
زشىً بٌٕفة٠ةزّظذس خطش ػٍ ٝبإلٔغةْ
ٚج١اسٗ ،ف١ػث بٌسخٍض ِٕٙة.
زٛغذ ػذخ ؽشق ٌٍسخٍض ِٓ بٌٕفة٠ةذ
ٚأّ٘ٙة :فشص بٌٕفة٠ةذ ،بٌؿشق ،اػةدخ
بٌّؼةٌػد (بٌشعىٍد).

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ
ؽشؼ اشىةٌ١د بٌسخٍض ِٓ
بٌٕفة٠ةذ ٚبٌسٛطً اٌٝ
بلسشبؼ جؼغ بٌطشق
ٌٍسخٍض ِٕٙةِ ،غ سجؾ وً
ؽش٠مد جٕٛػ١د بٌٕفة٠ةذ

ٍغٝ :1ظْف اىْفبٝبد اىزٝ ٜفشصٕب ّشبؽ اإلّغبُ
 ٠زوش ِػّٛػد ِٓ بٌٕفة٠ةذ بٌخةطد جّٕضٌٗ ٠ظٕف بٌٕفة٠ةذ(ِٕضٌ١د،طٕةػ١د ،ؽح١د)...، ،
ٍغٝ :2شثؾ ثّ٘ ِٞع اىْفبٝخ ٗؽشٝقخ اىزخيض ٍْٖب
 ٠ؿذد ؽشق بٌسخٍض ِٓ بٌٕفة٠ةذ ٠ششؼ و١ف١د ٚبؾذخ ػٍ ٝبأللً ٌٍسخٍض ِٓ بٌٕفة٠ةذٍغٝ :3زذخو اٝغبثٞب ىيزخيض ٍِ اىْفبٝبد
 ٠زوش أػشبس بٌٕفة٠ةذ ػٍ ٝبإلٔغةْ ٚبٌح١اد٠ -مذَ زٛط١ةذ زسؼٍك جةٌسخٍض ِٓ بٌٕفة٠ةذ

 وضعية إدمـــــــــــــــــــــــــــــــاج موارد الكفاءة
أمام وضعياتذات

المعممة
في

الفضاء
والزمن

التعرف عمى

حركة األسع ؽ٘ه اىشَظ :اىفظ٘ه

ٕ٠سع ػٓ ؾشود بألسع ؾٛي
داللة يفسر بعض
الفصول األربعة
بٌشّظ أسجؼد فظٛي :بٌشسةء،
الظواىر الفمكية
لمسنة
بٌشج١غ ،بٌظ١فٚ ،بٌخش٠ف.
المرتبطة بدوران
زخسٍف ِذخ بٌٍٚ ً١بٌٕٙةس ؾغث
األرض بتجنيد موارده ربط تعاقب الفصول بٌفظً ٠ ٚؼٛد رٌه ٌّ١الْ ِؿٛس
دٚسبْ بألسع ػٓ بألشؼد
المتعمقة بحركة
األرض حول الشمس بحركة األرض حول بٌشّغ١د
بالٔمالت بٌظ١ف 21( ٟغٛبْ)
الشمس.
ٛ٠بفك أؽٛي ٔٙةس ف ٟبٌغٕد.
بالٔمالت بٌشس 21( ٞٛد٠غّحش)
ٛ٠بفك ألظش ٔٙةس ف ٟبٌغٕد.
التفسير الفمكي
بالػسذبي (ِ 21ةسط  21ٚعحسّحش)
لمتمييز بين الفصول
ٛ٠بفك زغةِ ٞٚذخ بٌٍٚ ً١بٌٕٙةس.
وضعية إدمــــــاج موارد الكفاءة
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1h 30
وضعيةتطرحفيياأسباب

االختالفبينالفصوالألربعةمن

حيثالحرارة ومدة

مع :2يميز بين الفصول األربعة

4h30

 -يسمي الفصوؿ األربعة

 -يذكر مميزات كؿ فصؿ(الح اررة،البرودة،

التشميسوالوصوإللىتعميمذلك مدة التشمس)...
فمكياباستخدامنموذجالكرةا

ألرضية.

مع :1يشرح أسباب تعاقب الفصول
 -يستخرج االنقالب الصيفي واالنقالب

الشتوي ،االعتداؿ الربيعي والخريفي مف

منحنى بياني

 يفسر مف بعد فمكي لالختالفاتالحاصمة بيف الفصوؿ.
1h 30
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ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 .5كيفية وضع المنيج حيز التطبيق
 1.5توصٌات تتعلّق بوضع المنهج ح ٌّز التطبٌق :تطبٌق المنهج تطبٌقا فاعبلٌ ،قتضً األخذ بالتوصٌات
المنهجٌة اآلتٌة:
ّ
 اعتبار المنهج جملة من ّسقة من النشاطات التعلمٌة المتكاملة ؼٌر المنفصلة ،فهً تدمج األبعاد الثبلثة:الفٌزٌابً ،البٌولوجً ،التكنولوجً؛
 قراءة متم ّعنة لك ّل محتوٌات المنهج ،انطبلقا من مبلمح التخرّ ج لمرحلة التعلٌم االبتدابً بؤطواره الثبلثةوسنواته الخمس ،ومصفوفة المفاهٌم ،وفهمها وتحلٌلها لتكون المعالم األولى لتنفٌذ البرامج؛
 قراءة تحلٌلٌة لجداول البرامج السنوٌة التً ّّ
تمثل أداة التحضٌر البٌداؼوجً األساسٌة لؤلنشطة التعلمٌة ،
ولتقٌٌم التعلمات؛
ّ
 ٌعتمد المعلّم فً تخطٌطه للوضعٌات التعلمٌة على الفقرات األساسٌة التً ٌتض ّمنها جدول البرنامج السنوي،فٌقرأه أفقٌا لضمان التناسق بٌن األهداؾ والوسابل والتقوٌم؛
ّ
مخطط لها ،انطبلقا م ّما هو مقترح فً خانة "أنماط الوضعٌات
 التك ّفل بالكفاءات ببناء وضعٌات تعلّمٌةالتعلّمٌة المقترحة"،وهً عبارة عن إطار بناء الوضعٌات؛
 التعلّمات من خبلل وضعٌات ٌمكن اعتمادها حسب المواقؾ التعلٌمٌة وأهداؾ المرحلة ،فتكون: إ ّما وضعٌة لتعلّم الموارد؛
 وإمّا وضعٌة لتعلّم اإلدماج ؛
 تسٌٌر عقبلنً للزمن ،مع مراعاة طبٌعة النشاط فً تخصٌص الم ّدة الزمنٌة المناسبة له؛ إنجاز المشارٌع التكنولوجٌة فً فضاء القسم والمدرسة ،بتوفٌر الوسابل البلزمة ،وبمساهمة فعلٌة للتبلمٌذ ،صص لبلنجاز
وبتؤطٌر محكم من قبل المعلّم ،بمراعاة قدراتهم وخطط مدروسة ،مع أخذ الوقت المناسب والمخ ّ
( ّ
ٌوزع المشروع على ع ّدة حصص) ؛
 اعتماد النشاط الفوجً (ثنابٌات وأفواج مصؽرة) كلّما تتطلّب األمر ذلك عند إجراء األنشطة العملٌة،(تجارب ،إنجاز مشارٌع ،بحث) .كما ٌعمل المعلّم على التناوب بٌن العمل الفردي والعمل الجماعً لتحقٌق
مزاٌا التعلّم المستق ّل والتعاونً.
بمدونة الوسائل التعلٌمٌةٌ :تطلّب تطبٌق منهاج التربٌة العلمٌة والتكنولوجٌة االستخدام
 2.5توصٌات تتعلّق
ّ
الدابم للوسابل التعلٌمٌة التً تعٌن على تحقٌق النشاطات التعلّمٌة ،والممارسة العملٌة مع التبلمٌذ .وهً تشمل
موا ّد وأدوات وتجهـٌزات مختلفة ،وكـ ّل المعٌنات التً تساعد المعلّم على تحقٌق أهداؾ األنشطة المبرمجة.
بعض هذه الوسابل متو ّفر فً المإ ّسسة ،وبعضها اآلخر من الموا ّد التً ٌمكن الحصول علٌها من المحٌط القرٌب
للمدرسة ،والتً ٌمكن جلبها واستؽبللها.
وٌجب مراعاة بعض القواعد البٌداؼوجٌة فً استؽبلل هذه الوسابل التعلٌمٌة:
 اختٌار الوسٌلة التً تتناسب مع الهدؾ المتابع وطبٌعة النشاط ،وارتباطها بالمنهاج؛
 اإلعداد المسبق للوسٌلة من حٌث الك ّم (عمل فردي– عمل جماعً) والكٌؾ ومبلءمتها للمستوى النفسً
الحركً للتبلمٌذ ،وتجرٌبها قبل استخدامها؛
 استخدام الوسابل التً ال تش ّكل خطورة على الطفل ؛
 مراعاة الشروط األمنٌة والصحّ ٌة للوسٌلة ،وللمواد المستخدمة؛
 توفٌر شروط اإلثارة والتشوٌق بدون تشتٌت االنتباه؛
 تج ّنب عرض عدد كبٌر من الوسابل دون استخدامها ؛
 توفٌر شروط االستخدام السلٌم واآلمن للوسٌلة التعلٌمٌة ( تهٌبة الفضاء اآلمن للعمل بهذه الوسابل داخل
القسم وخارجه)؛
 االستعمال العقبلنً لؤلدوات والموا ّد الموجّ هة لبلستهبلك؛
 االستفادة من األشٌاء التً ٌو ّفرها المحٌط من موا ّد االستهبلك لصنع وسابل بدٌلة (علب التؽلٌؾ ،علب
التعببة ،خشب ،معادن وببلستٌك) .
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 3.5قائمة الوسائل التعميمية المقترحة
األدوات والموادّ
 المٌزان ("روبرفال") مع الكتل العٌارٌة
 المحار ٌر (الكحولٌة ،الرقمٌة)
 موقد التسخٌن الكهربابً
 البوصلة
ّ
مضخة هوابٌة

ّ
ّ
 بطارٌات أعمدة كهربابٌة (مسطحة)
 مصابٌح (ذات استطاعة صؽٌرة) مع
أؼمدتها
 أسبلك التوصٌل الكهربابً
 قواطع كهربابٌة
 خٌط المطمار
 المستوي ذو الفقاعة
 طاقم محرّ كات كهربابٌة صؽٌرة ،مع
لوازمها (بكراتّ ،
منظم السرعة ،السٌور)
 أوانً ببلستٌكٌة من أحجام مختلفة
(أحواض ببلستٌكٌة)
 حوض مابً لؤلسماك
 أًًّ صص من مختلؾ األحجام لزراعة
النبات
ك
ك والتركٌب والقصّ  :مف ّ
 أدوات الف ّ
البراؼً والصاموالت ،مطرقة ،ك ّماشة،
منشار ،مقصّ .

والمجسمات
النماذج
ّ

اللوحات البٌداغوجٌة والصور

الهٌكل العظمً

لوحة دورة الماء فً الطبٌعة



لئلنسان


الهٌكل العظمً

للحٌوان (أرنب)






لوحة تب ٌّن الفصول األربعة



لوحة المجموعات األساسٌة
لؤلؼذٌة
فً أوساطها



لوحة ثبلثٌة األبعاد

لمراحل إنتاش البذرة



وملحقاته)


آلة التصوٌر الرقمٌة



أجهزة العرض

لوحة لمكوّ نات شبكة توزٌع

 وسابط متع ّددة سمعٌة-

الماء الشروب

بصرٌة ،تتناول موضوعات

صور تتعلّق بـ:

الساعة (رهانات الطاقة

 لوحة ثبلثٌة األبعاد  -تساقط األمطار والفٌضانات
آلثار أقدام حٌوانات
 -أنواع النفاٌات

ثدٌٌة.

التجهٌـز الخـاصّ
بتكنولوجٌات اإلعبلم
واال ّتصال (الحاسوب

 لوحة ألنواع الحٌوانات والنباتات

مج ّسم للكرة

األرضٌة



 لوحة لمصادر الطاقة وتحوّ التها

مج ّسم ألعضاء

جسم اإلنسان




التجهٌز السمعً-البصري

 -مختلؾ الموازٌن

والتلوث والمحافظة على
البٌبة ،الحٌوانات والنباتات
فً محٌطها).

 -إشارات الخطر للموا ّد واألدوات

والتجهٌزات الخطٌرة.

 4.5توصٌات تتعلّق بالتقوٌم
ّ
ٌتجزأ من المسار التعلّمً .فهو ٌم ّكن من تقٌٌم مستمرّ لدرجة اكتساب التلمٌذ للكفاءات
ٌعتبر التقوٌم جزءا ال
والمفاهٌم ،وٌم ّكن من اختٌار االستراتٌجٌات الناجعة للمعالجات الضرورٌة .
وٌرتكز التقوٌم على:
 اقتراح أنشطة تقٌٌمٌة من أجل الوقوؾ على درجة التح ّكم فً الموارد الضرورٌة للكفاءة (المعارؾ ،المهارات)؛
 اقتراح وضعٌات إدماجٌة تم ّكن من تقوٌم الكفاءات المكتسبة فً وضعٌات دالّة ؛
 تصوّ ر وإعداد أدوات التقٌٌم ذات بعد تكوٌنً ،تتماشى والكفـاءات العرضٌة ،القٌم والمواقؾ المستهدفـة فً
صة للمبلحظة
المنهاج .وعلى هذا األساس ٌمكن تقٌٌم هذا النمط من الكفاءات باستخدام شبكات معٌارٌة خا ّ
والمتابعة المستمرة خبلل نشاط المتعلّم .وتتض ّمن هذه الشبكة المعاٌٌر والمإ ّشرات ومستوى التحكم؛
ٌ ت ّم تقٌٌم أداء وسلوكات المتعلّم فردٌا فً أزمنة مختلفة خبلل عمل األفواج ،وأثناء إنجاز المشارٌع التكنولوجٌة؛
 تصاغ المعاٌٌر حسب طبٌعة النشاط (عملًّ  ،إنجاز ومتابعة مشروع ،بحث ،)...حٌث ُتق ٌّـم القدرة على توظٌؾ
المسعى العلمً وح ّل المشكبلت ،ث ّم تجمع المعلومات للحكم على وجود هذه المإ ّشرات.
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التربٌـة المدنٌـة
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 .1تقدٌم المادّ ة :تساهم التربٌة المدنٌة فً التعلٌم االبتدابً فً تكوٌن المتعلّم على المواطنة ،وإعداد الفرد للحٌاة
إعدادا ٌإ ّهله للعـٌش كمواطن ٌشعر بمسإولٌته ،وٌعً التزاماته تجاه مجتمعه ،و ٌساهم فً بنابه ،فٌكتسب قٌم
الهوٌة ،والقٌم الروحٌة والمواطنة التً تربط التلمٌذ بمجتمعه ووطنه ،والتً ٌتع ٌّن على المدرسة تكرٌسها لدى
المتعلّمٌن قصد معاٌشتها داخل المدرسة وخارجها ،حٌث ٌبدأ المتعلّم فً ممارسة ما له من حقوق ،وٌإ ّدي ما علٌه من
واجبات ،وٌن ّمً قدرته على التك ٌّؾ مع الوضعٌات الحٌاتٌة المطروحة فً محٌطه االجتماعً.
 2.2غاٌات المادّ ة فً هذه المرحلة :ترمً ما ّدة التربٌة المدنٌة فً مرحلة التعلٌم االبتدابً فً إطار إعداد مواطن
الؽد إلى تحقٌق ؼاٌات التربٌة على المواطنة فً إطار تعلّم السٌران الدٌمقراطً فً الحٌاة االجتماعٌة وتكرٌس قٌم
بناء المواطنة من خبلل:
ّ
 تنمٌة الحسّ المدنً لدى المتعلمٌن وتنشبتهم على قٌم المجتمع ،كالتسامح واحترام الؽٌر ،والتضامن بٌنالمواطنٌن؛
 ترقٌة قٌم الجمهورٌة ودولة القانون ،والتعلّق بالوطن والتفتح على العالمٌة؛ منح تربٌة تنسجم مع حقوق الطفل وحقوق اإلنسان؛ تنمٌة ثقافة دٌمقراطٌة لدى التبلمٌذ بإكسابهم مبادئ النقاش والحوار ،وقبول رأي األؼلبٌة ،ونبذ المٌز العنصريوالعنؾ،
 تنمٌة معرفة واحترام المإ ّسسات الوطنٌة (المإ ّسسات الدٌمقراطٌة للجمهورٌة الجزابرٌة) والهٌبات الدولٌةواإلقلٌمٌة.
 2.5مساهمة المادّ ة فً تحقٌق الملمح الشامل :ترتبط التربٌة المدنٌة  -بحكم طبٌعتها -بالسلوك والمعامبلت
االجتماعٌة .فهً تكوّ ن المتعلّم على العٌش فً محٌطه االجتماعً بشكل مسإول تجاه ذاته وؼٌره ،من خبلل
تنمٌة المواقؾ اإلٌجابٌة المبنٌة على احترام الرموز الوطنٌة ،ومإ ّسسات الجمهورٌة ،والتراث الوطنً والقٌم
االجتماعٌة واإلنسانٌة ،وخدمة الصالح العام ،وااللتزام بقواعد الصحّ ة واالستهبلك ،والوقاٌة واألمن ،وحماٌة
التراث ،ومعرفة قواعد الحٌاة الجماعٌة ،والتعبٌر عن تفاعله اإلٌجابً فً محٌطه االجتماعً ،واحترامه للرموز
الوطنٌة.
ّ
المسخرة فً المنهاج لبناء الكفاءات المستهدفة طبٌعتها من
 1.3طبٌعة الموارد المج ّندة :تستم ّد الموارد والمعارؾ
طبٌعة ما ّدة التربٌة المدنٌة ذاتها ،والتً تتمٌّز بخصابص ׃
 ارتباط مفاهٌم الما ّدة بالمحٌط العا ّم الذي ٌطبع الحٌاة الٌومٌة بسلوك ذي طابع مدنً ٌبرز من خبلل التواصلوتتبادل المنافع؛
ّ
تحث على التفكٌر والسلوك ،وتربط المعرفة بالقٌم والممارسات الٌومٌة
 مساهمتها فً تكوٌن شخصٌة المتعلّم ،إذفً ك ّل مٌادٌن الحٌاة؛
 التف ّتح على العصر ،والسعً لئللمام بك ّل مستحدث نافع فً مٌادٌن العلوم المختلفة؛ مراعاة جوانب التكامل واالنسجام بٌنها و بٌن المواد التعلٌمٌة األخرى فً المدرسة؛ تعمل على تهٌبة المتعلّم لتحمّل المسإولٌة والقٌام بما علٌه فً محٌطه وفقا لمإ ّهبلته ،فٌكون عنصرا فاعبلٌتصرّؾ بوعً واستقبللٌة ومسإولٌة.
هذه الخصابص العامّة التً تطبع الموارد والمعارؾ المدرجة فً البرنامج ،وتصنٌفها فً ثبلثة مٌادٌن مهٌكلة
صٌتها اإلبستمولوجٌة ،وخصابص نموّ المتعلّمٌن فً ك ّل مستوى ،وهً:
للما ّدة تماشٌا وخا ّ
– الحٌاة الجماعٌة؛
– الحٌاة المدٌنة ؛
– الحٌاة الدٌمقراطٌة والمإ ّسسات.
صة بك ّل سنة من سنوات المرحلة االبتدابٌة على ضوء الكفاءات المستهدفة
وقد كان انتقاء الموارد والمعارؾ الخا ّ
فً البرنامج ،باعتبارها تش ّكل وسٌلة من وسابل بناء الكفاءة ،ولٌست هدفا فً حد ذاتها .فحجم المعارؾ والموارد
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فً هذه الحالة ٌدخل كعنصر من العناصر المش ّكلة للكفاءةٌ ،مكن أن ٌتقلّص أو ٌزٌد حسب حاجة الكفاءة .كما ٌمكن
أن ٌنتظم فً أشكال من الوضعٌات التعلّمٌة تماشٌا ومستلزمات الكفاءة مح ّل النماء.
وعلٌهٌ ،نبؽً النظر إلى الموارد والمعارؾ المدرجة فً ك ّل برنامج بمنظور الوسٌلة ،ولٌس بمنظور الؽاٌة ،ومن
ث ّم تؽٌٌر الممارسة البٌداؼوجٌة ،وتكرٌس نشاطات التعلٌم لبناء الكفاءات ،بدل حشو األذهان بالمعلومات.

ٍ 1.3غبَٕخ اىَبدح ف ٜاىزنبٍو ٍغ اىَ٘اد األخشٙ
تؤخذ ما ّدة التربٌة المدنٌة مفّاهٌم المّواد التعلٌمٌّة األخّرى بعٌّن االعتبّار ،و تّدرج فًّ نشّاطاتها التعلّمٌّة معّارؾ
مشتركة بٌن هذه المواد ،بوساطة التعلٌم المحوريّ  ،مراعٌة فً ذلك جوانب التكامل واالنسجام فًّ المفّاهٌم والقٌّم،
وفً األهداؾ المنتظرة:
 اللغة العربٌةّ :ّ
تعزز مكتسبات التلمٌذ اللؽوٌة وتثرٌها بمصطلحات
تمثل التربٌة المدنٌة موردا من الموارد التً
تخصّ الحٌاة المدنٌة والسٌاسٌة والحٌاة االجتماعٌة؛
 التربٌة العلمٌة :ترتبط ما ّدة التربٌة المدنٌة بالتربٌة العلمٌة من حٌث المفاهٌم المتعلّقة بالبٌبة والصحّ ة؛ التارٌـخ :تتناول التربٌة المدنٌة مفاهٌم ترتبط بالتارٌخ ،وتثرٌه من حٌث مفاهٌم تخصّ الدولة ونظام الحكم ؛ الجغرافٌا :وترتبط بالتربٌة المدنٌة من حٌث مفاهٌم الفضاءات المكانٌة ،ومفاهٌم التجمّعات الس ّكانٌة ؛ التربٌة اإلسبلمٌة :وتتكامل مع التربٌة المدٌنة فً بناء شخصٌّة المّتعلّم ،وتهّذٌب سّلوكه بّالرجوع إلّى نصّوصضمنها الدٌن اإلسبلمً الحنٌؾ ،وبتناول مفاهٌم نفسها تساهم فً تربٌة الفرد فً تعامبلته فً المجتمع ،إذ أنّ "
ٌت ّ
الدٌن المعاملة ".
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 .2مبلمـح التخـ ّرج
التخرج من مرحلة التعلٌم االبتدائً وأطوارها
 1.2ملمح
ّ

الكفاءة الشاملة

مٌدان :الحٌـاة
الجماعٌـة

التخرج من التعلٌم االبتدائً
ملمح
ّ

التخرج من الطور 1االبتدائً
ملمح
ّ

التخرج من الطور 1االبتدائً
ملمح
ّ

التخرج من الطور 2االبتدائً
ملمح
ّ

فً نهاٌة مرحلة التعلٌم االبتدائً،
تصرف
ٌكون المتعلّم قادرا على ال ّ
فً محٌطه االجتماعً ،بشكل
مسإول تجاه اآلخرٌن ،وتجـاه
مإسـسات
الرمـوز الوطنٌة و ّ
الجمهورٌة.

فً نهاٌة الطور الثالث من
التعلٌم االبتدائًٌ ،كون المتعلّم
مإسسات
قادرا على إبراز دور
ّ
الدولة فً الممارسة
الدٌمقراطٌة ،وخدمـة الصالح
العا ّم .

فً نهاٌة الطور الثانً من
التعلٌم االبتدائًٌ ،كون المتعلمّ
تصرف بشكـل
قادرا على ال ّ
اٌجابً تجاه الذات واآلخرٌن،
الصحـة
وااللتـزام بقواعد
ّ
واالستهبلك ،والوقاٌة واألمن،
وحماٌة التراث الوطنً.

األول من
فً نهاٌـة الطـور ّ
التعلٌم االبتدائًٌ ،كون المتع ّلم
قادرا على معرفة قواعد الحٌاة
الجماعٌة ،والتعبٌر عن تفاعله
اإلٌجابً فً محٌطه االجتماعً،
واحترامه للرموز الوطنٌة .

ٌ .1ساهم فً اقتراح حلول لمشكبلت
من محٌطه االجتماعً القرٌب.

ٌ .1تعـرّ ؾ على مإ ّسـسات
الجمهورٌة والخدماتٌة ،وٌحترم
قواعد الحٌاة الجماعٌة .

 .1احتراما لمبدأ الحٌاة الجماعٌة،
ٌطبق قواعد الصحة واألمن
واالستهبلك ،وٌساهم فً الحفاظ
على التراث الوطنً.
ّ
 .2انطبلقا من أمثلة تتعلق بالمٌز
للتنوع
العنصريٌ ،ع ّبرعن تق ّبله ّ
الثقافً والجنسً.

ٌ .1ع ّبر عن تفاعله اإلٌجابً مع
اآلخرٌن ،متم ّسكا بقواعد الحٌاة
الجماعٌة ،ومحافظا على البٌبة.

ٌ .3ع ّبر عن احترامه للقانون
من خبلل قواعد سٌر مإ ّسسات
الجمهورٌة فً إطار مبادئ
الدٌمقراطٌة.
ٌعبر عن اعتزازه بهوٌته
الوطنٌة
ٌع ّبر عن احترامه للرموز
وألوان العلم الوطنً

ٌ .3برز أه ّمٌة مإ ّسسات األمن
واإلعبلم ،ودورهما فً خدمة
المواطن.

ٌ .3ق ّدر الرموز الوطنٌة ،
وٌحافظ على الممتلكات العا ّمة
صة.
والخا ّ

ٌكتشؾ مكونات هوٌته الوطنٌة

ـ ٌكتشؾ هوٌته الشخصٌة

ٌحترم ألوان العلم الوطنً

ٌحترم ألوان العلم الوطنً

 .2بعد الكشؾ عن التنوّ ع الثقافً
مٌدان :الحٌـاة
المدنٌـة فً محٌطهّ ٌ ،عبر عن تق ّبل اآلخر،
و تم ّسكه بالحوار الب ّناء كؤسلوب
حضاري.
ٌ .3ربط العبلقة بٌن مإ ّسسات
مٌدان :الحٌـاة
الدٌمقراطٌة الجمهورٌة ورموزها ،التً تكرّ س
والمإسسات مبادئ الممارسة الدٌمقراطٌة.

الكفاءات
الختامٌة

القٌـم
والمواقف

الهوٌة
بعد الكشؾ عن هوٌته الشخصٌة
ٌعبر عن اعتزازه بهوٌته الوطنٌة
ٌع ّبر عن احترامه للرموز وألوان
الضمٌر الوطنً
العلم الوطنً
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 2.بعد التعرّ ؾ على مإ ّسسة
من المإ ّسسات العمومٌةٌ ،ب ٌّن
دورها فً خدمة المواطن.

ٌ .2تواصل إٌجابا مع اآلخرٌن،
انطبلقا من معرفة قواعد الحٌاة
الجماعٌة فً إطار ممارسة
الحقوق والواجبات.

المنتظر من التحضٌري

تخص
كفاءات
ّ
بعدي المكان
ّ
والزمان ،التواصل
والعمل الجماعً.

/
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المواطنة
التفتح على
العالم

طابع فكري

الكفاءات
العرضٌة

طابع منهجً

ٌمارس مواطنته من خبلل التمتع
بحقوقه وأداء واجباته.
ٌكتشؾ وجود شعوب وثقافات
أخرى وٌتقبل التنوع.
 ٌستثمر المعلمة ٌق ٌّم نتابج عمله ٌّشخص عناصر ذات داللة
بالنسبة لوضعٌة حٌاتٌة فً محٌطه
االجتماعً
 ٌكتشؾ قواعد الحٌاة الجماعٌةوعناصر الحٌاة الدٌمقراطٌة
ّ
ٌرتّّ ب الوثابق حسب نوعٌتها
ـ
وتوارٌخها ومصادرها
ـ ٌح ّدد مراحل أساسٌة فً النص
وٌستخلص منه المعلومات المناسبة

ٌتواصل بشكل جٌد ومفهوم ؛
 ٌوظؾ مفاهٌم ومصطلحاتطابع تواصلً مناسبة فً تواصله مع اآلخرٌن
 ٌقدم عرضا شفوٌا او كتابة حولقراءة أو مشاهدة -
ّ
االطبلع واإلحساس
 ٌبدي حبّبالفنونٌ ،ثق فً نفسه؛
 ٌندمج فً فوج العمل وٌساهم فًطابع شخصً تحقٌق المهام المشتركة
واجتماعً ـ ٌبدي رأٌه وٌتق ّبل الرأي المخالؾ -
ٌتحلى بروح العمل فً الفرٌق
ـ ٌتطوع وٌساهم فً األعمال
التضامنٌة والخٌرٌة .
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ٌمارس المواطنة من خبلل
التمتع بحقوقه وأداء واجباته.
ٌكتشؾ وجود شعوب وثقافات
أخرى وٌتقبل التنوع.
ـ ٌستثمر المعلمة
ـ ٌقٌم نتابج عمله
ـ ٌتصور طرق الح ّل وٌختار
انسبها
ـ ٌكتشؾ قواعد الحٌاة الجماعٌة
وعناصر الحٌاة الدٌمقراطٌة .
 ٌر ّتب الوثابق حسب نوعٌتهاوتوارٌخها ومصادرها.
ـ ٌح ّدد مراحل أساسٌة فً النص
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ٌإ ّدي واجباته نحو نفسه ونحو
اآلخرٌن.
ٌكتشؾ وجود شعوب أخرى
ـ ٌستثمر المعلومة
ـ ٌقٌم نتابج عمله
ـ ٌتصوّ ر طرق الح ّل وٌختار
انسبها
ـ ٌكتشؾ قواعد الحٌاة الجماعٌة
وعناصر الحٌاة الدٌمقراطٌة.
 ٌر ّتب الوثابق حسب نوعٌتهاوتوارٌخها ومصادرها.

ٌإ ّدي واجباته نحو نفسه ونحو
اآلخرٌن.
ٌكتشؾ محٌطه تدرٌجٌا من
القرٌب إلى البعٌد.
 ٌستثمر المعولمةـٌنتقً معلومات ضرورٌة
وٌنظمها بشكل منطقً.
ـ ٌربط العبلقة بٌن مفهومٌن
اثنٌن .
 ٌتخذ طرق عمل ناجعةـ ٌرتب الوثابق حسب نوعٌتها
ومصادرها.

وٌستخلص منه المعلومات المناسبة

ـ ٌتواصل بشكل جٌد ومفهوم
ـ ٌتواصل شفوٌا بشكل سلٌم
 ٌقدم عرضا شفوٌا او كتابةحول قراءة أو مشاهدة -

ٌتواصل بشكل جٌد ومفهوم
ـ ٌتواصل شفوٌا بشكل سلٌم

ـ ٌتواصل بشكل جٌد ومفهوم ـ
ٌعرض بشكل شفوي
معلومات مكتسبة .

ـ ٌبدي حب االطبلع
ـ ٌثق فً نفسه
ٌندمج فً فوج العمل وٌساهم
فً تحقٌق المهام المشتركة
ـ ٌبدي رأٌه وٌتقبل الرأي المخالؾ
 ٌتحلى بروح العمل فً الفرٌقـ ٌتطوع وٌساهم فً األعمال
التضامنٌة والخٌرٌة.

ـ ٌبدي حب االطبلع
ـ ٌثق فً نفسه
ـ ٌتمتع باالستقبللٌة شٌبا فشٌبا
ـ ٌندمج فً فوج العمل وٌساهم
فً تحقٌق المهام المشتركة
ـ ٌبدي رأٌه وٌتقبل الرأي المخالؾ

– ٌعبر عن اختٌاراته
وٌتقاسمها مع اآلخرٌن
ـ ٌتمتع باالستقبللٌة شٌبا فشٌبا
ـ ٌنظم عمله الشخصً
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المفاهٌم
والمعارف

قواعد اللٌاقة
الهوٌة
الرموز الوطنٌة
النظافة وحماٌة البٌبة
الحقوق و الواجبات
الممتلكات
الصحة وترشٌد االستهبلك :
التنوع الثقافً
األمن الوطنً
التراث الوطنً
الحوار
وسابل االعبلم
المإسسات العمومٌة
المواطنة
الجمهورٌة الجزابرٌة

مإسسات العمومٌة
ال ّ
ـ البرٌد والمواصبلت
ـ المراكز الثقافٌة
والرٌاضٌة
المواطنة
ـ المواطنة حقوق وواجبات
 حقوق اإلنسان (:حقوقالطفل)
الجمهورٌة الجزائرٌة .
ـ السلطات الثبلثة
( التشرٌعٌة التنفٌذٌة
والقضابٌة )

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

الصحة وترشٌد االستهبلك :
ّ
ـ قواعد الصحة
ـ ترشٌد االستهبلك
ـ الوقاٌة من االخطار .
ـ التنوع الثقافً :
ـ اللؽة
ـ العادات والتقالٌد
األمن الوطنً :
ـ الشرطة
ـ الدرك الوطنً
ـ الحماٌة المدنٌة
التراث الوطنً
 المعالم األثرٌة الصناعات التقلٌدٌة المحمٌات الوطنٌةـ الحوار
ـ أهمٌة الحوار
ـ قواعد الحوار
ـ التمٌٌز العنصري
وسائل اإلعبلم :
 اإلذاعة والتلفزٌون الصحافة -االنترنٌت.
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قواعد اللٌاقة
ـ التحٌة ورد التحٌة
ـ طاعة الوالدٌن.
ـ احترام الكبار
الهوٌة :
ـ الهوٌة الشخصٌة
ـ بطاقة التعرٌؾ المدرسٌة
الرموز الوطنٌة :
ـ العلم الوطنً
ـ النشٌد الوطنً
النظافة وحماٌة البٌئة
ـ قواعد النظافة
ـ عناصر البٌبة
ـ المساحات الخضراء
الحقوق و الواجبات
ـ الحق فً التعلٌم
 الحق فً الراحة واللعبـ واجب الطاعة واالحترام
ـ واجب االنضباط
ـ اتقان العمل.
الممتلكات :
الممتلكات العامة
الممتلكات الخاصة.
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التخرج من سنوات التعلٌم االبتدائً
 1.1مبلمح
ّ

الكفاءة
الشاملة

الكفاءات
الختامٌة

الطور1
التخرج
ملمح
ّ
من السنة 5
فً نهاٌة السنة الخامسة من التعلٌم
االبتدائًٌ ،كون المتعلّم قادرا على
مإسسات الدولة فً
إبراز دور
ّ
الممارسة الدٌمقراطٌة وخدمة
الصالح العام .

الطور 1

الطور 2

التخرج
ملمح
التخرج
ملمح
التخرج
ملمح
التخرج
ملمح
ّ
ّ
ّ
ّ
من السنة 2
من السنة 1
من السنة 1
من السنة 1
فً نهاٌة السنة األولى
فً نهاٌـة السنة الثانٌة
فً نهاٌة السنة الرابعة من فً نهاٌة السنة الثالثة من
التعلٌم االبتدائً ٌكون المتعلم من التعلٌم االبتدائً ٌكون من التعلٌـم االبتـدائً
التعلٌم االبتدائًٌ ،كون
المتعلّم قادرا على ممارسة قادرا على التعبٌر عن سلوك المتعلم قادرا على ممارسة ٌكون المتعلم قادرا على
التعبٌـر عن احتـرامه
الحوار فً مناقشة القضاٌا
اٌجابً تجاه الذات واآلخرٌن حقوقـه وتؤدٌة واجباته فً
للذات واآلخرٌن ،والرموز
التً تتعلق بالتراث الوطنً
على
محافظا
بٌئته
األخر
وتقبل
التعاٌش
خبلل
من
الوطنٌه،انطبلقا من أمثلة
والتعبٌر عن تمسكه بحرٌة
الممتلكات العا ّمـة
واحترام القواعد العامة فً
محسوسـة من محٌطـه
التعبٌر والتعامل االٌجابً
والخاصة.
محٌطه.
ّ
األسـري والمدرسً.
مع اآلخرٌن.
فً نهاٌة السنة الخامسة فً نهاٌة السنة الرابعة من فً نهاٌة السنة الثالثة من
فً نهاٌة السنة األولى من
فً نهاٌة السنة الثانٌة من
مٌدان:
التعلٌم االبتدابً ٌكون
التعلٌم االبتدابً ٌكون
التعلٌم االبتدابً ٌكون المتعلم التعلٌم االبتدابً ٌكون
من التعلٌم االبتدابً،
الحٌـاة
الجماعٌة ٌكون المتعلم قـادرا على المتعلم قادرا على ممارسة قادرا على التعبٌر عن سلوك
المتعلم قادرا على ممارسة المتعلم قادرا على التعبٌر
الحوار فً مناقشة القضاٌا اٌجابً تجاه الذات واآلخرٌن حقوقه وتؤدٌة واجباته فً عن احترامه للذات
إبـراز دور مإسسات
األخر
وتقبل
التعاٌش
خبلل
من
الوطنً
بالتراث
تتعلق
التً
واآلخرٌن والرموز الوطنٌة،
بٌبته محافظا على
الدولة فً الممارسة
والتعبٌر عن تمسكه بحرٌة واحترام القواعد العامة فً
انطبلقا من أمثلة محسوسة
الممتلكات العامة
الدٌمقراطٌة وخدمة
التعبٌر والتعامل االٌجابً محٌطه.
من محٌطه األسري والمدرسً
والخاصة.
الصالح العام.
مع اآلخرٌن.
فً نهاٌة السنة األولى من
فً نهاٌة السنة الثانٌة من
فً نهاٌة السنة الخامسة فً نهاٌة السنة الرابعة من فً نهاٌة السنة الثالثة من
مٌدان:
التعلٌم االبتدابً ٌكون المتعلم
التعلٌم االبتدابً ٌكون المتعلم التعلٌم االبتدابً ٌكون المتعلم التعلٌم االبتدابً ٌكون
من التعلٌم االبتدابً
الحٌـاة
ٌكون المتعلم قادرا على قادرا على ممارسة الحوار قادرا على التعبٌر عن سلوك المتعلم قادرا على ممارسة قادرا على التعبٌر عن
المدنٌـة
اٌجابً تجاه الذات واآلخرٌن حقوقه وتؤدٌة واجباته فً احترامه لذاته واآلخرٌن
ـ ابراز دور مإسسات فً مناقشة القضاٌا التً
الوطنٌة ،انطبلقا من أمثلة
تتعلق بالتراث الوطنً والتعبٌر من خبلل التعاٌش وتقبل االخر بٌبته محافظا على
الدولة فً الممارسة
محسوسة من محٌطـه
الممتلكات العامة
واحترام القواعد العامة فً
عن تمسكه بحرٌة التعبٌر
الدٌمقراطٌة وخدمة
األسـري والمدرسً.
والخاصة.
والتعامل االٌجابً مع اآلخرٌن محٌطه.
الصالح العام.
بعد الكشؾ عن الممتلكات ٌنطلق من أمثلة محسوسة
ٌتعرؾ على مإسسات
بعد الكشؾ عن المإسسات
ٌعبر عن احترامه
مٌدان:
العامة والخاصة فً محٌطه فً محٌطه األسري والمدرسً
األمن الوطنً إلبراز
للقانون من خبلل قواعد اإلعبلمٌة بٌن اهمٌتها و
الحٌـاة
للتعبٌر عن سلوك اٌجابً
المدرسً ٌعبر عن
دورها فً السهر على
الدٌمقراطٌة سٌر مإسسات الجمهورٌة دورها فً إعبلم وتثقٌؾ
مساهمته فً الحفاظ علٌها .تجاه الرموز الوطنٌة.
خدمة المواطن ..
والمإسسات فً إطار مبادئ الدٌمقراطٌة المواطنٌن
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المنتظر من
التحضيري

تخص
كفاءات
ّ
التعلّمات
األولٌة:
ـ بعدا المكان
والزمان .
ـ التواصل
بشكل صحٌح
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الهوٌة
الضمٌر الوطنً

القٌم
والمواقف

المواطنة
التف ّتــــح على
العالم

الكفاءات
العرضٌة

طابع فكري

طابع منهجً

طابع تواصلً

ٌعبر عن اعتزازه بهوٌته الوطنٌة ٌكتشؾ مكونات هوٌته
الوطنٌة.
ٌعبر عن احترامه للرموز وألوان ٌحترم ألوان العلم الوطنً.
العلم الوطنً
ٌمارس المواطنة من خبلل التمتع ٌإدي واجباته نحو نفسه
ونحو اآلخرٌن.
بحقوقه وأدا ء واجباته.
ٌكتشؾ وجود شعوب أخرى
ٌكتشؾ وجود شعوب وثقافات
أخرى وٌتقبل التنوع.

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

ٌكتشؾ مكونات هوٌته
الوطنٌة.
ٌحترم ألوان العلم
الوطنً.
ٌإدي واجباته نحو
نفسه ونحو اآلخرٌن.
ٌكتشؾ وجود شعوب
أخرى .

ٌكتشؾ هوٌته
الشخصٌة .
ٌحترم ألوان العلم
الوطنً.
ٌإدي واجباته نحو
نفسه ونحو اآلخرٌن.
ٌكتشؾ محٌطه تدرٌجٌا
من القرٌب إلى البعٌد

 ٌستثمر المعلمةـ ٌستثمر المعلومة
ـ ٌستثمر المعلمة
 ٌقٌّم نتابج عملهـ ٌقٌّم نتابج عمله
ـ ٌق ٌّم نتابج عمله
ٌتصور طرق عمل
ـ ٌتصور طرق الحل وٌختار انسبها ـ ٌتصور طرق الحل وٌختار
ـ ٌكتشؾ قواعد الحٌاة الجماعٌة
وٌختر انسبها
انسبها
وعناصر الحٌاة الدٌمقراطٌة
 ٌكتشؾ قواعد الحٌاةـ ٌكتشؾ قواعد الحٌاة
الجماعٌة وعناصر الحٌاة
الجماعٌة وعناصر
الدٌمقراطٌة .
الحٌاة الدٌمقراطٌة.
 ٌرتب الوثابق حسب ٌ -تخذ طرق عمل ٌرتب الوثابق حسب ٌرتب الوثابق حسب نوعٌتهاناجعة
نوعٌتها وتوارٌخها
نوعٌتها وتوارٌخها
وتوارٌخها ومصادرها.
ـ ٌرتب الوثابق حسب
ومصادرها.
ـ ٌحدد مراحل أساسٌة فً النص ومصادرها.
نوعٌتها ومصادرها.
وٌستخلص منه المعلومات
المناسبة .
ـ ٌتواصل بشكل جٌد ٌ -تواصل بشكل جٌد
ـ ٌتواصل بشكل جٌد ومفهوم من ٌتواصل بشكل جٌد ومفهوم
ومفهوم من طرؾ
ومفهوم من طرؾ
من طرؾ االخرٌن
طرؾ االخرٌن
االخرٌن
االخرٌن
ـ ٌتواصل شفوٌا بشكل
ـ ٌتواصل شفوٌا بشكل سلٌم
ـ ٌعرض بشكل شفوي
ـ ٌتواصل شفوٌا
سلٌم
 ٌقدم عرضا شفوٌا او كتابةمعلومات مكتسبة .
بشكل سلٌم
حول قراءة أو مشاهدة -
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 ٌستثمر المعولمةـ ٌنتقً معلومات
ضرورٌة وٌنظمها
بشكل منطقً.
ـ ٌربط العبلقة بٌن
مفهومٌن اثنٌن .

ٌكتشؾ هوٌته الشخصٌة.
ٌحترم ألوان العلم الوطنً
ٌإدي واجباته .
ٌكتشؾ محٌطه المحلً
بشكل تدرٌجً
 ٌستثمر المعولمةـ ٌربط العبلقة بٌن
مفهومٌن اثنٌن .

 ٌرتب السندات وٌصنفهاحسب معٌار (النوع  ،اللون
والشكل .)...

 ٌتواصل بشكل جٌدومفهوم من طرؾ
االخرٌن
 ٌعرض شفوٌا معلوماتمكتسبة.
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طابع شخصً
واجتماعً
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ـ ٌبدي حب االطبلع
ـ ٌبدي حب االطبلع
ـ ٌبدي حب االطبلع
ـ ٌثق فً نفسه
ـ ٌثق فً نفسه
ـ ٌتمتع باالستقبللٌة شٌبا
ـ ٌثق فً نفسه
 ٌتمتع باالستقبللٌة شٌبا فشٌبا فشٌبا ٌندمج فً فوج العمل وٌساهمـ ٌندمج فً فوج العمل
ـ ٌندمج فً فوج العمل وٌساهم وٌساهم فً تحقٌق المهام
فً تحقٌق المهام المشتركة
المشتركة
فً تحقٌق المهام المشتركة
ـ ٌبدي راٌه وٌتقبل الرأي
 ٌبدي راٌه وٌتقبل الرأي المخالؾ -ـ ٌبدي راٌه وٌتقبل الرأي
المخالؾ.
ٌتحلى بروح العمل فً الفرٌق
المخالؾ
ٌ -تطوع وٌساهم فً األعمال

– ٌعبر عن اختٌاراته
وٌتقاسمها مع اآلخرٌن
ـ ٌتمتع باالستقبللٌة
شٌبا فشٌا
ـ ٌنظم عمله الشخصً

 ٌتمتع باالستقبللٌة شٌبافشٌبا
ـ ٌنظم عمله الشخصً.

التضامنٌة والخٌرٌة.
المإسسات العمومٌة

ـ البرٌد والمواصبلت

المفاهٌم والمعارف

التراث الوطنً
 -المعالم األثرٌة

ـ المراكز الثقافٌة والرٌاضٌة

 -الصناعات التقلٌدٌة

المواطنة

 -المحمٌات الوطنٌة

ـ المواطنة حقوق وواجبات

ـ الحوار
ـ أهمٌة الحوار
ـ قواعد الحوار
ـ التمٌٌز العنصري

 حقوق اإلنسان (:حقوق الطفل)الجمهورٌة الجزائرٌة .
ـ السلطات الثبلثة
( التشرٌعٌة التنفٌذٌة والقضابٌة )

 -المجالس الشعبٌة المنتخبة
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الصحة وترشٌد االستهبلك  :النظافة وحماٌة البٌئة
ـ قواعد الصحة
ـ ترشٌد االستهبلك
ـ الوقاٌة من االخطار .
التنوع الثقافً :
ـ التنوع الثقافً :
ـ اللؽة
ـ العادات والتقالٌد

وسائل اإلعبلم :

األمن الوطنً :

 -اإلذاعة والتلفزٌون

ـ الشرطة

 -الصحافة

ـ الدرك الوطنً

 -االنترنٌت

ـ الحماٌة المدنٌة .

ـ قواعد النظافة
ـ عناصر البٌبة
ـ المساحات الخضراء
الحقوق و الواجبات

ـ الحق فً التعلٌم
 الحق فً الراحة واللعبـ واجب الطاعة واالحترام
ـ واجب االنضباط

قواعد اللٌاقة
ـ التحٌة ورد التحٌة
ـ طاعة الوالدٌن.
ـ احترام الكبار
الهوٌة :
ـ الهوٌة الشخصٌة
ـ بطاقة التعرٌؾ المدرسٌة
الرموز الوطنٌة :

ـ اتقان العمل.

ـ العلم الوطنً

الممتلكات :
الممتلكات العامة والخاصة.

ـ النشٌد الوطنً.
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 .1مخطط الموارد لبناء كفاءات مرحمة التعميم االبتدائي
ّ
مخطط الموارد المعرفٌة ،هو ّ
خزان المحتوٌاتٌ ،تض ّمن أه ّم المعارؾ المستهدفة كموارد من أجل تحقٌق كفاءات المنهاج  .وٌم ّكن هذا الجدول من رإٌة أفضل
للعبلقة بٌن الكفاءة والموارد المعرفٌة والمٌادٌن فً ك ّل طور من األطوار المرحلة التعلٌمٌة.
األطوار

المٌادٌن

الحٌاة الجماعٌة

الطــــور 2

الحٌاة المدنٌة

الحٌاة الدٌمقراطٌة
والمإسسات
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الكفاءات الختامٌة المستهدفة

الموارد الضرورٌة لبناء الكفاءات
معرفيـة

قواعد اللٌاقة:
 ٌبدي سلوكا اٌجابٌا فً محٌطه من خبلل التح ٌّة ور ّدهاالتعرؾ على قواعد التواصل وربط العبلقة
 طاعة الوالدٌنمع اآلخرٌن.
 احترام الكبار ٌع ّبر بسلوك اٌجابً فً محٌطه عن التزامهبقواعد النظافة والمساهمة فً حماٌة البٌبة النظافة وحماٌة البٌئة :
ـ قواعد النظافة
ـ عناصر البٌبة
ـ المساحات الخضراء.
الهوٌة :
 ٌتواصل بشكل اٌجابً مع اآلخرٌن بعد الهوٌة الشخصٌةالتعرؾ على عناصر هوٌته الشخصٌة.
 بطاقة التعرٌؾ المدرسٌة ٌم ٌّز بٌن الحق والواجب من خبلل نظامالحقوق و الواجبات :
الحٌاة فً القسم تبعا للبرنامج الدراسً
 الحق فً التعلٌمالٌومً مإ ّدٌا عمله بإتقان.
 الحق فً الراحة واللعب واجب الطاعة واالحترام واجب االنضباط إتقان العمل .الرموز الوطنٌة :
 ٌنطلق من أمثلة محسوسة فً محٌطه العلم الوطنًاألسري والمدرسً للتعبٌر عن سلوك
 النشٌد الوطنًاٌجابً تجاه الرموز الوطنٌة.
صة الممتلكات :
 بعد الكشؾ عن الممتلكات العا ّمة والخا ّفً محٌطه المدرسًٌ ،ع ّبر عن مساهمته فً ـ الممتلكات العا ّمة
صة .
ـ الممتلكات الخا ّ
الحفاظ علٌها.

منيجيـة
 ٌ -إ ّدي التحٌة ٌستثمر المعلومة ٌربط العبلقة بٌن مفهومٌن اثنٌن ٌبلحظ و ٌرتب ٌتواصل بشكل جٌد ٌستثمر المعلومة ٌعرض بشكل شفوي معلومات مكتسبة ٌتمتع باالستقبللٌة شٌبا فشٌبا ٌنظم عمله الشخصً ٌستظهر ٌعبر بالرسم ٌكتشؾ مكونات هوٌته الشخصٌة ٌحترم ألوان العلم والرموز الوطنٌة ٌتمتع باالستقاللٌة شٌئا فشٌئاـ ٌحترم ألوان العلم و الرموز الوطنٌة

ـ ٠ئدٚ ٞبغحةزٗ ٔؿٔ ٛفغٗ ٔٚؿ ٛب٢خشٓ٠
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 ٌطبق قواعد الصحة واألمن وترشٌداالستهبلك فً محٌطه األسري .

الحٌاة الجماعٌة

الطــــور 1

الحٌاة المدنٌة

الحٌاة الدٌمقراطٌة
والمإسسات
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 بعد الكشؾ عن ثراء التراث الوطنً ٌبٌنأهمٌّة حماٌته وترقٌته

 ٌنطلق من امثلة واقعٌة للتعبٌر عن تقبلهللتعاٌش مع اآلخرٌن باحترامه للتنوع
الجنسً والثقافــً.
 ٌنطلق من امثلة واقعٌة للتعبٌر عن تبنٌهللحوار كؤسلوب حضاري فً التواصل و
رفضه لكل اشكال التمٌٌز العنصري

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

الصحة وترشٌد االستهبلك:
ـ قواعد الصحة
ـ ترشٌد االستهبلك
ـ الوقاٌة من األخطار
التراث الوطنً
 المعالم األثرٌة الصناعات التقلٌدٌة المحمٌات الوطنٌةالتنوع الثقافً :
ـ اللؽـة
ـ العادات والتقالٌد
الحوار
ـ أهمٌة الحوار
ـ قواعد الحوار
ـ التمٌٌز العنصري

األمن الوطنً :
 ٌتعرؾ على مإسسات األمن الوطنًـ الشرطة
والحماٌة المدنٌة إلبراز دورها فً السهر
ـ الدرك الوطنً
على خدمة المواطن.
ـ الحماٌة المدنٌة
 بعد الكشؾ عن المإسسات اإلعبلمٌة ٌبٌنوسائل اإلعبلم :
اهمٌتها و دورها فً إعبلم وتثقٌؾ
 االذاعة والتلفزٌونالمواطنٌن .
 الصحافة -االنترنٌت.

ـ ٌربط العالقة بٌن مفهومٌن اثنٌن .
ـ ٌالحظ و ٌرتب
ـ ٌتواصل بشكل جٌد
ـ ٌعرض بشكل شفوي معلومات مكتسبة .
 ٌتمتع باالستقاللٌة شٌئا فشٌئاـ ٌنظم عمله الشخصً.
ـ ٌؤدي التحٌة.
ـ ٌتواصل بشكل جٌد .
ـ ٠غسظٙش
ـ ٠ؼحش جةٌشعُ
٠ؼحش ػٓ بػسضبصٖ ج٠ٛٙسٗ بٌٛؽٕ١دـ
ـ ٠ؼحش ػٓ بؾسشبِٗ ٌٍشِٛص بٌٛؽٕ١د ٚأٌٛبْ
بٌؼٍُ بٌٛؽٕٟ
ـ ّ٠ةسط بٌّٛبؽٕد ِٓ خالي بٌسّسغ جؿمٛلٗ ٚأدبء
ٚبغحةزٗ
ـ ٠ىسشف ٚغٛد شؼٛت ٚضمةفةذ أخش. ٜ
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الحٌاة الجماعٌة

ـ ٌب ٌّن دور المإسسات
العمومٌة فً خدمة
المواطن
 -المواطنة

الحٌاة المدنٌة

ـ المواطنة حقوق
وواجبات

الطــــور 1

 حقوق اإلنسان(حقوق الطفل)
 مإسسات الدولةالجزابرٌة
ـ السلطات الثبلثة

الحٌاة الدٌمقراطٌة
والمإسسات

( التشرٌعٌة التنفٌذٌة
والقضابٌة )

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

المإسسات العمومٌة
ـ البرٌد والمواصبلت
ـ المراكز الثقافٌة والرٌاضٌة

 ٌستثمر المعلومةـ ٌربط العبلقة بٌن مفهومٌن اثنٌن .
ـ ٌبلحظ و ٌرتب
 ٌمارس مواطنته من خبلل التعبٌر عنـ ٌتواصل بشكل جٌد
مسإولٌته وتفاعله االٌجابً مع مشكبلت حقوق ـ ٌعرض بشكل شفوي معلومات مكتسبة
اإلنسان.
 ٌتمتع باالستقبللٌة شٌبا فشٌباـ ٌنظم عمله الشخصً.
ـ ٌإدي التحٌة.
ـ ٌتواصل بشكل جٌد .
ـ ٌستظهر
 ٌعبر عن احترامه للقانون من خبلل معرفته ـ ٌعبر بالرسمـ ٌعبر عن اعتزازه بهوٌته الوطنٌة
لقواعد سٌر مإسسات الدولة فً إطار مبادئ
ـ ٌعبر عن احترامه للرموز الوطنٌة وألوان
الدٌمقراطٌة.
العلم الوطنً
ـ ٌمارس المواطنة من خبلل التمتع بحقوقه
وأداء واجباته
ـ ٌكتشؾ وجود شعوب وثقافات أخرى .

 المجالس الشعبٌةالمنتخبة.
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ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

 .4اىجشاٍظ اىغْ٘ٝخ
 5.4برنامج السنة األولى من التعلٌم االبتدائً
نص الكفاءة الشاملة للسنة :فً نهاٌة السنة األولى من التعلٌم االبتدائً ٌكون المتعلّم قادرا على التعبٌر عن احترامه للذات واآلخرٌن والرموز الوطنٌة ،انطبلقا
من أمثلة محسوسة من محٌطه األسري والمدرسً.
ـ ٌكتشؾ هوٌته الشخصٌة
الهو ٌّة الجزائرٌة
ـ ٌحترم األلوان و الرموز الوطنٌة
الضمٌر الوطنً
قٌم بناء الشخصٌة
ـ ٌإدي واجباته نحو نفسه ونحو اآلخرٌن
المـواطنة
ـ ٌكتشؾ محٌطه المحلً بشكل تدرٌجً .
التف ّتح على العالم
 -راد ؽبثغ فنشٛ

الكفاءات العرضٌة

 راد ؽبثغ ٍْٖغٜ راد ؽبثغ ر٘اطيٜ -راد ؽبثغ فشدٗ ٛاعزَبػٜ

المٌدان

الحٌاة
الجماعٌة

ـ
ـ

مركبات الكفاءة
الكفاءة الختامٌة
ٌ .1بدي سلوكا ـ ٌح ًٌّ وٌر ّد التح ٌّة بعد التعرّ ؾ على
إٌجابٌا فً
مختلؾ ألفاظ التح ٌّة.
محٌطه من
ـ ٌربط عبلقات اجتماعٌة مع اآلخرٌن
خبلل التعرف
فً محٌطه األسري والمدرسً .
على قواعد
التواصل
ـ ٌعبر عن احترامه للكبار وطاعته
وربط العبلقة
للوالدٌن .....
مع اآلخرٌن

٠غسطّش بٌّؼٍِٛد
٠شجؾ بٌؼاللد جِ ٓ١ف ٓ١ِٛٙبضٕٓ١
٠شزث بٌغٕذبذ ٠ٚظٕفٙة ؾغث ِؼ١ةس (بٌٕٛع  ،بٌٍٚ ْٛبٌشىً)...
٠سٛبطً جشىً غ١ذ ِٚف ِٓ َٛٙؽشف ب٢خشٓ٠
٠ؼشع جشىً شفِ ٞٛؼٍِٛةذ ِىسغحد
٠سّسغ جةالعسمالٌ١د ش١اة فش١اة
ٕ٠ظُ ػٍّٗ بٌشخظ.ٟ
أنماط الوضعٌات التعلمٌة
المحتوٌات المعرفٌة
قواعد اللٌاقة
ـ التحٌة ،ور ّد التح ٌّة

ـ طرح وضعٌات مشكلة تعلمٌة
تخص التواصل من خبلل :

ـ طاعة الوالدٌن

ـ ربط عبلقة مع اآلخرٌن

ـ احترام الكبار

ـ احترام المعلم والزمبلء والكبار
وطاعة الوالدٌن

معاٌٌر ومإشرات التقوٌم

المبلحظة كاده تقوٌم:
المبلءمة :
ـ ٌمٌز بٌن انواع التحٌة
توظٌف أدوات المادة .
اختٌار الوقت
االنسجام
ذكر الفاظ التحٌة .
التماٌز
ـ ٌبادر بالتحٌة

ّ
الزمـن

55

حصة
ّ
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الحٌاة
المدنٌة

الحٌاة
الدٌمقراطٌة
والمإسسات
ّ

ٌ .2تواصل بشكل
اٌجابً مع اآلخرٌن
التعرف على
بعد
ّ
عناصر هو ٌّته
الشخصٌة .

ٌ .3نطلق من
أمثلة محسوسة فً
محٌطه االسري
والمدرسً للتعبٌر
عن سلوك اٌجابً
تجاه الرموز
الوطنٌة

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

ـ ٌتعرّ ؾ على العناصر التً تكون الهوٌة :
ـ الهوٌة الشخصٌة
هوٌته الشخصٌة.
ـ ٌنجز بطاقة التعرٌؾ المدرسٌة ـ ـ بطاقة التعرٌؾ
ٌق ّدم نفسه ،وٌق ّدم اآلخرٌن .
المدرسٌة

ٗػؼٞبد ٍشنيخ رؼيَٞخ رخض:
ـ ػٕةطش بٌ٠ٛٙد بٌشخظ١د ( بالعُ  ٚبٌٍمث)
ـ بٔػةص جطةلد بٌسؼش٠ف بٌّذسع١د ( بالعُ ـ
بٌٍمث ـ بٌغٓ ـ بٌظٛسخ)
ـ بٌسؼش٠ف جٕفغٗ  ٚزمذ ُ٠ب٢خشٓ٠

وضعٌة إدماجٌة
وضعٌات مشكلة تعلمٌة تخص :
ـ ٌحفظ المقطع االول منن النشٌد الرموز الوطنٌة :
ـ حفظ المقطع األوّ ل من النشٌد الوطنً
ـ العلم الوطنً
الوطنً .
ـ رسم العلم الوطنً بؤلوانه
 ٌعبر عن سلوك سوي أثناء تحٌة ـ النشٌد الوطنًـ الوقوؾ مستع ّدا أثناء تحٌة العلم الوطنً.
العلم .
 ٌقدم عمبل فردٌا أو جماعٌا لهصلة بالرموز الوطنٌة

اىَالؽظخ مبدٓ رقٌ٘ٝ
المالءمة :
ـ ذكر عناصر الهوٌة
الشخصٌة
توظٌف منهجً ألدوات
المادة
 ٌتحرك فً حٌز مكانًاالنسجام
 ٌربط بٌن االسم والبطاقةالتماٌز
 ١ّ٠ض ج ٓ١بٌزبذ ٚب٢خشالمبلحظة كاده تقوٌم :
المبلءمة :
استظهار المقطع األول من
النشٌد الوطنً
توظٌف منهجً ألدوات
المادة .
( ٌرسم العلم الوطنً
بؤلوانه) .
االنسجام
ٌربط بٌن العلم والنشٌد
الوطنٌٌن .
التماٌز :
ٌعبر بالرسم

30
حصص

 21حصة

وضعٌة إدماجٌة

مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2116 -

155

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

 1.1برنامج السنة الثانٌة من التعلٌم االبتدائً
نص الكفاءة الشاملة للسنة :فً نهاٌة السنة الثانٌة من التعلٌم االبتدائً ٌكون المتعلم قادرا على ممارسة حقوقه وتؤدٌة واجباته فً بٌئته محافظا على الممتلكات العامة والخاصة
ـ ٝنزشف ٕ٘ٝزٔ اىشخظٞخ
الهو ٌّة الجزائرٌة
قٌم بناء الشخصٌة
ـ ٠ؿسشَ أٌٛبْ بٌؼٍُ  ٚبٌشِٛص بٌٛؽٕ١د
الضمٌر الوطنً
ـ ٝؤدٗ ٛاعجبرٔ ّؾ٘ ّفغٔ ّٗؾ٘ اٟخشِٝ
المـواطنة
ـ ٝنزشف ٍؾٞطٔ رذسٝغٞب ٍِ اىقشٝت إى ٚاىجؼٞذ.
التف ّتح على العالم
 راد ؽبثغ فنشٛ ٠غسطّش بٌّؼٍِٛدالكفاءات العرضٌة

 راد ؽبثغ ٍْٖغٜ راد ؽبثغ ر٘اطيٜ -راد ؽبثغ فشدٗ ٛاعزَبػٜ

الميدان

الكفاءة الختامية

مركبات الكفاءة

الحٌــاة
الجماعٌة

ٌ .1عبر بسلوك
إٌجابً فً محٌطه
عن التزامه بقواعد
النظافة والمساهمة
فً حماٌة البٌئة

ـ ٌتعرؾ على العناصر
التً تشكل البٌبة
ـ ٌبلحظ األضرار التً
ٌلحقها االنسان بالبٌبة
ـ ٌقترح قابمة إجراءات
للحفاظ على قواعد
النظافة والبٌبة

 ٕ٠سمِ ٟؼٍِٛةذ ػشٚس٠د ٕ٠ٚظّٙة جشىً ِٕطم.ٟـ ٠شجؾ بٌؼاللد جِ ٓ١ف ٓ١ِٛٙبضٕٓ١
 ٠سّخز ؽشق ػًّ ٔةغؼد ٠شزث بٌٛضةئك ؾغث ٔٛػ١سٙة ِٚظةدس٘ة ٠سٛبطً جشىً غ١ذ ِٚف ِٓ َٛٙؽشف ب٢خشٓ٠ ٠ؼشع شف٠ٛة أ ٚوسةجد ِؼٍِٛةذ ِىسغحد ٠ؼحش ػٓ بخس١ةسبزٗ ٠ٚسمةعّٙة ِغ ٠سّسّغ جةالعسمالٌ١د ش١اة فش١اةـ ٕ٠ظُّ ػٍّٗ بٌشخظ.ٟ

المحتويات المعرفية
النظافة وحماٌة البٌئة
ـ قواعد النظافة
ـ عناصر البٌبة
ـ المساحات الخضراء

أنماط الوضعيات التعلمية

معايير ومؤشرات التقويم

الحجم الساعي

وضعٌة مشكلة تخص:
ـ إقامة العبلقة بٌن حٌاة اإلنسان وعناصر البٌبة
( الماء ،الهواء – التربة ـ النبات) باعتماد
السندات .
ـ استعراض صور ومشاهد لوضعٌات حقٌقٌة
دالة على النظافة
ـ إبراز أهمٌة المحافظة على البٌبة واثر ذلك
على الصحة من خبلل حملة تطوعٌة لتنظٌؾ
المحٌط أو التشجٌر.

المبلحظة كؤداة تقوٌم
المبلءمة :
ـ ٌذكر عناصر ا البٌبة
توظٌف أدوات المادة
ـ استعراض صور
ومشاهد.
االنسجام
ـ ٌربط بٌن النظافة
وجمال المحٌط
التماٌز :الدقة فً الربط

 23حصص
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اىؾٞــبح
اىَذّٞخ

ٌ .2م ٌّز بٌن الحقّ
والواجب من خبلل
نظـام الحٌـاة فً
القســم ،تبعـا
للبرنامج الدراسً
الٌومً ،مإدّ ٌـا
عمله بإتقان.

ـ ٌص ّنؾ الحقوق
والواجبات على أساس
سند معطى .
 ٌقابل بٌن ما هو ّحق
وما هو واجب .
ـ ٌتصرؾ بشكل
مسإول بإتقانه للعمل
المطلوب.

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

الحقوق والواجبات:
ـ الحق فً التعلٌم
 الحق فً الراحةواللعب
ـ واجب الطاعة
واالحترام
ـ واجب االنضباط
ـ اتقان العمل .

وضعٌة مشكلة تخص
ـ تبٌن الحق والواجب  ،انطبلقا من وضعٌات
من المحٌط األسري والمدرسً .
ـ التحمس للعمل و إتقانه من خبلل أداء
واجباته المدرسٌة بوضع برنامج للمذاكرة
.

المبلحظة كؤداة تقوٌم :
المبلءمة :
ـ ٌمٌز بٌن حقه وواجبه
توظٌف أدوات المادة
ـ ٌسطر برنامج عمل
االنسجام
– ٌربط بٌن واجب إتقان
العمل والحق فً الراحة
التماٌز :
ـ ٌربط بٌن مفهومٌن

 21حصة

وضعية إدماجية

الحٌاة
الدٌمقراطٌة
والمإسسات
ّ

 3ـ ثؼذ اىنشف ػِ ـ ٠مذَ أِطٍد ػٓ ِّسٍىةزٗ
بٌخةطد ٚبٌّّسٍىةذ
اىََزينبد اىؼبٍخ
بٌّشسشود .
ٗاىخبطخ فٜ
ٍؾٞطٔ اىَذسعٜ
ٝؼجش ػِ ٍغبَٕزٔ ـ ٠ظٕف بٌّّسٍىةذ
ف ٜاىؾفبظ ػيٖٞب بٌخةطد ٚبٌؼةِد ِٓ خالي
عٕذ ِؼط.ٝ
..
ـ ٠حشس ِغؼةٖ ف١ة ٠سؼٍك
جةٌؿفةظ ػٍ ٝبٌّّسٍىةذ

اىََزينبد :
بٌّّسٍىةذ بٌؼةِد
بٌّّسٍىةذ بٌخةطد

ٗػؼٞخ ٍشنيخ رخض
ـ ؽح١ؼد بٌّّسٍىةذ بٌخةطد ٚبٌّّسٍىةذ بٌؼةِد
ِٓ خالي بألضةش ٚبٌسػ١ٙضبذ بٌّذسع١د
ٗػؼٞخ ٍشنيخ رؼيَٞخ رخض :
ـ غشد جؼغ بٌّّسٍىةذ بٌخةطد ٚبٌّّسٍىةذ
بٌؼةِد فٔ ٟؿ١طٗ بٌمش٠ث
ٗػؼٞخ ٍشنيخ رخض:
ـ بٌّؿةفظد ػٍ ٝبألدٚبذ بٌّذسع١د ٚأضةش
بٌمغُ ٚبٌّشبفك بألخش.ٜ

المالحظة كأداة تقوٌم :
المالءمة :
ـ ١ّ٠ض ج ٓ١بٌّّسٍىةذ بٌؼةِد
 ٚبٌخةطد
توظٌف أدوات المادة
ـ استعمال األثاث
والتجهٌزات
االنسجام
زظٛس ِؿذدبذ بٌخةص
ٚبٌؼةَ
بٌسّة٠ض :
ـ اجذبء بإلؾغةط جّغئ١ٌٚسٗ
زػةٖ بٌّّسٍىةذ

30

حصص

وضعية إدماجية
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ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

برنامج السنة الثالثة من التعلٌم االبتدائً
فً نهاٌة السنة الثالثة من التعلٌم االبتدائًٌ ،كون المتعلّم قادرا على التعبٌر عن سلوك إٌجابً تجاه الذات واآلخرٌن ،من خبلل التعاٌش وتق ّبل
نص الكفاءة الشاملة للسنة
اآلخر ،واحترام القواعد العا ّمة فً محٌطه.
الهوٌـة
ٌكتشؾ مكونات هوٌته الوطنٌة
القٌم
الضمٌر الوطنً
ٌحترم ألوان العلم و الرموز الوطنٌة
ٌإدي واجباته نحو نفسه ونحو اآلخرٌن
المواطنـة
والمواقف
ٌكتشؾ وجود شعوب أخرى
ّ
التفتح على العالم
طابع فـكري
ٌستثمر المعلومةٌ -قٌم نتابج عملهٌ -تصور طرق الحل وٌختار انسبهاٌ -كتشؾ قواعد الحٌاة الجماعٌة وعناصر الحٌاة الدٌمقراطٌة .
طابع منهـجً
ٌرتب الوثابق حسب نوعٌتها وتوارٌخها ومصادرها
الكفاءات
طابع تواصلـً
ٌتواصل بشكل جٌد ومفهوم من طرؾ اآلخرٌن ـ ٌتواصل شفوٌا بشكل سلٌم
العرضٌة
طابع شخصً واجتماعً ٌبدي حب االطبلع ٌ -ثق فً نفسه ٌ -تمتع باالستقبللٌة شٌبا فشٌباٌ -ندمج فً فوج العمل وٌساهم فً تحقٌق المهام المشتركة ٌ -بدي رأٌه وٌتقبل
الرأي المخالؾ.
ّ
الزمـن
معاٌٌر ومإشرات التقوٌم
أنماط الوضعٌات التعلمٌة
المحتوٌات المعرفٌة
مركبات الكفاءة
الكفاءة الختامٌة
المٌدان
ٌتعرف على العناصر التً تش ّكل
ـ ٌذكر عناصر البٌبة
 ٌتعرّؾ على العناصر المش ّكـلةالنظافة وحماٌة البٌبة :
ّ
ٌع ّبر عن سلوك إٌجابً
البٌئـة
ـ ٌربط العناصر ربطا
للبٌبة؛
ـ قواعد النظافة
ٌربط العبلقة بٌن عناصر البٌئة
صحٌحا؛
 وضعٌة للتساإل عن التدهـورتجاه الذات واآلخرٌـن
ـ عناصر البٌبة
واألضرار التً ٌتسبب فٌها
البٌنً؛
من خبلل احترامه للقواعد
ـ المساحات الخضراء
الحٌاة
اإلنسان
 ٌق ّدم اقتراحات وجٌهة. وضعٌة تخصّ قواعد النظافة 10حصص
الجماعٌة
العا ّمـة فً محٌطه.
والمحافظة على البٌبة؛
ٌقترح قائمة إجراءات للحفاظ
 (حملة تطوعٌة لتنظٌؾ المحٌطعلى قواعد النظافة والبٌئة
والتشجٌر) .
( مشروع )

وضعٌة إدماجٌة

مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 2116 -

158

اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

الحٌاة
المدنٌة

الحٌاة
الدٌمقراطٌة
والمإسسات
ّ

ٌنطلق من أمثلة
واقعٌة للتعبٌر عن
تق ّبله للتعاٌش مع
اآلخرٌن باحترام
االختبلف .

ٌتعــــ ّرف عــــلى
مإسسات األمــن
ّ
الوطنً والحماٌة
المدنٌـة إلبــــراز
دورها فً السهر
على خدمة
المواطن ..

التنوع
ٌستخلص مفهوم
ّ
الثقافً من سندات معطـاة
عدم التفرقة بٌن الذكور

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

 االختبلؾ الجنسً -التنوع اللؽوي والثقافً

وضعٌة تخص :
 استؽبلل صور ونصوص للتمٌٌز بٌناللؽة والعادات فً مناطق مختلفة من الجزابر
 االنطبلق من أمثلة ملموسة لتبرٌر موقفه منالتفرقة بٌن الذكور واإلناث ؛

واإلناث

 -العادات والتقالٌد

ٌبرر تعامله
ٌشرح مسعاه و ّ
مع اآلخرٌن بشكل اخوي.

 تقبل األخر من خبلل عروض تبرزاالنسجام والوحدة فً المجتمع.
وضعٌة إدماجٌة
تخص :
وضعٌة
ّ
األمن الوطنً :
 من خبلل صور وأشرطة للكوارث الطبٌعٌة،ـ الشرطة
ٌتبٌن مهام أجهزة األمن والحماٌة المدنٌة فً
تسٌٌر األزمات؛
ـ الدرك الوطنً
 ٌنطلق من إحصاء حوادث الطرقاتٌ ،ظهرـ الحماٌة المدنٌة
أهمٌّة احترام إشارات المرور ؛

ّ
ٌطلع على مهام أجهزة األمن
الوطنً والحماٌة المدنٌة .
ّ
ٌحذر من اإلخطـار
ٌث ّمن دور أجهزة األمن فً
السهـر على امن وسبلمـة
المواطنٌن .

المبلءمةٌ :قـارن
توظٌف أدوات المادة :استؽبلل
السندات؛
االنسجامٌ :ربط بٌن العادات
والتقالٌد وأمكنتها ؛
التماٌز :التواصل الجٌد .

المبلءمة :
ٌتع ّرؾ على أجهزة األمن
توظٌف أدوات المادة :
ٌستؽلل صور وأشرطة
االنسجامٌ :ربط بٌن األخطار
والوقاٌة منها
التماٌز:
ـ ٌربط بٌن مفهومٌن

 11حصة

 11حصة

 التواصل مع مإسّسة األمن القرٌبة منمحٌطه ،وإنجاز عرض حول المقابلة.

وضعٌة إدماجٌة
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ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

 1.1برنامج السنة الرابعة من التعلٌم االبتدائً
نص الكفاءة الشاملة للسنة
القٌم
والمواقف
الكفاءات
العرضٌة

الهوٌـة
الضمٌر الوطنً
المواطنـة
التف ّتح على العالم
طابع فـكري
طابع منهـجً
طابع تواصلـً
طابع شخصً واجتماعً

المٌدان

الكفاءة الختامٌة
بعد الكشف عن ثراء
التراث الوطنًٌ ،ب ٌّن
أه ّمٌة حماٌته وترقٌته

الحٌاة
الجماعٌة

فً نهاٌة السنة الرابعة من التعلٌم االبتدائًٌ ،سلك المتعلّم سلوكا مدنٌا إٌجابٌا تجاه الذات واآلخرٌن ،من خبلل التعاٌش مع اآلخر ،وٌحترم القواعد
العا ّمة فً محٌطه األسري واالجتماعً.
ّ
ٌعتز بمكوّ نات هوٌته الوطنٌة
ٌحترم ألوان العلم و الرموز الوطنٌة وٌدافع عنها
ٌإدي واجباته نحو نفسه ونحو اآلخرٌن
ٌنمًّ معارفه بثقافات وحضارات شعوب أخرى
ٌبحث عن المعلومة وٌستثمرها ٌ -ق ٌّم نتابج عملهٌ -تصوّ ر طرق الح ّل وٌختار انسبهاٌ -نمًّ عبلقاته االجتماعٌة على مبدأ الدٌمقراطٌة .
ٌر ّتب أعماله وفق ّ
خطة مع ّدة مسبقا .
ٌتواصل باستعمال وسابل اال ّتصال الحدٌثة .
ٌعمل على تنمٌة حبه االطبلع– ٌنمًّ استقبللٌته فً العملٌ -ندمج فً األعمال الفوجٌة ،وٌساهم فً تحقٌق المهام المشتركة – ٌحترم رأي ؼٌره.
ّ
الزمـن
معاٌٌر ومإشرات التقوٌم
أنماط الوضعٌات التعلمٌة
المحتوٌات المعرفٌة
مركبات الكفاءة
تخص :
وضعٌة مشكلة تعلمٌة
ّ
التراث الوطنً
ٌتعرف على التراث المح ّلً
ّ
المبلءمة:
ٌعتمد على صور وأشرطة وزٌارات
والوطنً ( المعالم األثرٌة ).
ٌذكر أه ّم أنواع التراث
 المعالم األثرٌةمٌدانٌة إلعداد جرد للمعالم األثرٌة
توظٌف أدوات المادّ ة:
 الصناعات التقلٌدٌةوالمحمٌات الوطنٌة؛
ٌصنف أنواع الصناعات
ٌستؽ ّل السندات
التقلٌدٌة فً محٌطه القرٌب.
 المحمٌات الوطنٌة بعد زٌارة مٌدانٌة أو مشاهدة 11حصة
االنسجام:
صور وأشرطةٌ ،نجز بطاقة ّفنٌة
ٌقدم اقتراحا ٌرمً إلى الحفاظ
ٌربط بٌن الحرفة وبٌبتها
معطاة لمعلم أثري.
على المعالم األثرٌة والصناعات
التقلٌدٌة .
 ٌستؽ ّل الصور والرسومات لربط التماٌز :الصناعة التقلٌدٌة بؤماكن تواجدها،
ودورها فً الحفاظ على السمة
الثقافٌة .

الد ّقة فً التصنٌؾ

وضعٌة إدماجٌة
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ٌنطلق من أمثلة
واقعٌة للتعبٌر عن
تب ّنٌه للحوار كؤسلوب

الحٌاة المدنٌة

حضاري فً التواصل،

ورفضه لكل ّ أشكال
المٌز العنصري.

ٌتعرف على قواعد الحوار
ّ
(تق ّبل الرأي المخالف)
ٌؤخذ الكلمة ،وٌشارك فً الحوار
بشكل ّ
منظم ،القتراح حل ّ لمشكل
مطروح فً محٌطه.

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

الحوار:
 قواعد الحوار أهم ٌّة الحوار -المٌز العنصري

تخص :
وضعٌة
ّ
 استنباط قواعد الحوار من خبلل سنداتمختارة ( قصّة مثبل)؛
 تحرٌر فقرة تتضمّن تداول الكلمة بشكلّ
منظم ،من خبلل تمثٌل مسرحً؛
 -اقتراح ح ّل لنزاع (شجار) فً محٌطه.

ٌقدّ م أمثلة لتبرٌر رفضه لكل ّ
أشكال المٌز العنصري .

المبلءمة:
 ٌذكر ضوابط الحوارتوظٌف أدوات المادّ ة:
 ٌستؽ ّل السنداتاالنسجام:
 ٌلتزم بزمن ومقامالحوار

 11حصة

التماٌز:
 تقبل الرأي المخالؾ.وضعٌة إدماجٌة

تعــرف على
بعد ال ّ
المإسسات اإلعبلمٌة،
ّ
الحٌاة
الدٌمقراطٌة
والمإسسات
ّ

المإسسات اإلعبلمٌة
ٌعرف
ّ
(المسموعة والمكتوبة والمرئٌة)

وسائل اإلعبلم :
 -اإلذاعة

ٌب ٌّن أه ّمٌتها ودورها

نصا مبلئما إلبراز دور
ٌستغل ّ ّ
المإسسة اإلعبلمٌة فً اإلعبلم
ّ
وتثقٌف المواطن .

 -الجرابد

المواطن.

ٌحترم قواعد استعمال االنترنٌت

 -االنترنٌت

فً إعبلم وتثقٌف

من خبلل الئحة اإلرشادات .

 -التلفزٌون

تخص - :اعتماد صور ونصوص
وضعٌة
ّ
للتعرٌؾ بالمإ ّسسات اإلعبلمٌة
(المسموعة والمكتوبة والمربٌة)؛

المبلءمة :
ٌص ّنؾ المإسّسات
اإلعبلمٌة

 االنطبلق من الما ّدة اإلعبلمٌة الستخبلصدورها اإلعبلمً والتثقٌفً؛

توظٌف أدوات المادّ ة :
استؽبلل السندات

 استؽبلل مطوٌة إرشادات الستخبلص قواعدوضوابط االستعمال السلٌم لبلنترنٌت .

االنسجام:
ربط الما ّدة اإلعبلمٌة
بوسٌلتها

10
حصص

التماٌز :

تبرٌر االختٌار
وضعٌة إدماجٌة
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اىغَٖ٘سٝخ اىغضائشٝخ اىذَٝقشاؽٞخ اىشؼجٞخ

 4ثشّبٍظ اىغْخ اىخبٍغخ ٍِ اىزؼي ٌٞاالثزذائٜ
نص الكفاءة الشاملة للسنة
القٌم
والمواقف

الكفاءات
العرضٌة
المٌدان

الهوٌـة
الضمٌر الوطنً
المواطنـة
التف ّتح على العالم
طابع فـكري
طابع منهـجً
طابع تواصلـً
طابع شخصً واجتماعً

ٌبٌن دور مإسسات الجمهورٌة فً تحقٌق الدٌمقراطٌة والمإسسات الخدماتٌة فً خدمة المصلحة العامة
ٌعبر عن اعتزازه بهوٌته الوطنٌة
ٌعبر عن احترامه للرموز وألوان العلم الوطنً
ٌمارس المواطنة من خبلل التمتع بحقوقه وأدا ء واجباته
ٌكتشؾ وجود شعوب وثقافات أخرى وٌتقبل التنوع
ٌستثمر المعلمة ـ ٌقٌم نتابج عمله ـ ٌتصور طرق الحل وٌختار انسبها ـ ٌكتشؾ قواعد الحٌاة الجماعٌة وعناصر الحٌاة الدٌمقراطٌة
ٌرتب الوثابق حسب نوعٌتها وتوارٌخها ومصادرها ـ ٌحدد مراحل أساسٌة فً النص وٌستخلص منه المعلومات المناسبة
ٌتواصل بشكل جٌد ومفهوم من طرؾ االخرٌن ٌ -تواصل شفوٌا بشكل سلٌم ٌ -قدم عرضا شفوٌا او كتابة حول قراءة أو مشاهدة
ٌبدي حب االطبلع ٌ -ثق فً نفسه ـ ٌتمتع باالستقبللٌة شٌبا فشٌبا ـ ٌندمج فً فوج العمل وٌساهم فً تحقٌق المهام المشتركة ـ ٌبدي راٌه وٌتقبل الرأي
المخالؾ وٌساهم فً األعمال التضامنٌة والخٌرٌة.
مركبات الكفاءة

المحتوٌات المعرفٌة

الكفاءة الختامٌة

ـ ٌتعرف على المإسسات الخدماتٌة

المإسسات العمومٌة

ـ ٌربط العبلقة بٌن مهام المإسسة
الخدماتٌة وحاجٌات المواطنٌن

ـ الحماٌة المدنٌة

ـ ٌدرس مٌدانٌا مإسسة خدماتٌة
على الخٌار

ـ البرٌد والمواصبلت
ـ المراكز الثقافٌة
والرٌاضٌة

أنماط الوضعٌات التعلمٌة

معاٌٌر ومإشرات التقوٌم

ّ
الزمـن

وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :

الحٌاة
الجماعٌة

5ـ ٌبرز دور المإسسات
العمومٌــة باعتبارهــا
أدوات لترقٌة حٌاة
المواطن والتكفل
بانشغاالته الٌومٌة

( كمشروع )

ـ التعرؾ على المإسسات الخدماتٌة

ـ الدقة

وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :

ـ التصنٌؾ

ـ دور المإسسات الخدماتٌة فً تلبٌة
حاجٌات المواطن .

 50.07سا

وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :
ـ دراسة عٌنة من المإسسات
الخدماتٌة على الخٌار (إمكانٌة القٌام
بزٌارة مٌدانٌة ).

وضعٌة إدماجٌة
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الحٌاة المدنٌة

 2ـ ٌمارس مواطنته
من خبلل تفاعلـــه
االٌجابً مع مشكبلت
تخص حقوق اإلنسان

ـ ٌتعرف على المواطنة كانتماء
وحقوق وواجبات
ـ ٌوازن بٌن ممارسة الحقوق
وتؤدٌة الواجبات

ٗصاسح اىزشثٞخ اى٘ؽْٞخ

المواطنة

وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :

 -تحمل المسإولٌة

ـ مفهوم المواطنة (حقوق وواجبات)

ـ التعرٌؾ
الصحٌح

 -حقوق اإلنسان

وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :

 -الموازنة

ـ ما هً المسإولٌة ؟

ـ سلوك سوي

ـ ٌبدي روح المسإولٌة تجاه
مشكبلت تخص حقوق اإلنسان

 06سا45

وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :
ـ التفاعل االٌجابً مع مشكبلت حقوق االنسان

وضعٌة إدماجٌة
الحٌاة
الدٌمقراطٌة
والمإسسات

 5ـ ٌعبر عن التزامه
بالقانون فً اطار
مإسسات الجمهورٌة

ـ ٌتعرف على الجمهورٌة والنظام
الجمهوري
ـ ٌتعرف على دور السلطات فً
تسٌٌر شإون الببلد
ـ ٌساهم فً تجسٌد مبدأ
الدٌمقراطٌة من خبلل اختٌار
ممثل القسم .

الجمهورٌة
الجزابرٌة
ـ السلطات
الثبلثة
 المجالسالشعبٌة المنتخبة

وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :
معنى الجمهورٌة
وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص  :ماهٌة
السلطات الثبلثة
وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :
( انتخاب المجلس الشعبً البلدي)

 التعرٌؾ الدقةوالربط
ـ تبرٌر االختٌار

 07سا50

وضعٌة إدماجٌة
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 .5وضع المنهج حٌز التطبٌق
 1 .5ر٘طٞبد رزؼيق ث٘ػغ اىَْٖظ ؽٞض اىزطجٞق
جاء فً القانون التوجٌهً للتربٌةٌ»:تعٌن أن تها المإسسة المدرسٌة بشكل ٌسمح لكل تلمٌذ القٌام بتعلمه الذاتً
وهذا بفضل الفضاءات التً ٌجب إنشاإها والتً تسمح له بالتمتع الفعلً باالستقبللٌة والتفتح على البٌبة وعلى
العالم « وعلٌه ،فإنّ وضع المناهج حٌز التطبٌق ٌستدعً بالضرورة ما ٌؤتً:
 تزوٌد المإسسات التربوٌة بالمرافق الضرورٌة كفضاءات للعمل التربوي؛ّ
االطبلع علٌها ،والتحضٌر للموسم
 تمكٌن المدرّ س من مختلؾ الوثابق قبل انطبلق الموسم الدراسً لٌتسنى لهمّ
المخطط السنوي للتعلّمات؛
الدراسً بإعداد
 التخلًّ عن فكرة التوزٌعات السنوٌة التقلٌدٌة ،وتعوٌضها بالتدرّ ج السنوي الذي ٌبنى على أساس الكفاءاتصص لك ّل كفاءة ( معالجة الوضعٌة المشكلة فً عدد من الحصص)؛
الختامٌة ،والحجم الساعً الكلًّ المخ ّ
 إعادة االعتبار للزٌارات التربوٌة المٌدانٌة التً ٌقوم بها التبلمٌذ للمتاحؾ ،والمإسّسات الرسمٌة المستهدفة فًالمنهاج؛
 جعل المناسبات التارٌخٌة والدٌنٌة بمثابة سٌاقات تربوٌة و بٌداؼوجٌة ٌت ّم خبللها معالجة وضعٌات مشكلة ذاتداللة ،من شانها ان تساعد على ؼرس قٌم االنتماء وحب الوطن وتعزٌز بعد الشخصٌة الوطنٌة لدى المتعلمٌن
 إعادة تنشٌط وتفعٌل دور الفرٌق التربوي داخل المإسسة لتحقٌق التنسٌق البٌداؼوجً والتكامل بٌن المدرّ سٌن؛ 5.2توجٌهات تربوٌة تتعلق بوضع المنهج حٌز التطبٌق :إنّ االنتقال من منطق التعلٌم إلى منطق التعلّم الذي تتب ّناه
المقاربة بالكفاءاتٌ ،ستدعً تؽٌٌرا جذرٌا فً الممارسة البٌداؼوجٌة داخل القسم .لذا ،على المدرّ س أن:
 ٌكون مرشدا مرافقا لتعلّمات التبلمٌذ ،وٌجعلهم فً وضعٌات تعلّمٌة ال تعلٌمٌة تلقٌنٌة؛ّ
مخططا للتعلّمات المبرمجة ،مراعٌا فً ذلك التدرّ ج والمستوى العقلً لتبلمٌذه؛
 ٌع ّد ٌو ّفر لدرسه الوسابل الملموسة الضرورٌة ،ال سٌما فً الطور األوّ ل من هذه المرحلة التعلٌمٌة؛ ٌستؽ ّل المناسبات التارٌخٌة والدٌنٌة كسٌاقات تعلّمٌة لؽرس القٌم الوطنٌة والعالمٌة؛ ٌؽٌّر نمط التقوٌم بتقٌٌم الكفاءات إلى جانب تقٌٌم المعارؾ؛ ٌح ّدد معاٌٌر التقٌٌم ومإ ّشراته وفق ما تقتضٌه الوضعٌة.
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 .1تقدٌم المادّ ة :التارٌخ فً التعلٌم االبتدابً نشاط تربويٌ ،رمً إلى إثارة روح المبلحظة لدى المتعلّم وتنمٌتها
وتنظٌمها ،وفق ما ٌم ّكنه من التعلّم بالممارسة وبذل الجهد ،وذلك قصد فتح مجال االستكشاؾ لدٌه ،والتساإل
ع ّما ٌرى وٌسمع من أحداث تارٌخٌة.
ّ
ّ
فً إطار بناء شخصٌته فً هذه المرحلة من العمر ،فإنّ المتعلم فً حاجة إلى توازن فً الذات ،وال ٌتسنى له
ذلك إالّ من خبلل الرجوع إلى الذاكرة وسج ّل الماضً للتعبٌر عن هوٌّته وأصالتها ،وتؤكٌد ُبعد االنتماء
الحضاري والروحً ،باالعتزاز بالمآثر والبطوالت الشعبٌة ،فٌت ّم توظٌؾ الماضً لفهم الحاضر ،وبناء المستقل.
صص مكانة ممٌّزة للتارٌخ الوطنً ،قدٌمه وحدٌثه ،لكونه
وعلٌه ،فإنّ برامج التارٌخ فً مختلؾ األطوار تخ ّ
القالب الذي تتش ّكل فٌه الهوٌة الوطنٌة،
 2.2غاٌات المادّ ة فً هذه المرحلة :لٌس الؽرض من تدرٌس التارٌخ فً هذا الطور المب ّكر من التعلٌم االبتدابً هو
سرد األحداث التارٌخٌة لمعرفتها وحفظها ،بل هو مساهمة فً بناء مفاهٌم أساسٌة لدى المتعلّم ،كمفهوم المكان،
ومفهوم الزمن ،ح ّتى ٌتم ّكن الطفل من التموقع (فً الزمان والمكان).
ومن ث ّم ،فإنّ الما ّدة تستهدؾ تحقٌق الؽاٌات اآلتٌة:
 بناء الحا ّسة التارٌخٌة لدى المتعلّم ،من خبلل تنمٌة قدرته على ضبط معالم تارٌخٌة ،وفهم التؽ ٌّر والتحوّ لالمصاحبٌن للزمن ،وتكوٌن االتجاهات والقٌم ،وإشباع فضوله نحو التارٌخ الوطنً ،بما ٌم ّكنه من اتخاذ
المواقؾ المناسبة لسنه؛
 ترسٌـخ قٌم ثورة أول نوفمبر  1954ومبادبها لدى األجٌال الصاعدة ،والمساهمة فً تخلٌد صورة األ ّمةالجزابرٌة بتعزٌز تعلّق هذه األجٌال بالقٌم التً ٌج ّسدها تراث ببلدنا التارٌخً[ .القانون التوجيهي للرتبية] ؛
 توعٌـة التبلمٌذ بانتمابهـم لهوٌـة تارٌخٌـة جماعٌـة مشتركة ،مكرّ سة رسمٌا بالجنسٌة الجزابرٌـة[ .القانونالتوجيهي للرتبية].
 2..مساهمة المادّ ة فً تحقٌق الملمح الشامل :تساهم ما ّدة التارٌخ فً تحقٌق الملمح الشامل للمتعلّمٌن فً مرحلة
التعلٌم االبتدابً من خبلل تحقٌق الكفاءات الشاملة للمادة:
 توظٌـؾ أدوات ومفاهٌم الما ّدة للتموقع فً الزمن ،واعتماد مصادر المعلومة التارٌخٌة فً فهم التسلسـلالتارٌخً ،واالستدالل على انتمابه الوطنً؛
 توظٌـؾ الكرونولوجٌا لتحدٌد المراحل الكبرى من التارٌخ الوطنً الحدٌث والمعاصر ،مبدٌا اعتـزازهبمآثر وبطوالت شعبه؛
 ربـط الصلة بٌن األحداث والذاكرة الجماعٌة لشعبه ،مبدٌا اعتزازه بهو ٌّته وانتمابه ،بعد الكشؾ عن أه ّمّ
محطات تارٌخ الجزابر عبر العصور.
 1..طبٌعة الموارد المج ّندة :يرتبط بناء مفاىيـ التاريخ في مرحمة التعميـ االبتدائي ،بالتوظيؼ التدريجي لموارد
معرفٌة وموارد منهجٌة عبر مختلؾ األنشطةٌ ،تناول فٌها المتعلّم مصطلحات ومفاهٌم أوّ لٌة بسٌطة ،مثل:
الحدث ،الزمن ،الماضً ،التارٌخ المعلمً ،التقوٌم التارٌخً ،الفترة ،المرحلة ،الخط الزمنً؛ ح ّتى نصل به
إلى الربط بٌن المفاهٌم تحضٌرا للتح ّكم فً مفاهٌم التارٌخ ،مثل التطوّ ر والسببٌة ،التحوّ ل والمواقع الرمزٌة
والشخصٌات التارٌخٌة في المراحؿ الالحقة.
وقد ت ّم تصنٌؾ الموارد فً ثبلثة مٌادٌن مهٌكلة للما ّدة ،مزاوجٌن بٌن المقاربة الكرونولوجٌة والموضوعاتٌة :
– أدوات ومفاهٌم الما ّدة ؛
– التارٌـخ العـا ّم ؛
– التارٌـخ الوطنً.
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 4..مساهمة المادّ ة فً التكامل مع المواد األخر  :تساهم ما ّدة التارٌخ فً التكامل مع الموا ّد األخرى ،من خبلل
ما تو ّفره من مفاهٌم ومصطلحات كمعارؾ مشتركة بٌن هذه المواد ،ومنها على الخصوص:
 المغة العربية :لكونها لؽة التعلٌم والتعلّم ،فّإنّ مّا ّدة التّارٌخ بطبٌعتهّا تكّوّ ن مّوردا مّن المّوارد التًّ ّتعّزز
العربٌة مكتسبات المتعلّم اللؽوٌة ،وتثرٌها بما تتض ّمنه من مفاهٌم تارٌخٌة ،ونصوص مختلفة ترتبط بالتموقع
فً الزمن ،ومس ّمٌات األحداث والمعالم ،والشخصٌات التارٌخٌة؛
ػادة التػػاريخ بالجغرافيػ ػا ارتباطػػا وثيقػػا ،إذ تعالج ػػاف مفػػاىيـ ومص ػػطمحات تتعمّ ػؽ ب ػػالزمف
 الجغرافيـــا :ت ػرتبط م ػ ّوالمكاف ،مثؿ تاريخ وتطور الظاىرة الجغرافية؛

 التربية المدنية :تو ّفر ما ّد ة التارٌخ مفاهٌم ومصطلحات ٌتم توظٌفها فًّ الحٌّاة المدنٌّة والحٌّاة الدٌمقراطٌّةومإ ّسسات الجمهورٌة كالدولة ،ونظام الحكم؛
 الرياضيات :ترتبط بما ّدة التارٌخ حٌث تكامل الما ّدتٌن باستخدام األعداد فً بناء الكرونولوجٌا ،والتوارٌخالمعلمٌة ،والمعطٌات اإلحصابٌة ،وتطوّ ر الحدث التارٌخً ،كتوظٌؾ الحساب فً ضبط المراحل التارٌخٌة
وربط األحداث بؤزمنتها؛
 التربية اإلسالميةّ :توظؾ التربٌة اإلسبلمٌة التارٌخ من خّبلل التّؤرٌخ ألحّداث إسّبلمٌة وترتٌبهّا ،وإدراك
تطورها.
 التربية العممية والتكنولوجيةّ :توظؾ ما ّدة التارٌخ معالم التطوّ ر العلمً والتكنولوجً مّن اجّل فهّم ظّواهر
التطوّ ر التارٌخً والتحوّ ل.
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التخرج :تتض ّمن مبلمح التخرج من مرحلة التعلٌم االبتدابً جملة من قٌم بناء الشخصٌة ،وكفاءات عرضٌة ،باإلضافة إلى الكفاءات الختامٌة المعبّرة عن
 .2مبلمـح
ّ
المٌادٌن المهٌكلة للما ّدة.
التخرج من أطوار مرحلة التعلٌم االبتدائً
 1..ملمح
ّ
المٌدان

فً نهاٌة التعلٌم االبتدائً
ٌكون المتعلّم قادرا على
ربط الصلة بٌن األحداث
التارٌخٌة لوطنه ،للتعبٌر
عن اعتزازه بهو ٌّته
وانتمائه الوطنً.

الكفاءة الشاملة

فً نهاٌة الطور الثالث من التعلٌم فً نهاٌة الطور الثانً من التعلٌم
ّ
االبتدابًٌ ،كون المتعلم قادرا على االبتدابًٌ ،كون المتعلّم قادرا على
ّ
وتوظٌؾ أدوات ومفاهٌم المادة تنظٌم نشاطه ،واالنضبـاط مع
صـص له ،وفهم
للتموقع فً الزمان ،وربط األحداث الوقـت المخ ّ
التارٌخٌة الشخصٌات الوطنٌة
التسلسل التارٌخً.
بسٌاقها االجتماعً والثقافً ،وٌسلك
سلوكـا إٌجابٌا تجـاه الذاكـرة
الجماعٌة.

أدوات ومفاهٌم

ّ
ٌوظـف أدوات ومفاهٌم
التارٌخ بشكل منهجً من
أجل التموقع فً الزمن
و حسن التصرف فٌه.

التارٌخ العام

ٌعبر عن تمسكه بمبـدأ
ٌعبر عـن رفضه لبلحتـبلل
الحرٌة واالستقبلل ،رافضا واالستؽبلل انطبلقا من أمثلة
كل أنواع وأشكال الهٌمنة عن االستعمار األوربً فً
واالستغبلل .
إفرٌقٌا .

ٌبرز مساهمة سكان شمال
إفرٌقٌا فً بناء الحضـارة
اإلنسانٌة ،من خبلل دراسة آثار
ومستندات من العصرٌن القدٌم
والوسٌط.

ٌع ّبـر عن اعتزازه بمآثر ٌنطلق ممّا سجّ لته الثـورة
وبطوالت الشعب الجزائري التحرٌرٌة الكبرى من مآثر
أثناء المقاومـة الوطنٌة وبطوالت وانتصارات ،للتعبٌر
والثورة التحرٌرٌة الكبر  .عن اعتزازه بانتمابه الوطنً.

ٌستؽـ ّل مصادر المعلومة
التارٌخٌة للتعرّ ؾ على تارٌخ
منطقته و وطنه.

المـادّ ة

الكفاءات الختامٌة

التخرج من التعلٌم
ملمح
ّ
االبتدائً

التخرج من الطور 1االبتدائً
ملمح
ّ

التخرج من الطور 1االبتدائً
ملمح
ّ

التارٌخ الوطنً
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ٌبنً كـرونولوجٌا مبسّطـة
للتعرّؾ على المراحل لتارٌخٌة
الكبـرى.

ّ
ٌوظّّ ـؾ المستندات المبلبمـة
لفهم التسلسل الزمنً والتقوٌم
التارٌخً.

التخرج من الطور2
ملمح
ّ
االبتدائً

المنتظر من التحضٌري

ٌتمرّ ن على التواصل
مع الؽٌر ،والعمل
ضمن مجموعة.
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القٌـم
والمواقف

وزارة التربٌة الوطنٌة

الهوٌة

ٌكتسب الوعً بمكونات هوٌته من
خبلل اكتشاف لتارٌخٌه العرٌق.

ٌكتسب الوعً بمكوّ نات هو ٌّته الوطنٌة.

ٌتعرّ ؾ على مكوّ نات الهوٌة الوطنٌة

الضمٌر
الوطنً

ّ
ٌعتز بانتمائه للوطن ٌحترم رموزه

ب ّ
عاز ببطولة وأبطال وطنه.

ٌع ّبر عن احترامه للرموز الوطنٌة

المواطنة

ّ
ٌعتز بانتمائه لوطنه ،وٌبدي حبه له.

ّ
ٌعتز بانتمابه لوطنه ،وٌبدي حبه له.

ٌمارس مواطنته من خبلل الوعً بانتمابه
لوطنه.

التفتح
ٌتف ّتح على العالم من خبلل اكتشاف
على العالم ثقافات وشعوب أخر .
ٌستثمر المعلوماتٌ -بنً المفاهٌم
الكفاءات
بشكل تدرٌجًٌ -نتقً مصادر المعلومة-
العرضٌة
طابع فكري ٌع ّبر عن رأٌهٌ -فهم المه ّمة ،وٌعرف
كٌفٌة أدائها.

طابع
منهجً

ّ
ٌنظم عمله ،وٌستعمل أدوات اإلعبلم
فً التواصل.

طابع
تواصلً

ٌتواصل بشكل ج ٌّد ومفهومٌ ،شرح
وٌبرر اختٌاراته.
مسعاه
ّ

ٌثـق فً نفسهٌ ،عرف نتائج نشاطـه
وصعوباته ،وٌبنً استقبللٌة فً عمله
طابع
شٌئا فشٌئا؛ٌحترم قواعد العمل،
شخصً
وٌتدرب على العمل ضمن فوج،
ّ
واجتماعً
وٌساهم فً األعمال التضامنٌة
والخٌرٌة.
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ٌتف ّتح على العالم من خبلل اكتشاؾ ثقافات وشعوب
أخرى.
ٌم ٌّز بٌن المراحل التارٌخٌة الكبرى ،وٌر ّتبها على
ّ
خط زمنًٌ -ربط بٌن الحدث الهام والشخصٌة الوطنٌة-
ٌن ّمً قدرته على المبلحظة والتحلٌل واالستخبلص-
صة بما ّدة التارٌخ بشكل تدرٌجً.
ٌبنً المفاهٌم الخا ّ
ٌقرأ الوثابق وٌتعرّ ؾ على عناصرها األساسٌة،
وٌستخلص منها المعلومات.
ّ
ٌوظؾ أدوات الما ّدة قصد التواصل ،وٌق ّدم تعلٌقات
حول قراءة أو مشاهدة ،وٌستخدم الحاسوب فً بحثه.
ّ
ٌنظم عمله الشخصً ،وٌتحلّى بروح العمل فً
الفرٌقٌ ،تطوّ ع وٌساهم فً األعمال التضامنٌة
والخٌرٌة.

ٌحترم رأي ؼٌره ،وٌع ّبر عن تق ّبله لآلخـر.
ٌتموقع فً الزمن على أساس معالم تارٌخٌة،
وٌشرح دالالت اآلثار مح ّل الدراسة.
ّ
ّ
وٌوظفها
وٌنظمها
ٌنتقً المعلومات الضرورٌة،
وٌنجز سلّما زمنٌا ٌرتب علٌه األحداث مح ّل
الدراسة.
ٌعرض شفوٌا وكتابٌا معلومة تارٌخٌة.
ٌق ّدم عمبل ّ
منظما واضحا ،وٌتحلّى بروح
العمل فً فرٌق.
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المفاهٌم والمعارف







التسلسل التارٌخً
تارٌخ الجزائر القدٌم
تارٌخ منطقتً
التقوٌم التارٌخً
اإلسبلم فً المغرب العربً
الدولة الجزائرٌة فً العهد العثمانً
الكرونولوجٌا (العصور التارٌخٌة)
االستعمار الحدٌث
المقاومة والثورة التحرٌرٌة الكبر







وزارة التربٌة الوطنٌة

كرونولوجٌا العصور التارٌخٌة:
 معالم تارٌخٌة المرحلة التارٌخٌة السٌاق التارٌخًاالستعمار الحدٌث:
 مفهوم االستعمار االستعمار فً المؽرب العربً وإفرٌقٌا مظاهر االستعمارالمقاومة والثورة التحرٌرٌة فً الجزائر:
 المقاومة الوطنٌة -الثورة التحرٌرٌة الكبرى واالستقبلل.

التسلسل التارٌخً
 الحدث ّخط الزمان
 أحداث مؤلوفة. تارٌخ الجزائر القدٌم:
 اآلثار القدٌمة (التاسٌلً) المواقع األثرٌة. تارٌخ منطقتً:
 مصادر المعلومة التارٌخٌة التارٌخ المحلً. التقوٌم التارٌخً:
 التارٌخ الهجري التارٌخ المٌبلدي التارٌخ المعلمً.المرحلة التارٌخٌة
 اإلسبلم فً المغرب العربً:
 المؽرب قبل الفتح اإلسبلمً الفتح اإلسبلمً للمؽرب التحوّ ل فً حٌاة المجتمع بعد الفتحاإلسبلمً.
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الدولة الجزائرٌة فً العهد العثمانً
 عناصر قوة الدولة الجزابرٌة األسطول البحري الجزابري -عبلقات الجزابر الخارجٌة.
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التخرج من سنوات التعلٌم االبتدائً
 1.1مبلمح
ّ
المٌدان

الكفاءة الشاملة

التخرج من السنة  5ابتدائً
ملمح
ّ

التخرج من السنة  1ابتدائً
ملمح
ّ

الطور الثالث
فً نهاٌة السنة الخامسة من التعلٌم
االبتدائًٌ ،كون المتعلّم قادرا على توظٌف
أدوات ومفاهٌم المادّ ة للتموقع فً
الزمان ،وربط األحداث التارٌخٌة
الشخصٌات الوطنٌة بسٌاقها االجتماعً
والثقافً ،وٌسلك سلوكـا إٌجابٌا تجـاه
الذاكـرة الجماعٌة.
ّ
ٌوظـف أدوات ومفاهٌم التارٌخ بشكل

فً نهاٌة السنة الرابعة من التعلٌم االبتدابً
ٌكون المتعلم قادرا على توظٌؾ معالـم
تارٌخٌة للتموقـع فً الزمان والتعـرؾ
على محطات من تارٌخ المؽرب اإلسبلمً
والدولة الجزابرٌة الحدٌثة.

أدوات ومفاهٌم منهجً من أجل التموقع فً الزمن
المـادّ ة
و حسن التصرف فٌه.

الكفاءات
الختامٌة

ٌعبر عن تمسكه بمبـدأ الحرٌة
التارٌخ العـام واالستقبلل ،رافضا كل أنواع وأشكال
الهٌمنة واالستغبلل .
ٌع ّبـر عن اعتزازه بمآثر وبطوالت
التارٌخ
الشعب الجزائري أثناء المقاومـة
الوطنً
الوطنٌة والثورة التحرٌرٌة الكبر .
الهوٌـة

القٌم
والمواقف

الضمٌر
الوطنً

ٌكتسب الوعً بمكونات هوٌته من
خبلل اكتشاف لتارٌخٌه العرٌق.
ّ
ٌعتز بانتمائه للوطن ٌحترم رموزه
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التخرج من السنة  1ابتدائً
ملمح
ّ

الطور الثانً
فً نهاٌة السنة الثالثة من التعلٌم االبتدابً،

ٌكون المتعلم قادرا على التموقع فً الزمن
من خبلل ترتٌب األحداث التارٌخٌة على
ّ
خط زمنً تبعا لتعاقبها قصد فهم التسلسل
التارٌخً.

ٌعتمد المعالم التارٌخٌـة األساسٌة لفهـم
التقوٌم التارٌخً وتوظٌفه فً الحٌاة الٌومٌة.

ٌتمرّ س على بناء مفاهٌم تخصّ الزمن،
الحدث ،السلّم الزمنً ،اآلثار ،مصادر
المعلومة التارٌخٌة.

ٌستؽ ّل مستندات مناسبة إلبراز التحوّ الت
فً شمال إفرٌقٌا بعد الفتح اإلسبلمً.

ٌتعرّؾ على أثار اإلنسان القدٌم فً شمال
إفرٌقٌا تعزٌزا لبعديّ األصالة واالنتماء
الوطنً.

ٌعبّر عن اعتزازه بمكانة الدولة الجزابرٌة
الحدٌثة فً منطقة البحر األبٌض المتوسّط،
وقـوة
بعد ربط العبلقة بٌن صناعة السفن ّ
األسطول البحري الجزابري.
اليوية الوطنية
مكونات
ّ
يتعرؼ عمى ّ

ٌنطلق من المصادر التارٌخٌة الستخبلص
معلومات تخصّ جانبا من تارٌخه المحلًّ.

يعبر عف احترامو لمرموز الوطنية
ّ

المنتظر من
التحضيري

اليوية الوطنية
مكونات
ّ
ّ
يتعرؼ عمى ّ
يعبر عف احترامو لمرموز الوطنية
ّ
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المواطنة

ّ
ٌعتز بانتمائه لوطنه ،وٌبدي حبه له.

وزارة التربٌة الوطنٌة

ٌمارس مواطنته من خبلل الوعً بانتمابه
الوطنً.

التف ّتــــح
ٌتف ّتح على العالم من خبلل اكتشاف
ثقافات وشعوب أخر .
على العالم
ٌستثمر المعلوماتٌ -بنً المفاهٌم
ٌتموقع فً الزمان على أساس معالم
طابع فكري بشكل تدرٌجًٌ -نتقً مصادر المعلومة -تارٌخٌة ،وٌشرح دالالت اآلثار مح ّل
ٌع ّبر عن رأٌهٌ -فهم المه ّمة ،وٌعرف الدراسة.
الكفاءات
كٌفٌة أدائها.
العرضٌة
ٌنتقً المعلومات الضرورٌة وٌنظمها
ّ
اإلعبلم
أدوات
ٌستعمل
و
،
عمله
م
ٌنظ
وٌوظفها ،وٌنجز سلما زمنٌا ٌرتب علٌه
طابع منهجً
فً التواصل.
األحداث مح ّل الدراسة.
طابع تواصلً ٌتواصل بشكل ج ٌّد ومفهومٌ ،شرح
ٌعرض شفوٌا وكتابٌا معلومة تارٌخٌة
وٌبرر اختٌاراته.
مسعاه
ّ
ّ
ّ
ٌثـق فً نفسهٌ ،عرف نتائج نشـاطه
ٌق ّدم عمبل منظما واضحا ،وٌتحلى بروح
وصعوباتـه ،وٌبنً استقـبللٌة فـً
العمل فً فرٌق.
طابع شخصً
عمله شٌئا فشٌئا؛ ٌحترم قواعد العمل،
واجتماعً
وٌتـدرب على العمل ضمـن فـوج،
ّ
وٌساهـم فً األعـمال التضـامنٌة
والخٌرٌة.
 كرونولوجٌا العصور التارٌخٌة:
المفاهٌم والمعارف  التسلسل التارٌخً
 تارٌخ الجزائر القدٌم
 معالم تارٌخٌة -المرحلة التارٌخٌة -السٌاق تارٌخ منطقتً
التارٌخً.
 التقوٌم التارٌخً
 االستعمار الحدٌث :مفهوم االستعمار -االستعمار
العربً
المغرب
 اإلسبلم فً
فً المؽرب العربً وإفرٌقٌا
 الدولة الجزائرٌة فً العهد العثمانً
 مظاهر االستعمار. المقاومة والثورة التحرٌرٌة فً الجزائر:
 الكرونولوجٌا (العصور التارٌخٌة)
 االستعمار الحدٌث
 المقاومة الوطنٌة -الثورة التحرٌرٌة الكبرى المقاومة والثورة التحرٌرٌة الكبر
واالستقبلل.

ٌمارس مواطنته من خبلل الوعً بانتمابه
الوطنً.

ٌحترم رأي ؼٌره ،وٌع ّبر عن تق ّبله لآلخـرٌ .حترم رأي ؼٌره ،وٌع ّبر عن تق ّبله لآلخـر.
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ٌص ّنؾ مصادر المعلومة التارٌخٌة ،وٌربط
عبلقة بٌن الحدث والزمان،
وٌبرّ ر اختٌاره.
ٌرتب السندات حسب نوعٌتها وتوارٌخها،
وٌح ّدد تارٌخا معٌنا على ّ
خط زمانً.
ٌعرض شفوٌا معلومات تارٌخٌة.
ٌق ّدم عمبل ّ
منظما واضحا ،وٌبدي حبّ
ّ
االطبلع والصدق فً التعامل.

التسلسل التارٌخً :الحدثّ -
خط الزمان
 أحداث مؤلوفة. تارٌخ الجزائر القدٌم :اآلثار القدٌمة
(التاسٌلً) -المواقع األثرٌة.


تارٌخ منطقتً :مصادر المعلومة
التارٌخٌة -التارٌخ المحلً.



التقوٌم التارٌخً -:التارٌخ الهجري-
التارٌخ المٌبلدي -التارٌخ المعلمً.
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المرحلة التارٌخٌة
 اإلسبلم فً المغرب العربً:
 المؽرب قبل الفتح اإلسبلمً الفتح اإلسبلمً للمؽرب التحوّ ل فً حٌاة المجتمع بعدالفتح اإلسبلمً.
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الدولة الجزائرٌة فً العهد العثمانً
 عناصر قوة الدولة الجزابرٌة األسطول البحري الجزابري -عبلقات الجزابر الخارجٌة.
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ّ
مخطط الموارد هو جملة من موارد ذات طابع معرفً ومنهجًٌ ،ت ّم تجنٌدها لنماء الكفاءات التً ٌستهدفها المنهج
 .1مخطط الموارد لبناء الكفاءات (المصفوفة):
األطوار

المٌادٌن

الكفاءات الختامٌة المستهدفة
ّ
ٌوظّّ ـؾ المستندات المبلبمـة
لفهم التسلسل الزمنً والتقوٌم التارٌخً.

أدوات ومفاهٌم المـادّ ة

التارٌخ العـام

ٌبرز مساهمة سكان شمال إفرٌقٌا فً بناء
الحضـارة اإلنسانٌة ،من خبلل دراسة آثار
ومستندات من العصرٌن القدٌم والوسٌط.

الطــــور 1

ٌستؽـ ّل مصادر المعلومة التارٌخٌة للتعرّ ؾ
على تارٌخ منطقته و وطنه.

موارد بناء الكفاءات
معرفيـة
التسلسل التارٌخً :الحدث  -المكان  -الحاضر-
الماضً -خط الزمن
 أحداث مؤلوفةالتقوٌم التارٌخً  :التارٌخ الهجري
التارٌخ المٌبلدي -التارٌخ المعلمً المرحلة التارٌخٌةتارٌخ الجزائر القدٌم :اآلثار القدٌمة ( التاسٌلً).
المواقع األثرٌة :االستبلم فً المؽرب العربً -
المؽرب قبل الفتح اإلسبلمً  -الفتح اإلسبلمً
للمؽرب
 التحول فً حٌاة المجتمع بعد الفتحاآلثار المعمارٌة اإلسبلمٌة (المساجد)تاريخ منطقتي مصادر المعمومة التاريخية. -
التاريخ المحمي
 -الدولة الجزائرية في العيد العثماني  :عناصر

التارٌخ الوطنً

قوة الدولة الجزائرية

ػ األسطوؿ البحري الجزائري  -عبلقات الجزابر
الخارجٌة

منيجيـة
 ٌستثمر المعلومة ٌربط العبلقة بٌن مفهومٌناثنٌن.
 ٌبلحظ و ٌرتب ٌتواصل بشكل جٌد ٌتمتع باالستقبللٌة شٌبافشٌبا
 ٌنظم عمله الشخصً ٌستظهر ٌعبر بالرسم ٌكتشؾ مكونات هوٌتهالشخصٌة

ٌ -عرض

بشكل شفوي معلومات
مكتسبة.
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أدوات ومفاهٌم المـادّ ة

الطــــور 1

التارٌخ العـام

التارٌخ الوطنً
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للتعرف على
مبسطـة
ّ
ٌبنً كـرونولوجٌا ّ
المراحل لتارٌخٌة الكبـر .
ٌعبر عـن رفضه لبلحتـبلل واالستغبلل انطبلقا
من أمثلة عن االستعمار األوربً فً إفرٌقٌا .
سجلته الثـورة التحرٌرٌة الكبر
ٌنطلق م ّما ّ
من مآثر وبطوالت وانتصارات ،للتعبٌر عن
اعتزازه بانتمائه الوطنً.

وزارة التربٌة الوطنٌة

كرونولوجٌا العصور التارٌخٌة
 معالم تارٌخٌة المرحلة التارٌخٌة السٌاق التارٌخًاالستعمار الحدٌث
 مفهوم االستعمار االستعمار فً المؽرب العربً وإفرٌقٌا مظاهر االستعمار الؽربًالمقاومة والثورة التحرٌرٌة فً
الجزائر:
 المقاومة الوطنٌة -الثورة التحرٌرٌة الكبرى واالستقبلل.

ٌتمرس على انجاز الكرونولوجٌا
 ٌستثمر المعلومة ٌربط العبلقة بٌن مفهومٌن اثنٌن ٌبلحظ و ٌرتب ٌتواصل بشكل جٌد ٌعرض بشكل شفوي معلوماتمكتسبة .
 ٌتمتع باالستقبللٌة شٌبا فشٌبا ٌنظم عمله الشخصً ٌستظهر ٌعبر بالرسم ٌعبر عن اعتزازه بهوٌته الوطنٌة ٌعبر عن احترامه للرموز الوطنٌةوألوان العلم الوطنً.
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 .4اىجشاٍظ اىغْ٘ٝخ
 5.4برنامج السنة الثالثة من التعلٌم االبتدائً
نص الكفاءة الشاملة للسنة

القٌم
والمواقف

الكفاءات
العرضٌة

الهوٌـة

ٌتعرّ ؾ على مكونات الهوٌة الوطنٌة

الضمٌر الوطنً

ٌع ّبر عن احترامه للرموز الوطنٌة
ٌمارس مواطنته من خبلل الوعً بانتمابه الوطنً

التف ّتح على العالم

ٌع ّبر عن تقبله لآلخر

طابع فـكري
طابع منهـجً
طابع تواصلـً

ٌص ّنؾ مصادر المعلومة التارٌخٌة ٌ -ربط العبلقة بٌن الحدث والزمان ٌ -برر اختٌاره
ٌر ّتب السندات حسب نوعٌتها وتوارٌخها -حدد تارٌخا معٌنا على خط زمانً
ٌعرض شفوٌا معلومات تارٌخٌة
ٌق ّدم عمبل منظما وواضحاٌ -بدي حبّ االطبلع والصدق فً التعامل.
أنماط الوضعٌات التعلمٌة
المحتوٌات المعرفٌة
مركبات الكفاءة

المواطنـة

طابع شخصً واجتماعً

المٌدان

الكفاءة الختامٌة
ٌتمرس على بناء
ّ

أدوات
ومفاهٌم
المادة

فً نهاٌة السنة الثالثة من التعلٌم االبتدائًٌ ،كون المتعلم قادرا على التموقع فً الزمن من خبلل ترتٌب األحداث التارٌخٌة على ّ
خط زمنً تبعا لتعاقبها
قصد فهم التسلسل التارٌخً.

تخص الزمن،
مفاهٌم
ّ

ٌتعرف على الحدث من خبلل

ّ
التجربة الذاتٌة.

الحدث ،السلم الزمنً،

ٌ رسم خط الزمن

اآلثار مصادر المعلومة
التارٌخٌة.

ٌ رتب أحداثا مؤلوفة على خط
الزمن.

التسلسل التارٌخً:
 الحدث  -المكان-الحاضر– الماضً -خط الزمن
 -أحداث مؤلوفة.

وضعٌة تعلمٌة تخص:
تسمٌة أحداث معٌشة ومؤلوفة
وضعٌة تعلمٌة تخص:
ّ
رسم خط الزمن كسلم لتحدٌد
الفترات المتعاقبة.

ّ
الزمـن

معاٌٌر ومإشرات التقوٌم
المبلحظة كؤداة تقوٌم:
ـ ٌرسم
ـ ٌسمً
ـ ٌرتب
ـ ٌحدد

 4سا

وضعٌة تعلمٌة تخص :
ترتٌب اإلحداث على سلم زمنً:
(أعٌاد مٌبلد -تارٌخ أول دخول إلً
المدرسة الخ. )...

وضعٌة إدماجٌة

مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 1326 -

176

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

ٌتعرف على أثار
ّ
اإلنسان القدٌم فً
شمال إفرٌقٌا
التارٌخ العام

تعزٌزا لبعدي
األصالة واالنتماء
الوطنً.

ّ 
ٌوظف (الس ّلم الزمنً) لتحدٌد
مراحل التارٌخ القدٌم.
ٌتعرف على اآلثار القدٌمة.
ّ 
(رسوم التاسٌلً -اآلثار الحجرٌة).

وزارة التربٌة الوطنٌة

تارٌخ الجزائر القدٌم:
 اآلثار القدٌمة (التاسٌلً) -المواقع األثرٌة.

وضعٌة تعلمٌة تخص:
كٌفٌة تحدٌد المراحل التارٌخٌة
للفترة مح ّل الدراسة.
وضعٌة تعلمٌة تخص:
تنوع اآلثار القدٌمة

ٌ ستدل ّ باآلثار على قدم إنسان
شمال إفرٌقٌا.

وضعٌة تعلمٌة تخص:
داللة اآلثار القدٌمة.

المبلحظة كؤداة تقوٌم:
 ٌرسمٌ -سمً

 4سا

 ٌرتب ٌصنؾٌ -ربط

وضعٌة إدماجٌة
ٌنطلق من المصادر

ٌتعرف على المستند.
ّ 

 -مصادر المعلومة التارٌخٌة

التارٌخٌة الستخبل
التارٌخ
الوطنً

ص معلومات تخص
جانبا من تارٌخه
المحلً.

تارٌخ منطقتً

ّ
ٌشخص المعلومة التارٌخٌة

(موضوع الحدث).

 -التارٌخ المحلً.

وضعٌة تعلمٌة تخص:
اختٌار مصدر من مصادر
المعلومة التارٌخٌة

 ٌربط المعلومة التارٌخٌةبمصدرها؛
 ٌربط بٌن السببوالنتٌجة.

وضعٌة تعلمٌة تخص:
المعلومة التارٌخٌة (موضوع الحدث،
زمنه ومكانه)
وضعٌة تعلمٌة تخص:
عرض تارٌخ منطقته فً شكل
صة.
ق ّ

ٌ عرض شفوٌا جانبا من تارٌخ
منطقته ،بؤسلوبه الخاص بناء
على المصدر الذي ٌختاره.

 4سا

وضعٌة إدماجٌة
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 1.1برنامج السنة الرابعة من التعلٌم االبتدائً
نص الكفاءة الشاملة للسنة

القٌم
والمواقف

الكفاءات
العرضٌة

الهوٌـة

ٌتعرّ ؾ على مكونات الهوٌة الوطنٌة

الضمٌر الوطنً

ٌع ّبر عن احترامه للرموز الوطنٌة

المواطنـة

ٌمارس مواطنته من خبلل الوعً بانتمابه الوطنً

التف ّتح على العالم

ٌع ّبر عن تقبله لآلخر

طابع فـكري

ٌتموقع فً الزمان على أساس معالم تارٌخٌةٌ -شرح دالالت اآلثار مح ّل الدراسة

طابع منهـجً

ٌنتقً المعلومات الضرورٌة وٌنظمها وٌوظفها ـ ٌنجز سلما زمنٌا وٌرتب علٌه األحداث مح ّل الدراسة

طابع تواصلـً

ٌعرض شفوٌا وكتابٌا معلومة تارٌخٌة

طابع شخصً واجتماعً

المٌدان

الكفاءة الختامٌة
ٌعتمد المعالم التارٌخٌة

أدوات
ومفاهٌم
المادة

ٗاىزؼشف ػيٍ ٚؾطّبد ٍِ ربسٝخ
فّٖ ٜبٝخ اىغْخ اىشاثؼخ ٍِ اىزؼي ٌٞاالثزذائٝ ،ٜنُ٘ اىَزؼيٌّ قبدسا ػي ٚر٘ظٞف ٍؼبىٌ ربسٝخٞخ ىيزَ٘قغ ف ٜاىضٍِ،
ّ
اىَغشة اإلعالٍٗ ٜاىذٗىخ اىغضائشٝخ اىؾذٝضخ.

األساسٌة لفهم التقوٌم
التارٌخً وتوظٌفه فً
الحٌاة الٌومٌة .

ٌقدم عمبل منظما وواضحا ـ ٌتحلى بروح العمل فً الفرٌق.
المحتوٌات المعرفٌة
مركبات الكفاءة
ٌتعرف على التارٌخ المعلمً.

ّ
ٌ حدّ د المراحل التارٌخٌة
وٌسمٌها(كفترات زمنٌة ممتدة
بٌن حدث معلمً وآخر)
ٌإرخ بالتارٌخ المٌبلدي
ّ 
والتارٌخ الهجري

التقوٌم التارٌخً :
 التارٌخ الهجري التارٌخ المٌبلديالتارٌخ المعلمً
المرحلة التارٌخٌة.

أنماط الوضعٌات التعلمٌة
وضعٌة تعلمٌة تخص:
مفهوم المرحلة (تارٌخ البداٌة
وتارٌخ النهاٌة)؛
وضعٌة تعلمٌة تخص:
فكرة تعاقب الزمن" (المقارنة
بٌن فترتٌن تارٌخٌتٌن) ؛
وضعٌة تعلمٌة تخص:
التقوٌم التارٌخً (التارٌخ المعلمً)
التقوٌم المٌبلدي
التقوٌم الهجري.

معاٌٌر ومإشرات التقوٌم
ـ ٌرسم
ـ ٌسمً
ـ ٌحدد المرحلة

 6سا

وضعٌة إدماجٌة
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ٌستغل ّ سندات
مناسبة إلبراز
التارٌخ العام

التحوالت فً شمال
ّ
إفرٌقٌا بعد الفتح
اإلسبلمً.

التحول فً
ٌتعرف على عناصر
ّ
ّ 
البشرٌة بعد ظهور اإلسبلم.
ٌ ستقــرأل السندات المناسبة
للتعرف على الفتح اإلسبلمً
ّ
فً شمال إفرٌقٌا .
ٌ درس اآلثار (المساجد) الدالّة
تحول فضاء شمال إفرٌقٌا
على ّ
إلى المغرب اإلسبلمً (المغرب
األوسط = الجزائر).

ٌع ّبر عن اعتزازه بمكانة ٌ قوم بالتحدٌد الكرونولوجً ،
لربط قٌام الدولة الجزائرٌة
الدولة الجزائرٌة
الحدٌثة بسٌاقها التارٌخً.
التارٌخ
الوطنً

الحدٌثة فً منطقة
ٌ نجز خرٌطة للمناطق الغابٌة
المتوسط،
البحر األبٌض
ّ
وصناعة السفن فً الجزائر فً
العهد العثمانً وربطها بقوة
بعد ربط العبلقة بٌن
االسطول الجزائري.
وقوة
صناعة السفن ّ
ٌ كتب فقرة ٌبٌن فٌها مظاهر
األسطول البحري
قوة الدولة الجزائرٌة فً العهد
الجزائري.
العثمانً.

وزارة التربٌة الوطنٌة

اإلسبلم فً المغرب العربً:
 المؽرب قبل الفتح اإلسبلمً -الفتح اإلسبلمً للمؽرب

وضعٌة تعلمٌة تخص :اعتماد سندات
مناسبة للموازنة بٌن الجاهلٌة وصدر
اإلسـبلم الستخبلص التحـوّ ل فً
البشرٌـة.

تخص :انجاز خرٌطة
 التحول فً حٌاة المجتمع بعد وضعٌة تعلمٌةّ
الفتوحات اإلسبلمٌة فً شمال إفرٌقٌا
الفتح اإلسبلمً
تخص :دراسة نماذج
وضعٌة تعلمٌة
ّ
من اآلثار المعمارٌة لمعاٌنة مظاهر
تحوّ ل شمال إفرٌقٌا إلى المؽـرب
العربً اإلسبلمً ( المساجد.)...
وضعٌة إدماجٌة
الدولة الجزائرٌة فً العهد
العثمانً:
 عناصر قوة الدولة الجزابرٌة األسطول البحري الجزابري -عبلقات الجزابر الخارجٌة.

وضعٌة تعلمٌة تخص:
 -استؽـبلل النصوص المناسبة

للتعرٌؾ بمفهوم الدولة،
 االنطبلق من خرٌطة لربطالعبلقة بٌن صناعة السفن وقوّ ة
البحرٌة الجزابري فً منطقة
البحر األبٌض المتوسذط.
وضعٌة تعلمٌة تخص:
مظاهر قوّ ة الدولة الجزابرٌة
الحدٌثة ( تنظٌم الدولة ،قوّ ة
األسطول البحري وعبلقات
الجزابر الخارجٌة).

 00سا

المبلءمــة:
ٌستخلص التحوالت
استعمال أدوات المادة:
الخرٌطة ،النصوص ،الصور
االنسجــام:
ٌربط االثار المعمارٌة
بمظاهر التحول.
التماٌــز:
الدقة فً الربط.

المبلءمة:
ٌشرح معنى الدولة
استعمال أدوات المادة:
الخرٌطة النصوص
الصور

 09سا

االنسجام
ٌبرز مظاهر قوة الدولة
التماٌـز
ٌربط األسباب بالنتابج.

وضعٌة إدماجٌة
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وزارة التربٌة الوطنٌة

برنامج السنة الخامسة من التعلٌم االبتدائً
نص الكفاءة الشاملة للسنة :بعد التموقع فً الزمانٌ ،بدي سلوكا اٌجابٌا تجاه الذاكرة الجماعٌة وربطها بالحدث والشخصٌة التارٌخٌة فً اطار سٌاقها االجتماعً والثقافً
قٌم بناء الشخصٌة
ـ ٌكتسب الوعً بمكونات هوٌته الوطنٌة
الهوٌة الجزابرٌة :
ـ ٌحترم رموزه و ٌبجل األبطال والشهداء
الضمٌر الوطنً :
ـ ٌعتز بانتمابه وٌبدي حبه للوطن
المـواطنة :
ـ ٌتفتح على العالم من خبلل اكتشاؾ ثقافات وشعوب أخرى
التف ّتح على العالم :
ذات طابع فكريٌ - :مٌز بٌن المراحل التارٌخٌة الكبرى وٌرتبها على خط زمنً ٌ -ضع الشخصٌات المرتبطة بإحداث هامة فً إطارها الزمنً ـ ٌنمً
الكفاءات العرضٌة
قدرته على المبلحظة والتحلٌل واالستخبلص ـ ٌبنً المفاهٌم الخاصة بمادة التارٌخ بشكل تدرٌجً األولٌة منها والتصنٌفٌة
ذات طابع منهجً :ـ ٌقرا الوثابق وٌتعرؾ على عناصرها األساسٌة ٌ -ستخلص معلومات من سندات مختارة.
ذات طابع تواصلً :ـ ٌوظؾ أدوات ولؽة المادة قصد التواصل بشكل صحٌح ٌ -ستخدم الحاسوب فً بحثه ٌ -قدم تعلٌقا حول قراءة أو مشاهدة.
ذات طابع فردي واجتماعً :ـ ٌنظم عمله الشخصً ـ ٌتحلى بروح العمل فً الفرٌق ـ ٌتطوع وٌساهم فً األعمال التضامنٌة والخٌرٌة ـ ٌكتسب الوعً
بمحٌطه القرٌب .
الزمن
معاٌٌر تقوٌم
أنماط وضعٌات تعلمٌة
المحتوٌات
مركبات الكفاءة
الكفاءة الختامٌة
المٌدان
المعرفٌة
ادوات ومفاهٌم
00
المبلءمة
وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص:
ـ الكرونولوجٌا
ـ ٌتمرس على رسم
1ـ ٌنطلق من الزمن
المادة
سا
ـ تحدٌد العصور
ـ الكرونولوجٌا لتحدٌد ( العصور
(العصور
لوحة كرونلوجٌة
القرٌب لبناء
التارٌخٌة
التارٌخٌة )
التارٌخٌة)
(العصور التارٌخٌة
كرونولوجٌا تخص
وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص:
الكبرى)
العصور التارٌخٌة
ـ ربط الشخصٌة
الشخصٌة التارٌخٌة وعصرها
ـ شخصٌات
ـ ٌشرح داللة تسمٌة
الكبرى وربط الشخصٌة
التارٌخٌة
التؤرٌخ المعاصر  :شهٌد من شهداء
تارٌخٌة.
العصر
التارٌخٌة بعصرها
بعصرها وفق
الثورة التحرٌرٌة
معالم صحٌحة
التارٌخ الحدٌث  :األمٌر عبد القادر
ـ ٌربط الشخصٌة
التارٌخ الوسٌط  :محمد رسول هللا (
التارٌخٌة بعصرها
ـ تبرٌر االختٌار
صلعم)
مع نبذة عن حٌاتها
التارٌخ القدٌم  :ماسٌنٌسا
ما قبل التارٌخ  :انسان شمال افرٌقٌا
القدٌم ( انسان تٌؽنفٌن )
وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص:
ـ نبذة عن حٌاة شخصٌة تارٌخٌة على
الخٌار
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التارٌخ العام

 2ـ ٌعبر عن رفضه لكل
اشكال االحتبلل
واالستؽبلل من خبلل .
امثلة تخص االستعمار
االوربً لبلدان إفرٌقٌة

التارٌخ
الوطنً

 3ـ ٌنطلق من سندات
مرجعٌة للتعبٌر عن
اعتزازه بمآثر وبطوالت
شعبٌة اثناء المقاومة
الوطنٌة و الثورة
التحرٌرٌة من اجل
استرجاع السٌادة الوطنٌة
..

وزارة التربٌة الوطنٌة

ـ ٌعتمد نصوص مبلبمة لشرح
مفهوم االستعمار
ـ ٌشخص مظاهر االستعمار
وٌصنؾ انعكاساته السلبٌة على
البلدان المستعمرة
ـ ٌقدم امثلة عن االستعمار فً كل
من افرٌقٌا والمؽرب العربً

االستعمار
الحدٌث
ـ مفهوم
االستعمار
ـ مظاهر
وانعكاسات
االستعمار
االستعمار فً
افرٌقٌا وفً
المؽرب العربً

وضعٌة إدماجٌة:
ـ ٌنطلق من خرٌطة لمجاالت الثورات
الشعبٌة لربط المقاومة بإبطالها البارزٌن
(دراسة شخصٌة تارٌخٌة على الخٌار )
ـ ٌنطلق من خرٌطة بؤماكن اندالع الثورة
التحرٌرٌة الكبرى لشرح دالالت
الحدث.
ٌ .ربط العبلقة بٌن البطوالت الشعبٌة
وتسجٌل الثورة النتصارات على العدو
(دراسة شخصٌة تارخٌة على الخٌار )

المقاومة
و الثورة
التحرٌرٌة فً
الجزابر :
ـ المقاومة
الوطنٌة
ـ الثورة
التحرٌرٌة
الكبرى

وضعٌة
مشكلة تعلمٌة تخص :
مفهوم االستعمار
وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :
من مظاهر االستعمار
وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :
ـ امثلة عن االستعمار فً كل من افرٌقٌا و
المؽرب العربً

وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :
ـ تقدٌم عرض حول مآثر وبطوالت الشعب
أثناء المقاومة الوطنٌة( دراسة شخصٌة
على الخٌار)
وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :
ـ داللة حدث اندالع الثورة التحرٌرٌة(إنجاز
خرٌطة تبٌن مواقع اندالع الثورة التحرٌرٌة
)
وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :
انتصارات الثورة التحرٌرٌة و استعادة
السٌادة الوطنٌة (الدولة الجزابرٌة
الجمهورٌة المستقلة )

ـ تعرٌؾ
سلٌم
الربط بٌن
ـ الدقة فً
التصنٌؾ
ـ وجاهة
االمثلة

ـ الدقة فً
رسم
الخرٌطة

 87سا
89
حصص

 88سا
48
حصص

ـ ٌبرز
عوامل
انتصار
الثورة.
ـ الربط بٌن
مفهومٌن:
االستقبلل
والحرٌة

وضعٌة إدماجٌة:
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 .5المنهج حٌز التطبٌق
 1 .5ر٘طٞبد رزؼيق ث٘ػغ اىَْٖظ ؽٞض اىزطجٞق
جاء فً القانون التوجٌهً للتربٌةٌ » :تعٌّن أن تهٌّا المإسّسة المدرسٌة بشكل ٌسمح لكـ ّل تلمٌذ القٌام بتعلّمه الذاتً وهذا
بفضل الفضاءات التً ٌجب إنشاإها والتً تسمح له بالتم ّتع الفعلً باالستقبللٌة والتف ّتح على البٌبة وعلى العالم «.
وعلٌه ،فإنّ وضع المناهج حٌز التطبٌق ٌستدعً بالضرورة ما ٌؤتً:
 تزوٌد المإسّسات التربوٌة بالمرافق الضرورٌة كفضاءات للعمل التربوي؛ّ
االطبلع علٌها ،والتحضٌر للموسم الدراسً
 تمكٌن المدرّ س من مختلؾ الوثابق قبل انطبلق الموسم الدراسً لٌتسنى لهمّ
المخطط السنوي للتعلّمات؛
بإعداد
 التخلًّ عن فكرة التوزٌعات السنوٌة التقلٌدٌة ،وتعوٌضها بالتدرّ ج السنوي الذي ٌبنى على أساس الكفاءات الختامٌة،صص لك ّل كفاءة ( معالجة الوضعٌة المشكلة فً عدد من الحصص)؛
والحجم الساعً الكلًّ المخ ّ
 إعادة االعتبار للزٌارات التربوٌة المٌدانٌة التً ٌقوم بها التبلمٌذ للمتاحؾ ،والمإسّسات الرسمٌة المستهدفة فً المنهج جعل المناسبات التارٌخٌة والدٌنٌة بمثابة سٌاقات تربوٌة وبٌداؼوجٌة ٌت ّم خبللها معالجة وضعٌات مشكلة ذات داللة ،منشانها أن تساعد على ؼرس قٌم االنتماء وحب الوطن وتعزٌز بعد الشخصٌة الوطنٌة لدى المتعلمٌن
 إعادة تنشٌط وتفعٌل دور الفرٌق التربوي داخل المإسسة لتحقٌق التنسٌق البٌداؼوجً والتكامل بٌن المدرّ سٌن. 1.5توجٌهات تربوٌة لتطبٌق المنهج :إنّ االنتقال من منطق التعلٌم إلى منطق التعلّم الذي تتب ّناه المقاربة بالكفاءات،
ٌستدعً تؽٌٌرا جذرٌا فً الممارسة البٌداؼوجٌة داخل القسم .لذا ،على المدرّ س أن:
 ٌكون مرشدا مرافقا لتعلّمات التبلمٌذ ،وٌجعلهم فً وضعٌات تعلّمٌة ال تعلٌمٌة تلقٌنٌة؛ّ
مخططا للتعلّمات المبرمجة ،مراعٌا فً ذلك التدرّ ج والمستوى العقلً لتبلمٌذه؛
 ٌع ّد ٌو ّفر لدرسه الوسابل الملموسة الضرورٌة ؛ ٌستؽ ّل المناسبات التارٌخٌة والدٌنٌة كسٌاقات تعلّمٌة لؽرس القٌم الوطنٌة والعالمٌة؛ ٌؽٌّر نمط التقوٌم بتقٌٌم الكفاءات إلى جانب تقٌٌم المعارؾ؛ ٌح ّدد معاٌٌر التقٌٌم ومإ ّشراته وفق ما تقتضٌه الوضعٌة.
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 .1تقدٌم المادّ ة
ٌستجٌب تدرٌس ما ّدة الجؽرافٌا لكثٌر من الحاجات األساسٌة لئلنسان .فهً تساعد على ح ّل مشكبلت حٌاتٌة من خبلل
تنمٌة البعد المكانً ،واكتشاؾ العبلقات القابمة بٌن الس ّكان ومجالهم الجؽرافً ،وتم ّكـن من فهم أسالٌب تنظٌم موارد
محٌطهم واستؽبللها واالستفادة منها والحفاظ على البٌبة.
 1.1غاٌات المادّ ة فً مرحلة التعلٌم االبتدائً
ّ
الجؽرافٌا فً التعلٌم االبتدابً نشاط تربوي وتعلٌمًّ تعلمًّ ٌساعد على تحقٌق الؽاٌات اآلتٌة:
 بناء مفهوم " المكان " والتموقع فٌه ؛ إثارة وتنمٌة روح المبلحظة لدى المتعلم ،وتنظٌمها وتدقٌقها؛ إثارة االهتمام بمحٌطه وبٌبته الجؽرافٌة رؼبة منه فً إٌجاد تفسٌرات لبعض الظواهر ،ومعرفة العناصر المتح ّكمةفً وجودها ،واالستفادة منها فً حٌاته؛
ّ
ّ
المتمثلة فً الحٌّز الجؽرافً ،لتنشبة المتعلم على حبّ الوطن ،واالعتزاز باالنتماء
 بناء إحدى مقوّ مات " الوطن "إلٌه ،والتعلق بالوحدة الوطنٌة بوحدة التراب الوطنً[ .من القانون التوجيهي للرتبية]؛
 التوعٌة بؤه ّمٌة العمل باعتباره عامبل حاسما للحٌاة كرٌمة ،وثروة دابمة تكفل تعوٌض نفاذ الموارد الطبٌعٌة وتضمنتنمـٌة دابمة للببلد[ .من القانون التوجيهي للرتبية].
 2.1مساهمة المادّ ة فً تحقٌق الملمح الشامل
تساهم ما ّدة الجؽرافٌا فً تحقٌق الملمح الشامل فً مرحلة التعلٌم االبتدابً من خبلل الكفاءات ة اآلتٌة:
 الوعً بمشاكل الس ّكان والبٌبة فً المحٌط القرٌب للتلمٌذ ،معرفة معطٌات مجاله الجؽرافً المحلًّ والوطنً؛ استخبلص أه ّمٌة الموقع ،وتنوّ ع الموارد الطبٌعٌة التً تساهم فً التنمٌة المستدامة ،بمعرفة معطٌات جؽرافٌةتخصّ المجال الجؽرافً الوطنً؛
 ربط العبلقة بٌن اإلنسان ومجاله الجؽرافً ،إلٌجاد حلول لمشاكل السكان والبٌبة. 3.1طبٌعة الموارد المجندة
تص ّنؾ الجؽرافٌا ما ّدة علمٌة ،تجمع بٌن مفاهٌم ومصطلحات معرفٌة ،ومعطٌات علمٌة من مختلؾ الموا ّد دراسٌة.
وٌرتبط بناء مفاهٌمها فً مرحلة التعلٌم االبتدابً ،بالعمل التدرٌجً إلكساب المتعلّم ثقافة جؽرافٌة تزوّ ده بمعالم
للتموقع ،وقٌم االنتماء ،معتمدة على مفاهٌم ومصطلحات معرفٌة ومنهجٌة أوّ لٌة مناسبة لسنه ومستواه؛ مثل المكان،
الموقع ،نشاط الس ّكان ،البٌبة ،...ومفاهٌم تصنٌفٌة وارتباطٌة تخصّ التنمٌة والسكان ،تم ّكن المتعلّم من اكتساب
كفاءات ومهارات حسن التصرّ ؾ فً وضعٌات الحٌاة الٌومٌة فً محٌطه وبٌبته.
وتص ّنؾ هذه المواد المعرفٌة والمنهجٌة فً ثبلثة مٌادٌن مهٌكلة لما ّدة الجؽرافٌا:
 أدوات ومفاهٌم الما ّدة ؛ الس ّكـان والتنمٌـة ؛ الس ّكـان والبٌبـة.ٌوظؾ المتعلّم موارد معرفٌة لتنمٌة كفاءات تإ ّهله لبلندماج فً الحٌاة االجتماعٌة ،وٌترجم القٌم والمواقؾ المرتبطة
باألصالة واالنتماء إلى ممارسات سلوكٌة تساعد على االستقبللٌة وروح المبادرة.
 4.1مساهمة المادّ ة فً التكامل مع الموادّ األخر
تتكامل ما ّدة الجؽرافٌا مع المواد الدراسٌة األخرى من خبلل ما تو ّفره من مفاهٌم ومصطلحات مشتركة بٌنها ،ومنها
على الخصوص:
 اللغة العربٌة :لكونها لؽة التعلٌم والتعلّم ،فإنّ ما ّدة الجؽرافٌا تكوّ ن موردا من الموارد التً ّتعزز مكتسبات التلمٌذ
اللؽوٌة ،وتثرٌها بما تتض ّمنه من مفاهٌم جؽرافٌة ترتبط بالتموقع فً المكان ،وأسماء األماكن والمعالم؛
 التارٌخٌ :رتبط بالجؽرافٌا ارتباطا عضوٌا ،باعتبار تبلزم الما ّدتٌن ( فهما ما ّدة واحدة فً المنظومة التربوٌةالجزابرٌة) ،إذ تعالجان مفاهٌم ومصطلحات تتعلّق بالزمان والمكان ،والجؽرافٌا هً الفضاء الحٌز المكانً لؤلحداث
والمواقع التارٌخٌة عبر الزمن ،كما أنّ الظاهرة الجؽرافٌة تحدث وتتطوّ ر فً المكان والزمن.
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 التربٌة المدنٌة :تو ّفر ما ّدة الجؽرافٌا مفاهٌم ومصطلحات ترتبط بالح ٌّز المكانً والفضاء الجؽرافً ،مثل مقرّ اتالمإ ّسسات واألجهزة والهٌبات الوطنٌة والدولٌة ؛
 الرياضيات :ترتبط بما ّدة الجؽرافٌا من حٌث تكامل الما ّدتٌن باستخدام األعداد والمعطٌات اإلحصابٌة التً تستندإلٌها دراسة الظاهرة الجؽرافٌة إلبراز تطورها وأهمٌتها ؛
 التربٌة اإلسبلمٌةّ :توظؾ التربٌة اإلسبلمٌة الجؽرافٌا فً تحدٌد األماكن والمواقع ،وتوظٌؾ الخرابط ؛
ّ
توظؾ ما ّدة الجؽرافٌا مفاهٌم ومصطلحات تتعلّق بالح ٌّز المكانً ،وتوزٌع الظاهرة
 التربٌة العلمٌة والتكنولوجٌة:الجؽرافٌة مح ّل الدراسة وأسبابها ،فً إطار تكاملً مع التربٌة العلمٌة التً تختصّ بالدراسة العضوٌة والتركٌبٌة
للظاهرة نقسها ،مثل المحصول الزراعً ،والوسط الطبٌعً ،وعناصر البٌبة والطاقة.

مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 1326 -

185

وزارة التربٌة الوطنٌة

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

التخرج :تتض ّمن مبلمح التخرج من مرحلة التعلٌم االبتدائً جملة من قٌم بناء الشخصٌة ،وكفاءات عرضٌة ،باإلضافة إلى الكفاءات
 .2مبلمـح
ّ
الختامٌة المع ّبرة عن المٌادٌن المهٌكلة للمادّ ة.
التخرج من أطوار مرحلة التعلٌم االبتدائً
 1..ملمح
ّ
المٌدان

فً نهاٌة الطور الثالث من التعلٌم
فً نهاٌة مرحلة التعلٌم االبتدائًٌ ،كون
االبتدابً ٌكون المتعلم قادرا على
المتعلّم قادرا على المساهمة فً اقتراح
استخبلص أهمٌة الموقع ،وتنوّ ع
حلول لمشاكل السكان والبٌئة فً محٌطه
الموارد الطبٌعٌة التً تساعد على
القرٌب ،بمعرفة معطٌات مجاله الجغرافً
التنمٌة المستدامة ،بمعرفة معطٌات
المحلًّ والوطنً .
جؽرافٌة تخصّ المجال.

الكفاءة
الشاملة

الكفاءات
الختامٌة

التخرج من التعلٌم االبتدائً
ملمح
ّ

التخرج من الطور 1االبتدائً
ملمح
ّ

ٌنطلق من معطٌات تخصّ المعالم
الجؽرافٌة والفلكً ،لتحدٌد الموقع
الجؽرافً والفلكً للجزابر ،وإبراز
أهمٌّتهما.

أدوات
ومفاهٌم
المادّ ة

ّ
ٌوظف أدوات ومفاهٌم المادّ ة بشكل
منهجً من أجل التموقع وفهم الظواهر
الجغرافٌة .

الس ّكان
والتنمٌة

ٌنطلق من سندات ومعطٌات
ّ
ٌربط العبلقة بٌن جهود التنمٌة المحلٌة اقتصادٌة ،إلبراز مدى استفادة
والوطنٌة
بالتطور االقتصادي واالجتماعً المواطن من جهود التنمٌة الوطنٌة.
ّ

الس ّكان
والبٌئة

ٌنطلق من أمثلة واقعٌة من محٌطه،
للمساهمة فً اقتراح إجراءات مبلئمة
لحماٌة البٌئة ،والوقاٌة من المخاطر
الكبر .

مناهج مرحلة التعلٌم االبتدائً 1326 -

ٌنطلق من مشاكل بٌبٌة ،وحجم
الخسابر التً تتس ّبب فٌها المخاطر
الكبرى ،القتراح حلول وإجراءات
وقابٌة.

التخرج من الطور 1االبتدائً
ملمح
ّ

المنتظر من التحضٌري

فً نهاٌة الطور الثانً من التعلٌم
االبتدابًٌ ،كون المتعلّم قادرا
على التموقع فً المكان والزمان،
وتحدٌد األبعاد
فً نهاٌة التربٌة
ّ
ٌوظؾ المعالم الجؽرافٌة التً
تساعد على التحدٌد والتموقع
الجؽرافٌٌن.

التحضٌرٌةٌ ،كون
الطفل قادرا على
التواصل و العمل
ضمن مجموعة من

ٌع ّبر عن وعٌه بؤه ّمٌة الحفـاظ
على الموارد الطبٌعٌة ،باعتبارها
أساس التنمٌة.

أقرانه.

ٌدرس أمثلة من محٌطه القرٌب
تتعلّق بمظاهر التدهور البٌبً
لعرض فوابد حماٌة البٌبة .
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الهوٌة
الضمٌر الوطنً
القٌـم
والمواقف

المواطنة
التفتح
على العالم

طابع فكري

طابع منهجً
الكفاءات
العرضٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة

ّ
ٌعتز بهوٌته الجزابرٌة وانتمابه إلى
أرضها
ٌع ّب ر عن أه ّم ٌة الحفاظ على
الممتلكات

ّ
ٌعتز بهوٌته الجزابرٌة وانتمابه إلى
الجزابر
ٌسلك سلوكا إٌجابٌا للحفاظ على موارد
الببلد

ّ
ٌعتز بهوٌته الجزابرٌة وانتمابه
إلى أرضها
ٌع ّب ر عن أهمٌة الحفاظ على
الممتلكات.

ٌتحلّى بروح المواطنة المسإولة

ٌتصر ف بشكل سلٌم فً محٌطه
ٌتصر ف بشكل سلٌم فً محٌطه
ّ
ّ

ٌكتشؾ مجاالت جؽرافٌة وثقافٌة أخرى

ٌتعرّ ؾ على مجاله الجؽرافً
الوطنً

ٌتعرّ ؾ على مجاله الجؽرافً
المحلًّ

ٌستثمر المعلومة ٌ -تصوّ ر طرق ح ّل
المشكلة ،وٌختار أنسبهاٌ -ق ٌّم نتابج
عملهٌ -قوم بالتحلٌل البسٌط قصد الفهم
 ٌع ّبر عن رأٌه – ٌستنتج وٌستقرئ -ٌتعرّ ؾ على عناصر الظاهرة الجؽرافٌة.
ّ
ٌنظم عمله ،وٌستعمل أدوات اإلعبلم
فً التواصل ،وٌتك ٌّؾ مع المه ّمة
والسٌاق

ٌستثمر المعلومةٌ -ص ّنؾ الموارد
الطبٌعٌة حسب نوعهاٌ -كتشؾ
عناصر الظاهرة الجؽرافٌة مح ّل
الدراسة.

ٌستثمر المعلومةٌ -ص ّنؾ الموارد
الطبٌعٌة حسب نوعهاٌ -كتشؾ
عناصر الظاهرة الجؽرافٌة مح ّل
الدراسة.

ٌتك ٌّؾ مع المه ّمة والسٌاقّ -
ٌنظم
عملهٌ -ستؽ ّل تقنٌات اإلعبلم
والتواصلٌ -ترجم رموز مفتاح
الخرٌطة بشكل صحٌح.

ٌتك ٌّؾ مع المه ّمة والسٌاقّ -
ٌنظم
عملهٌ -ستؽ ّل تقنٌات اإلعبلم
والتواصلٌ -ترجم رموز مفتاح
الخرٌطة بشكل صحٌح.
ٌتواصل بشكل جٌد ومفهوم -
ٌتواصل شفوٌا وكتابٌا بسهولة.
ٌعرؾ ذاته وٌثق فً نفسه ٌ -تعاون
فً عمل فوجً ،وٌساهم فً تحقٌق
المهام المشتركة.

طابع تواصلً

ٌتواصل بشكل ج ٌّد ومفهومٌ ،شرح
مسعاه وٌبرّ ر اختٌاراته.

طابع شخصً
واجتماعً

ٌثـق فً نفسهٌ ،عرؾ نتابج نشاطـه
وصعوباته ،وٌبنً استقبللٌة فً عمله ؛
ٌحترم قواعد العمل ،وٌتدرّ ب على العمل
ضمن فوج ،وٌساهم فً األعمال
التضامنٌة والخٌرٌة؛ ٌإكد اختٌاراته
وأذواقه الفنٌة وٌتقاسمها مع ؼٌره.
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ٌتواصل بشكل جٌد ومفهوم -
ٌتواصل شفوٌا وكتابٌا بسهولة.
ٌثـق فً نفسهٌ ،عرؾ نتابج
نشاطـه وصعوباته ،وٌبنً
استقبللٌة فً عمله ؛ ٌحترم قواعد
العمل ،وٌتدرّ ب على العمل ضمن
فوج ،وٌساهم فً األعمال
التضامنٌة والخٌرٌة؛ ٌإكد
اختٌاراته وأذواقه الفنٌة وٌتقاسمها
مع ؼٌره.
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المفاهٌم والمعارف



التموقع



نشاط اإلنسان فً بٌبات متنوعة



البٌبة



الجزابر فً العالم



الموارد الطبٌعٌة فً الجزابر



المخاطر الكبرى فً الجزابر



الجزابر والتنوع اإلقلٌمً



السكان والتنمٌة فً الجزابر



التهٌبة اإلقلٌمٌة فً الجزابر

وزارة التربٌة الوطنٌة

 الجزائر التنوع اإلقلٌمً
 الموقع الجؽرافً والفلكً التنوع اإلقلٌمً الخصابص الطبٌعٌة الجفاؾ الجزائر التنوع اإلقلٌمً
 الموقع الجؽرافً والفلكً الخصابص الطبٌعٌة التنوع اإلقلٌمً الجفاؾ السكان والتنمٌة فً الجزائر
 توزٌع السكان الكثافة السكانٌة التنمٌة االقتصادٌة فً الجزابر التهٌئة اإلقلٌمٌة فً الجزائر
 استؽبلل المجال الجؽرافً التدهور البٌبً مشاكل المدن (التلوث والنفاٌاتالمنزلٌة).
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التموقع - :المعالم المكانٌة
 الرسم التخطٌط المسار -المسافات



متنوعة
نشاط اإلنسان فً بٌئات ّ
 مظاهر السطح نشاط اإلنسان العمل المنتجالبٌئة:
 تعرٌؾ البٌبة عناصر البٌبة -من مشاكل البٌبة المحلٌة



 الجزائر فً العالم
 المجموعات الكبرى علىسطح األرض
 القارات والمحٌطات األقالٌــم تنوّ ع انتماء الجزابرالموارد الطبٌعٌة:
 أنواع الموارد الطبٌعٌة الموارد الطبٌعٌة المتج ّددةوؼٌر المتج ّددة.
 المخاطر الكبر فً الجزائر
 الزالزل الفٌضانات -الحرابق.
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التخرج من سنوات التعلٌم االبتدائً
 1.1مبلمح
ّ
المٌدان

الكفاءة الشاملة

الكفاءات
الختامٌة

التخرج من السنة  5ابتدائً
ملمح
ّ
الطور الثالث
فً نهاٌة السنة الخامسة من التعلٌم
االبتدائًٌ ،كون المتعلّم قادرا على معرفة
المجال الجغـرافً الوطنً ،والتنـوع
اإلقلٌمً ،والموارد الطبٌعٌة التً تساعد
على التنمٌة المستدامة ،مقترحا إجراءات
الوقاٌـة مـن المخاطر الكبر .

ٌنطلق من الموقع الجغرافً والفلكً،
أدوات
والمجال الجغرافً للجزائر لٌبرز التنوع
ومفاهٌم المادّ ة الطبٌعً واإلقلٌمً ،ومشكل الجفاف فً
الجزائر.
ٌربط العبلقة بٌن السكان والتنمٌة ،مبرزا
الس ّكان
لتنوع الموارد الطبٌعٌة
األثر اإلٌجابً ّ
والتنمٌة
على التنمٌة فً الجزائر.
ٌدرس أحد مشارٌع التهٌئة اإلقلٌمٌة
الستخبلص مشاكل التدهور البٌئً،
الس ّكان والبٌئة
واقتراح الحلول المبلئمة لـهـا.

القٌم
والمواقف

التخرج من السنة  1ابتدائً
ملمح
ّ

الطور الثانً
فً نهاٌة السنة الرابعة من التعلٌم االبتدابً فً نهاٌة السنة الرابعة من التعلٌم االبتدابً
ٌكون المتعلم قادرا على التصرؾ فً
ٌكون المتعلم قادرا على التصرؾ فً
مجاله الجؽرافً القـرٌب بشكل مناسب،
مجاله الجؽرافً القـرٌب بشكل مناسب،
والتموقع وفق معالم مكانٌة ،وربط العبلقة
والتموقع وفق معالـم مكانٌة ،وربط
بٌن نشاط اإلنسان وبٌبته ،واستخـبلص
أه ّمٌة تنوّ ع الموارد الطبٌعٌة فً الجزابر ،العبلقة بٌن نشاط اإلنسان وبٌبته.
وضرورة الحفاظ علٌها.
ّ
ٌختار المسار المناسب للتوجّ ه والتنقل بعد
وٌستعمل خرابط مبلبمة للكشؾ عن
الكشؾ عن معالم مكانٌة فً محٌطه
انتماءات الجزابر اإلقلٌمٌة والقارّ ٌة.
القرٌب.
وٌص ّنؾ الموارد الطبٌعٌة المتج ّددة
وؼٌر المتج ّددة واقتراح كٌفٌة
ٌكتشؾ العبلقة بٌن نشاط اإلنسان
ومحٌطه القرٌب ،وٌقترح إجراءات
التصرّ ؾ أمام المخاطر الكبرى فً
محٌطه القرٌب ،بعد الكشؾ عن
حجم الخسابر التً نخلّـفها.
ٌعتـ ّز بهوٌته وانتمابه الوطنً.

ٌعتز بهوٌته الجزائرٌة ،وانتمائه إلى
الهوٌـة
أرضها.
ٌعبر عن أهمٌة الحفاظ على الممتلكات
ٌع ّبر عن أهمٌة الحفاظ على
الضمٌر الوطنً
الممتلكات وموارد الببلد.
ٌمارس مواطنته من خبلل الوعً بانتمابه
ٌتصر ف
ٌتحلّى بروح المسإولٌة ،و
ّ
المواطنة
الوطنً.
بشكل سلٌم فً محٌطه.
التف ّتح على
ٌتف ّتح على العالم من خبلل اكتشاف بلدان ٌتعرؾ على مجاالت جؽرافٌة أخرى،
وٌع ّبر عن تق ّبله لآلخـر.
وشعوب أخر .
العالـم
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التخرج من السنة  1ابتدائً
ملمح
ّ

ٌم ٌّ ـز بٌن ما هو طبٌعً وبشـري فً
المشهد الرٌفً والحضري ،وٌق ّد ر العمل
المنتج ،
ٌقترح حبل لمشكل بٌبً محلً على الخٌار
بعد الكشؾ عن العبلقة بٌن نشاط اإلنسان
و محٌطه القرٌب

المنتظر من
التحضيري

فً نهاٌة
التربٌة
التحضٌرٌة،
ٌكون الطفل
قادرا على
التواصل و
العمل ضمن
مجموعة من
أقرانه.

ٌعتـ ّز بهوٌته وانتمابه الوطنً
ٌعبر عن أهمٌة الحفاظ على الممتلكات
ٌتصرف بشكل سلٌم فً محٌطه
ٌتعرؾ على مجاالت جؽرافٌة أخرى.
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الكفاءات
العرضٌة

المفاهٌم
والمعارف

طابع فكري

ٌستثمـر المعلوماتٌ -بنً المفاهـٌم
بشكـل تدرٌجًٌ -تعرف على عناصر
الظاهرة الجغرافٌة ٌ -ع ّبر عن رأٌهٌ -فهم
المه ّمة ،وٌعرف كٌفٌة أدائها.

طابع منهجً

ٌ ّ
نظم عملهٌ -تكٌف مع المهمة والسٌاق-
ٌستغل تقنٌات اإلعبلم والتواصل.

طابع تواصلً

ٌتواصل بشكل ج ٌّد ومفهومٌ ،شرح
وٌبرر اختٌاراته باالستدالل.
مسعاه
ّ

طابع شخصً
واجتماعً

ٌثق فً نفسهٌ ،عرف نتائج نشاطه
وصعوباته ،وٌبنً استقبللٌة فً عمله؛
ٌساهم فً تحقٌق المهام المشتركة فً
عمل ضمن فوج؛ وٌساهم فً األعمال
التضامنٌة.







الجزائر التنوع اإلقلٌمً
 الموقع الجؽرافًوالفلكً
 الخصابص الطبٌعٌة التنوع اإلقلٌمً الجفاؾالسكان والتنمٌة فً الجزائر.
 توزٌع السكان الكثافة السكانٌة التنمٌة االقتصادٌة فً الجزابرالتهٌئة اإلقلٌمٌة فً الجزائر
 استؽبلل المجال الجؽرافً اإلقلًٌ التدهور البٌبً -مشاكل المدن التلوث والنفاٌات المنزلٌة)
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ٌتعرّؾ على الموارد الطبٌعٌة حسب
نوعها ،وٌستثمر المعلمة ،وٌكتشؾ
عناصر الظاهرة الجؽرافٌة مح ّل الدراسة،
ٌحافظ عل البٌبة فً محٌطه.
ٌنتقً المعلومات الضرورٌة وٌنظمها
وٌوظفها ،وٌنجز ،وٌستخدم رموز مفتاح
الخرٌطة بشكل صحٌح.
ٌعرض شفوٌا وكتابٌا معلومة جؽرافٌة.

٠سٛبطً شف٠ٛة جشىً عٍ.ُ١

وٌتحلّى بروح العمل فً فرٌقٌ ،ساهم فً
تحقٌق المهام المشتركة ،وٌإ ّكد اختٌاراته
وأذواقه وٌتقاسمها مع ؼٌره.

ٌعرؾ ذاته وٌثق فً نفسه
ٌتمتع باالستقبللٌة شٌبا فشٌبا
ـ ٌتعاون وٌندمج فً فوج العمل

 الجزائر فً العالم :المجموعات الكبرى
على سطح األرض -القارات والمحٌطات
 األقالٌم -تنوع انتماء الجزابر.

 التموقع :المعالم المكانٌة ،الرسم
التخطٌط ،المسار ،المسافات.
 نشاط اإلنسان فً بٌئات متنوعة:
مظاهر السطح  -العمل المنتج
 البٌئة :تعرٌؾ البٌبة-عناصر البٌبة -
مشاكل البٌبة المحلٌة.

الموارد الطبٌعٌة :أنواع الموارد الطبٌعٌة
 الموارد الطبٌعٌة المتجددة وؼٌرالمتجددة.

ٌتعرّ ؾ على عناصر البٌبة ،وٌستثمر
المعلمة ،وٌربط العبلقة بٌن نشاط
اإلنسان ومجاله الجؽرافً القرٌب
ٌنظم عمله ،وٌر ّتب معطٌات بسٌطة
حسب معٌاريّ النوع واللون.

 المخاطر الكبر فً الجزائر  :الزالزل
 -الفٌضانات – الحرابق.
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ّ
مخطط الموارد لبناء الكفاءات (المصفوفة)
.1
األطوار

المٌادٌن

الكفاءات الختامٌة المستهدفة
ّ
ٌوظف المعالم الجغرافٌة التً تساعد على
التحدٌد والتموقع الجغرافٌٌن.

أدوات ومفاهٌم
المـادّ ة

الطــــور 1

الس ّكان
والتنمٌة

الس ّكان والبٌئة
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ٌع ّبر عن وعٌه بؤه ّمٌة الحفـاظ على الموارد
الطبٌعٌة ،باعتبارها أساس التنمٌة.

موارد بناء الكفاءات
معرفٌـة
التموقع - :المعالم المكانٌة
 الرسم التخطٌط المسار المسافاتالجزائر فً العالم :
 المجموعات الكبرى على سطح األرض القارات والمحٌطات تنوع انتماء الجزابرنشاط اإلنسان فً بٌئات متنوعة
 مظاهر السطح نشاط اإلنسان العمل المنتجالموارد الطبٌعٌة
 أنواع الموارد الطبٌعٌة -الموارد الطبٌعٌة المتج ّددة وؼٌر المتج ّددة.

ٌدرس أمثلة من محٌطه القرٌب تتع ّلق
بمظاهر التدهور البٌئً لعرض فوائد حماٌة
البٌئة .

البٌئـة:
 تعرٌؾ البٌبة عناصر البٌبة من مشاكل البٌبة المحلٌةالمخاطر الكبر فً الجزائر
 الزالزل الفٌضانات -الحرابق

منهجٌـة
 ٌستثمر المعلومة ٌربط العبلقة بٌن مفهومٌناثنٌن .
 ٌبلحظ و ٌرتب ٌتواصل بشكل جٌد ٌعرض بشكل شفويمعلومات مكتسبة .
 ٌتمتع باالستقبللٌة شٌبا فشٌبا ٌنظم عمله الشخصً. ٌإدي التحٌة. ٌتواصل بشكل جٌد . ٌستظهر ٌعبر بالرسم ٌكتشؾ مكونات هوٌتهالشخصٌة
 ٌحترم ألوان العلم و الرموزالوطنٌة
 ٌعبر عن اعتزازه بهوٌتهالوطنٌة
 ٌعبر عن احترامه للرموزالوطنٌة وألوان العلم الوطنً
 ٌمارس المواطنة من خبللالتمتع بحقوقه وأداء واجباته
 ٌكتشؾ وجود شعوب وثقافاتأخرى .
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األطوار

المٌادٌن

أدوات ومفاهٌم
المـادّ ة

الس ّكان
والتنمٌة
الطــور 1
الس ّكان والبٌئة
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الكفاءات الختامٌة المستهدفة
ْٝطيق ٍِ اىَ٘قغ اىغغشافٗ ٜاىفينٗ ،ٜاىَغبه
اىغغشاف ٜىيغضائش ىٞجشص اىزْ٘ع اىطجٞؼٜ
ٗاإلقيٍٗ ،َٜٞشنو اىغفبف فً الجزائر.

وزارة التربٌة الوطنٌة

موارد بناء الكفاءات
معرفٌـة
الجزائر التنوع اإلقلٌمً
 الموقع الجؽرافً والفلكً الخصابص الطبٌعٌة التنوع اإلقلٌمً -الجفاؾ

ٌربط العبلقة بٌن السكان والتنمٌة ،مبرزا
لتنوع الموارد الطبٌعٌة على
األثر اإلٌجابً ّ
التنمٌة فً الجزائر.

السكان والتنمٌة فً الجزائر
 توزٌع السكان الكثافة السكانٌة التنمٌة االقتصادٌة فً الجزابر:(الصناعة ،الزراعة ،الخدمات)

ٌدرس أحد مشارٌع التهٌئة اإلقلٌمٌة
الستخبلص مشاكل التدهور البٌئً ،واقتراح
الحلول المبلئمة لـهـا.

التهٌئة اإلقلٌمٌة فً الجزائر
 استؽبلل المجال الجؽرافً أو اإلقلٌم التدهور البٌبًـ مشاكل المدن (التلوث والنفاٌات
المنزلٌة).

منهجٌـة
 ٌستثمر المعلومة ٌربط العبلقة بٌن مفهومٌناثنٌن .
 ٌبلحظ و ٌرتب ٌتواصل بشكل جٌد ٌعرض بشكل شفويمعلومات مكتسبة .
 ٌتمتع باالستقبللٌة شٌبا فشٌبا ٌنظم عمله الشخصً. ٌإدي التحٌة. ٌتواصل بشكل جٌد . ٌستظهر ٌعبر بالرسم ٌكتشؾ مكونات هوٌتهالشخصٌة
 ٌحترم ألوان العلم و الرموزالوطنٌة
 ٌعبر عن اعتزازه بهوٌتهالوطنٌة
 ٌعبر عن احترامه للرموزالوطنٌة وألوان العلم الوطنً
 ٌمارس المواطنة من خبللالتمتع بحقوقه وأداء واجباته
 ٌكتشؾ وجود شعوب وثقافاتأخرى .
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 .4البرامج السنوٌة
 5..برنامج السنة الثالثـة من التعلٌم االبتدائً
نص الكفاءة الشاملة للسنة
القٌم
والمواقف
الكفاءات
العرضٌة
المٌدان

أدوات
ومفاهٌم
المادّ ة

الهوٌـة
الضمٌر الوطنً
المواطنـة
التف ّتح على العالم
طابع فـكري
طابع منهجً
طابع تواصلً

التصرف فً مجاله الجغرافً القرٌب بشكل مناسب ،قصد التموقـع وفق معالم
فً نهاٌة السنة الثالثة من التعلٌم االبتدائًٌ ،كون المتعلّم قادرا على
ّ
مكانٌة ،وربط العبلقة بٌن نشاط اإلنسان وبٌئته.
ٌعتـ ّز بهو ٌّته وانتمابه الوطنً
ٌع ّب ـر عن أهمٌة الحفاظ على الممتلكات
ٌتصـ ّر ف بشكل سلٌم فً محٌطه
ٌتعـرّ ؾ على مجاله الجؽرافً
ٌستثمر المعلومةٌ -تعرّ ؾ على عناصر البٌبةٌ -ربط العبلقة بٌن نشاط اإلنسان ومحٌطه القرٌب
ّ
ٌنظم عمله ،وٌر ّتب المعطٌاتٌ -ستؽ ّل تقنٌات اإلعبلم والتواصل

ٌتواصل شفوٌا بشكل سلٌم ومفهوم
طابع شخصً واجتماعً ٌعرؾ ذاته وٌثق فً نفسهٌ -تعاون وٌندمج فً فوج العمل ،وٌساهم فً تحقٌق المهام المشتركةٌ -إكد اختٌاراته وٌتقاسمها مع ؼٌره
معاٌٌر ومإشرات التقوٌم
أنماط الوضعٌات التعلمٌة
المحتوٌات المعرفٌة
مركبات الكفاءة
الكفاءة الختامٌة
وضعٌة تعلمٌة تخص:
التموقع
ٌ تموقع فً محٌطه القرٌب
 ٌستعمل مفردات جؽرافٌة تحدٌد موقع ما بناء على معالمعلى أساس معالم مكانٌة.
 المعالم المكانٌةٌختار المسار المناسب
)
مدرسة
،
شارع
،
حً
(
قرٌبة
مكانٌة
ّ
 ٌحدد الجهات األربع الرسم التخطٌطوضعٌة تعلمٌة تخص :
للتوجه والتنقل بعد
ٌ نجز رسما تخطٌطٌا ٌوقع
 المساربشكل صحٌح
 انجاز رسم تخطٌطً للتموقعالكشف عن معالم
علٌه معالم مكانٌة تساعد على
 المسافاتواالنتقال
ّ
ّ
وضعٌة تعلمٌة تخص :تبرٌر اختٌار ٌ -حدد االتجاه الصحٌح
التموقع والتنقل
مكانٌة فً محٌطه
مسار التنقل من نقطة إلى أخرى.
القرٌب
 ختار مسار التنقل انطبلقا من
مكونات الرسم التخطٌطً

ّ
الزمـن
 3سا

وضعٌة إدماجٌة
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الس ّكان
والتنمٌة

ٌق ّد ر العمل المنتج
بعد أن ٌم ٌّ ز بٌن ما
هو طبٌعً وبشري
فً المشهد الرٌفً
والحضري.

وزارة التربٌة الوطنٌة

وضعٌة تعلمٌة تخص :مظاهر
ٌ سمً مظاهر السطح والمناخ فً نشاط اإلنسان فً بٌئات متنوعة :السطح (التضارٌس) والمناخ.
 مظاهر السطحمحٌطه القرٌب.
وضعٌة تعلمٌة تخص :نشاط اإلنسان
اإلنسان
نشاط
فً البٌبة الحضرٌة والرٌفٌة خبلل
 العمل المنتجفصول السنة.
ٌ ربط العبلقة بٌن نشاط اإلنسان
وضعٌة تعلمٌة تخص :قٌمة العمل
ومحٌطه.
بذكر فوابد متعددة للعمل.

 التسمٌة الصحٌحة الدقة فً الربط. 5سا

الموارد الطبٌعٌة ؼٌر المتجددة.

ٌ ربط العبلقة بٌن العمل اإلنتاجً
وفوائده.
وضعٌة إدماجٌة
ٌقترح حبل لمشكل

ٌ ستكشف عناصر البٌئة المحلٌة،

بٌئً محلً على

الس ّكان
والبٌئة

الخٌار بعد الكشف
عن العبلقة بٌن نشاط
اإلنسان ومحٌطه

ٌ ربط العبلقة بٌن نشاط اإلنسان
والبٌئة.
ٌ قترح حلوال لمشكل بٌئً مح ّلً.

القرٌب.
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البٌئة
 تعرٌؾ البٌبة عناصر البٌبة مشاكل البٌبة المحلٌة.المخاطر الكبر فً الجزائر
 الزالزل الفٌضانات الحرابقوضعٌة إدماجٌة

وضعٌة تعلمٌة تخص :التعرؾ على
عناصر البٌبة فً محٌط المتعلم.
وضعٌة تعلمٌة تخص :مشكل تلوث
الماء  ،والنفاٌات
وضعٌة تعلمٌة تخص:معاٌنة
األضرار التً تلحق بالبٌبة.
وضعٌة تعلمٌة تخص :مشكل تلوّ ث
الماء ،والنفاٌات .

 د ّقـة الربطـ التصنٌؾ
ـ الشرح
 4سا
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 2..برنامج السنة الرابعـة من التعلٌم االبتدائً
نص الكفاءة الشاملة للسنة
القٌم
والمواقف
الكفاءات
العرضٌة

الهوٌـة
الضمٌر الوطنً
المواطنـة
التف ّتح على العالم
طابع فـكري
طابع منهجً
طابع تواصلً
طابع شخصً واجتماعً

الكفاءة الختامٌة

المٌدان

ٌستعمل خرائط مبلئمة
للكشف عن انتماءات
أدوات
ومفاهٌم
المادّ ة

الجزائر اإلقلٌمٌة
والقارٌة.

وتنوع الموارد الطبٌعٌة فً الجزائر ،وضرورة
فً نهاٌة السنة الرابعة من التعلٌم االبتدائًٌ ،كون المتعلّم قادرا على استخبلص أه ّمٌة الموقع،
ّ
الحفاظ علٌها ،مقترحا إجراءات الوقاٌة من المخاطر الكبر .
ٌعتـ ّز بهو ٌّته وانتمائه الوطنً
ٌع ّب ـر عن أهمٌة الحفاظ على الممتلكات
ٌتصـ ّر ف بشكل سلٌم فً محٌطه
ٌتعـ ّرف على مجاله الجغرافً
ٌتعرف على عناصر البٌئةٌ -ربط العبلقة بٌن نشاط اإلنسان ومحٌطه القرٌب
ٌستثمر المعلومةّ -
ّ
ٌنظم عمله ،وٌر ّتب المعطٌاتٌ -ستغل ّ تقنٌات اإلعبلم والتواصل
ٌتواصل شفوٌا بشكل سلٌم ومفهوم
ٌعرف ذاته وٌثق فً نفسهٌ -تعاون وٌندمج فً فوج العمل ،وٌساهم فً تحقٌق المهام المشتركةٌ -إكد اختٌاراته وٌتقاسمها مع غٌره
معاٌٌر ومإشرات التقوٌم
أنماط الوضعٌات التعلمٌة
المحتوٌات المعرفٌة
مركبات الكفاءة
ّ 
للتعرف
ٌوظف خرٌطة العالم
ّ
على المجموعات الكبر على
سطح األرض
ٌ حدّ د موقع الجزائر فً القارة
اإلفرٌقٌة وفً المغرب العربً.

الجزائر فً العالم

وضعٌة تعلمٌة تخص :المجموعـات
الكبرى على سطح األرض (استخدام

 المجموعات الكبرىعلى سطح األرض

خرٌطة العالم أو الكرة األرضٌة للتعرؾ
على القارات والمحٌطات والسبلسل
الجبلٌة الكبرى).

 القارات والمحٌطات -تنوع انتماء الجزابر

ٗػؼٞخ رؼيَٞخ رخض :المجموعات
الكبرى فً المؽرب العربً -استخدام
خرٌطة المؽرب العربً للتعرؾ
على دول المؽرب العربً ومظاهر
السطح الكبرى فٌها.
وضعٌة تعلمٌة تخص :تحدٌد فضاءات
جؽرافٌة تنتمً إلٌها الجزابر بواسطة
الرسم أو التلوٌن(إفرٌقٌا ،البحر األبٌض

ٌ ربط العبلقـة بٌن الموقـع
الجغرافً وطبٌعة االنتماءٌ ،درك
مكانة الجزائر فً المغرب العربً.

ّ
الزمـن

 -التحدٌد والتسمٌة السلٌمة

 09سا

 -التعبٌر بالرسم.

المتوسط ،المؽرب العربً ـ الوطن
العربً).

وضعٌة إدماجٌة
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ٝظْف اىَ٘اسد

الس ّكان
والتنمٌة

اىطجٞؼٞخ اىَزغذدح

ٌ تعرف على الموارد الطبٌعٌة فً
الجزائر ،وٌربط العبلقة بٌن نشاط
اإلنسان والثـروات الطبٌعٌة فً
البلـد.

ٗغٞش اىَزغذدح

ٌ ربط العبلقة بٌن العمل اإلنتاجً
وفوائده على التنمٌة فً الجزائر.

ٗاقزشاػ مٞفٞخ

تخص عقلنة
ٌ قترح حلوال
ّ
استغبلل الموارد الطبٌعٌة.

ىيَقبسّخ ثْٖٞب
اىزؼبٍو ٍؼٖب.

وزارة التربٌة الوطنٌة

الموارد الطبٌعٌة
 أنواع الموارد الطبٌعٌة الموارد الطبٌعٌة المتجددةوؼٌر المتجددة.

ٗػؼٞخ رؼيَٞخ رخض:
زظٕ١ف بٌّٛبسد بٌطح١ؼ١د
ٗػؼٞخ رؼيَٞخ رخض :
ِف َٛٙبٌّٛبسد بٌطح١ؼ١د غ١ش
بٌّسػذدخ

 ٌستعمل المصطلحاتالمبلبمة
ٌ -صنؾ

 7سا

ٌ -قترح حبل وجٌها.

ٗػؼٞخ رؼيَٞخ رخض:
بلسشبؼ ؾٍٛي ٌؼمٍٕد بعسغالي
بٌّٛبسد بٌطح١ؼ١د غ١ش بٌّسػذدخ.
وضعٌة إدماجٌة

ٌتعرف على المخاطر الكبر ،
ّ 
ٌقتـرح إجراءات
وٌكتشف األضرار التً تتس ّبب
فٌها.
التصرف أمام المخاطر
الكبر فً محٌطه
القرٌب ،بعد الكشف

الس ّكان
والبٌئة

عن حجم الخسائر
التً

تخ ّلفها.

ٌ ستقرأل خرٌطة للمواقع
ّ
الزلزالٌة فً الجزائر ،وٌصنفها
حسب درجة الخطورة
وٌقترح إجراءات وقائٌة من
المخاطر الكبر .

المخاطر الكبر فً الجزائر
 الزالزل الفٌضانات -الحرابق

وضعٌة تعلمٌة تخص:

بٌسؼشف ػٍِٕ ٝةؽك بٌّخةؽش
بٌىحش ٜف ٟبٌػضبئش(خش٠طد )
وضعٌة تعلمٌة تخص:
بٌشجؾ ج ٓ١بٌّخةؽش بٌىحشٜ
ٔٛػٙة ٚدسغد خطٛسزٙة

 الدقة فً التحدٌد ٌربط بٌن الخطرواإلجراء الوقابً
ٌ -قترح حبل وجٌها.

وضعٌة تعلمٌة تخص:
التعرؾ على مناطق المخاطر
الكبرى فً الجزابر

ٌ قترح إجراءات وقائٌة من
المخاطر الكبر .

 8سا

وضعٌة تعلمٌة تخص:
الربط بٌن المخاطر الكبرى،
نوعها ودرجة خطورتها
وضعٌة تعلمٌة تخص :
إجراءات الوقاٌة من المخاطر
الكبرى.
وضعٌة إدماجٌة
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برنامج السنة الخامسة من التعلٌم االبتدائً

نص الكفاءة الشاملة للسنة
الهوٌـة

القٌم
والمواقف

فً نهاٌة السنة الخامسة من التعلٌم االبتدائًٌ ،كون المتع ّلم قادرا على معرفة بالمجال الجغـرافً الوطنً ،والتنـوع اإلقلٌمً ،والموارد الطبٌعٌة
التً تساعد على التنمٌة المستدامة ،مقترحا إجراءات الوقاٌـة مـن المخاطر الكبر .
ٌعتز بهوٌته الجزابرٌة وانتمابه الى ارضها

الضمٌر الوطنً

ٌتخذ مواقؾ اٌجابٌة من اجل الحفاظ على موارد الببلد

المواطنـة

ٌتعاون مع ؼٌرهٌ -تحلى بروح المواطنة المسإولة

التف ّتح على العالم

ٌتفتح على مجاالت جؽرافٌة وثقافٌة اخرى

ٌتصور طرق حل المشكلة وٌختار انسبها ـ ٌقٌم نتابج عمله ـ ٌصدر احكاما نقدٌة بعد التحالٌل البسٌطة قصد الفهم ـ ٌعبر عن رأٌه ـ ٌستعمل التفكٌر
طابع فـكري
من نوع االستقراء واالستنتاج ـ ٌتعرؾ على عناصر الظاهرة الجؽرافٌة.
ـ ٌستثمر المعلمة ـ ٌتخذ طرق عمل ناجعة من خبلل تنظٌم عمله ـ ٌتكٌؾ مع المهمة والسٌاق ـ ٌنظم عمله ـ ٌستؽل تقنٌات االعبلم والتواصل-
الكفاءات
طابع منهجً
ـ ٌترجم رموز مفتاح الخرٌطة بشكل صحٌح.
العرضٌة
ـ ٌتواصل بشكل مفهوم من االخرٌن ٌ -تواصل شفوٌا وكتابٌا (عبارات بسٌطة مناسبة لسنه ومستواه).
طابع تواصلً
ـ ٌعرؾ ذاته وٌثق فً نفسه ـ ٌتمتع باالستقبللٌة شٌبا فشٌبا ـ ٌتعاون وٌندمج فً فوج العمل وٌساهم فً تحقٌق المهام المشتركة ــ ٌإكد اختٌاراته
طابع شخصً واجتماعً
وأذواقه الفنٌة وٌتقاسمها .مع ؼٌره .
الزمن
معاٌٌر تقوٌم
أمثلة عن وضعٌات تعلمٌة
المحتوٌات المعرفٌة
مركبات الكفاءة
الكفاءة الختامٌة
المٌدان
:
المنهجٌة
:
تخص
تعلمٌة
مشكلة
وضعٌة
الموقع
من
ٌنطلق
ـ
5
ادوات
ـ
 الجزابر التنوع اإلقلٌمًـ ٌكتشؾ المجل الجؽرافً
 87.30سا
ـ استعمال
ـ المجال الجؽرافً الوطنً
ومفاهٌم المادة الجغرافً والفلكً للجزائر
الوطنً من خبلل تحدٌد الموقع  -الموقع الجؽرافً والفلكً
منهجً ألدوات
وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :
ورسم
والفلكً
الجؽرافً
إلبراز التنوع اإلقلٌمً
ـ التنوع اإلقلٌمً
المادة
(الجغرافٌة
(توقٌع مظاهر السطح والمناخ
مظاهر
(
الجزابر
خرٌطة
ـ الخصابص الطبٌعٌة
والمناخً واقتراح حلول
الدقة .
على خرٌطة الجزابر ،وفق مفتاح
السطح  ،المناخ)
العامة )
ـ الجفاؾ
ـ الدقة فً
لظاهرة الجفاف.
مبلبم).
ـ ٌوظؾ الخرٌطة والصور
للكشؾ عن التنوع اإلقلٌمً ؟

وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص:
االقالٌم الطبٌعٌة الكبرى فً الجزابر

ـ ٌحلل ظاهرة الجفاؾ وٌقترح
حلوال مناسبة لها
الوضعٌة اإلدماجٌة
خرٌطة ( الجزابر فً العالم )
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 2ـ ٌربط العبلقة بٌن
استغبلل االنسان للموارد
الطبٌعٌة وأثرها على
التنمٌة

السكان
والتنمٌة

السكان والبٌئة

 5ـ ٌنطلق من التهٌئة
االقلٌمٌة القتراح حلول
لمشكل بٌئً (على
الخٌار) فً محٌطه
القرٌب

وزارة التربٌة الوطنٌة

ـ ٌنطلق من خرابط توزٌع
السكان فً الجزابر لربط
العبلقة بٌن الكثافة السكانٌة و
تركز السكان فً المدن .
ـ ٌشرح كتابة مفهوم التنمٌة
االقتصادٌة .
ـ ٌعتمد على السندات المناسبة
لشرح البعد االجتماعً لمشروع
اقتصادي او اجتماعً

الوضعٌة اإلدماجٌة
ـ خرٌطة توزٌع السكان فً الجزائر
ـ ٌدرس مثاال حول التهٌبة اإلقلٌمٌة
( شق الطرقات والتوسع العمرانً او
ؼٌر ذلك )............
ـ ٌوظؾ الصور والنصوص المناسبة
لتشخٌص أهم مشاكل المدن
ٌقدم عرضا كتابٌا ( صفحة على األقل
) حول النفاٌات المنزلٌة

السكان والتنمٌة
فً الجزابر.
ـ توزٌع السكان
ـ الكثافة السكانٌة
ـ التنمٌة
االقتصادٌة فً
الجزابر:
(الصناعة ،
الزراعة
،الخدمات )

ـ التهٌبة اإلقلٌمٌة
ـ استؽبلل المجال
الجؽرافً ( او
اإلقلٌم )
ـ مشاكل المدن
(التلوث والنفاٌات
المنزلٌة)

وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :
ـ مفهوم الكثافة السكانٌة
ـ توزٌع السكان وتضخم المدن.
وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :
ـ مفهوم التنمٌة االقتصادٌة
وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :
ـ فوابد مشارٌع التنمٌة على
السكان

وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :
ـ مفهوم التهٌبة اإلقلٌمٌة
وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :
ـ ما هً مشاكل المدن ؟
وضعٌة مشكلة تعلمٌة تخص :
ـ اقتراح الحلول لمشكبلت
التلوث والنفاٌات المنزلٌة فً
المدن .......

الدقة
ـ رسم خرٌطة
الجزابر
المناخٌة وفق
مفتاح مبلبم
ـ ترتٌب
وتوضٌح
المعطٌات
الجؽرافٌة
المتنوعة

ربط العبلقة
ـ شرح مفهوم
التهٌبة
االقلٌمٌة
ربط العبلقة
بٌن التنمٌة
والبٌبة
ـ اقتراح حلول
وجٌهة

 88سا

 86سا

وضعٌة إدماجٌة
ـ أبعاد مشروع التنمٌة محلٌا
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 .5وضع المنهج حٌز التطبٌق
 1 .5ر٘طٞبد رزؼيق ث٘ػغ اىَْٖظ ؽٞض اىزطجٞق
جاء فً القانون التوجٌهً للتربٌةٌ » :تعٌّن أن تهٌّا المإسّسة المدرسٌة بشكل ٌسمح لكـ ّل تلمٌذ القٌام بتعلّمه
الذاتً وهذا بفضل الفضاءات التً ٌجب إنشاإها والتً تسمح له بالتم ّتع الفعلً باالستقبللٌة والتف ّتح على البٌبة
وعلى العالم «.
وعلٌه ،فإنّ وضع المناهج حٌز التطبٌق ٌستدعً بالضرورة ما ٌؤتً:
 تزوٌد المإسّسات التربوٌة بالمرافق الضرورٌة كفضاءات للعمل التربوي؛ّ
االطبلع علٌها ،والتحضٌر للموسم
 تمكٌن المدرّ س من مختلؾ الوثابق قبل انطبلق الموسم الدراسً لٌتسنى لهمّ
المخطط السنوي للتعلّمات؛
الدراسً بإعداد
 التخلًّ عن فكرة التوزٌعات السنوٌة التقلٌدٌة ،وتعوٌضها بالتدرّ ج السنوي الذي ٌبنى على أساس الكفاءاتصص لك ّل كفاءة ( معالجة الوضعٌة المشكلة فً عدد من الحصص)؛
الختامٌة ،والحجم الساعً الكلًّ المخ ّ
 إعادة االعتبار للزٌارات التربوٌة المٌدانٌة التً ٌقوم بها التبلمٌذ للمتاحؾ ،والمإسّسات الرسمٌة المستهدفة فًالمنهاج؛
 جعل المناسبات التارٌخٌة والدٌنٌة بمثابة سٌاقات تربوٌة وبٌداؼوجٌة ٌت ّم خبللها معالجة وضعٌات مشكلة ذاتداللة ،من شانها أن تساعد على ؼرس قٌم االنتماء وحب الوطن وتعزٌز بعد الشخصٌة الوطنٌة لدى المتعلمٌن
 إعادة تنشٌط وتفعٌل دور الفرٌق التربوي داخل المإسسة لتحقٌق التنسٌق البٌداؼوجً والتكامل بٌن المدرّ سٌن. 1.5توجٌهات تربوٌة لتطبٌق المنهج :إنّ االنتقال من منطق التعلٌم إلى منطق التعلّم الذي تتب ّناه المقاربة بالكفاءات،
ٌستدعً تؽٌٌرا جذرٌا فً الممارسة البٌداؼوجٌة داخل القسم .لذا ،على المدرّ س أن:
 ٌكون مرشدا مرافقا لتعلّمات التبلمٌذ ،وٌجعلهم فً وضعٌات تعلّمٌة ال تعلٌمٌة تلقٌنٌة؛ّ
مخططا للتعلّمات المبرمجة ،مراعٌا فً ذلك التدرّ ج والمستوى العقلً لتبلمٌذه؛
 ٌع ّد ٌو ّفر لدرسه الوسابل الملموسة الضرورٌة ،ال سٌما فً الطور األوّ ل من هذه المرحلة التعلٌمٌة؛ ٌستؽ ّل المناسبات التارٌخٌة والدٌنٌة كسٌاقات تعلّمٌة لؽرس القٌم الوطنٌة والعالمٌة؛ ٌؽٌّر نمط التقوٌم بتقٌٌم الكفاءات إلى جانب تقٌٌم المعارؾ؛ ٌح ّدد معاٌٌر التقٌٌم ومإ ّشراته وفق ما تقتضٌه الوضعٌة.
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 .1قدٌـم المـادّ ة :إنّ الهدؾ الذي تسعى إلٌه مادة التربٌة الموسٌقٌة فً المدرسة االبتدابٌة ،هو اإلٌقاظ النفسً
والفكري للطفل ،تنمٌة الذوق والحسّ الجمالً لدٌه ،وتربٌة األذن على د ّقة السمع والسمو بالعواطؾ ،والترفٌه
عن النفس ،واستكشاؾ المواهب.
وتعتبر التربٌة الموسٌقٌة فً المرحلة االبتدابٌة من أهم األنشطة التً ٌنبؽً على المربٌن التركٌز علٌها ،لكونها
أداة اتصال وتواصل وتعبٌر.
ومن هنا ،فإنّ التربٌة الموسٌقٌة تقوم بوظٌفتٌن أساسٌتٌن :تربوٌة ،وف ّنٌـة .إ ّنها تعمل على تنمٌة التكامل الفكري
والوجدانً فً شخصٌة التلمٌذ ،وتصرؾ الطاقات الزابدة لدى الطفل بالتعبٌر الف ّنً ،وتؽرس فٌه روح العمل
الجماعً واالنسجام ،والمشاركة الوجدانٌـة مع اآلخرٌن ،وتم ّكنه من التواصل الوجدانً.

لخص ىذه ادلساندة يف:
 1.1مساىمة المادة في تحقيق الملمح الشامل :ن ّ
 -اإلسهام بإشاعة جوّ المرح والسرور فً الوسط المدرسً؛

 تعزٌز الثقة فً النفس لدى التلمٌذ ،وتعوٌده على النظام والسلوك السلٌم واالستجابة إلى التربٌة الجمالٌة؛ تنمٌة الرصٌد اللؽوي من خبلل األناشٌد واألؼانً التربوٌة ،وتنمٌة تذوّ ق اإلٌقاع الشعري؛ تدرٌب األذن على التمٌٌز بٌن األصوات ،واللسان على النطق السلٌم؛ّ
ّ
 تنمٌة كـفاءة اإلصؽاء ،ال سٌما فً السنة األولى التً ٌعتمد فٌها المتعلم على السمع قبل أن ٌتمكن منالقراءة؛
 تدرٌب المتعلم على تركٌز االنتباه بفضل ما ٌسمعه من أؼان تربوٌة ،وما ٌصاحبها من إٌقاع ولحن. 1.1طبٌعة الموارد المج ّندةٌ :تضمّن منهج التربٌة الموسٌقٌة مجموعة من المعارؾ الموسٌقٌة البسٌطة ،التً
تساهم فً بناء شخصٌة المتعلّم ،مثل مفاهٌم الصوت وقسماته ،مفاهٌم متعلّقة باللؽة الموسٌقٌة ،ومفاهٌم تتعلّق
بالقوالب الموسٌقٌة .لكنّ التركٌز ،ك ّل التركٌز على الجانب التروي التهذٌبً (الذوق مثبل).
وٌمكن أن ّ
نلخص هذه المعارؾ الموسٌقٌة التً ٌتناولها المنهاج فً ما ٌلً:
 مفاهٌم مرتبطة بالصوت ؛ مفاهٌم فً أدبٌات الموسٌقى تخصّ القوالب الموسٌقٌة والمإلفٌن الموسٌقٌٌن واآلالت الموسٌقٌة ؛ -رصٌد كاؾ من األناشٌد واألؼانً التربوٌة ،لٌتعرؾ المتعلم عن التراث الوطنً ،والعربً والعالمً.
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خرج
 .2مبلمـح التـ ّ

المنهج الدراسً بك ّل موا ّده ٌعمل على تحقٌق كفاءات لدى المتعلّم ،والتً تصاغ فً شكل شبكة من مبلمح التخرج من ك ّل مرحلة تعلٌمٌة ،من ك ّل طور،
ّ
تشتق منها الكفاءات الختامٌة ،مزوّ دة بالقٌم والكفاءات العرضٌة .
ث ّم من ك ّل سنة .وٌكون االنطبلق من الكفاءة الشاملة ،التً
ونظرا لطبٌعة الما ّدة فقد هٌكلت فً مٌدانٌن :مٌدان التذوق الموسٌقً ؛ ومٌدان النشٌد واألؼنٌة التربوٌة .

 1.2مبلمح التخرج من التعلٌم االبتدائً وأطواره
التخرج من التعليم االبتدائي
ملمح ّ

الكفاءة الشاملة

الكفاءات
الختامٌة

ٌعبر شفهٌا وكتابٌا قصد دراسة
التآلٌف الموسٌقٌة التً تعزفها،
وٌحاكً وٌنتج جمل موسٌقٌـة بسٌطة
اعتمـادا على معاٌٌر الصوت ،وٌإدي
األغنٌة التربوٌة والنشٌد.

التذوق ٌعبر شفاهٌا وكتابٌا ومستعمبل الحوار
الموسٌقً فً دراسة التآلٌـف الموسٌقٌـة مع
التعرض ألنواع الفرق واآلالت الموسٌقٌة
واالستماع التً تعزفها.

النشٌـد
واألغنٌة
التربوٌـة

 ٌإدي أؼانً تربوٌة وأناشٌدباستعمال
تقنٌات (الصوت الواحد).

وزارة التربٌة الوطنٌة 2016 -

التخرج من الطور الثالث
ملمح ّ
ٌشارك فً حوار ٌتم فٌه دراسة
التآلٌؾ الموسٌقٌة مع التعرض
ألنواع الفرق واآلالت التً تعزفها،
وٌنتج وٌإدي جمل موسٌقٌة بسٌطة
(إٌقاعٌا ولحنٌا) وٌإدي مجموعة
من األناشٌد والؽانً التربوٌة.
ٌشارك فً حوار ٌتم فٌه دراسة
التآلٌؾ الموسٌقٌة مع التعرض
ألنواع الفرق واآلالت التً
تعزفها.

ٌإ ّدي أؼانً تربوٌة وأناشٌد

التخرج من الطور الثاني
ملمح ّ
ٌستمع إلى التشكٌبلت والمجموعات
الموسٌقٌة قصد التعرؾ علٌها وعلى
نوع الموسٌقى التً تعزفها وٌعبر
شفهٌا أو كتابٌا عن موضوع القصة
الموسٌقٌة برسومات حرة وٌإدي
مجموعة أؼانً تربوٌة وأناشٌد.
ٌستمع إلى التشكٌبلت والمجموعات
الموسٌقٌة قصد التعرؾ علٌها وعلى
نوع الموسٌقى التً تعزفها وٌعبر شفهٌا
أو كتابٌا عن موضوع القصة الموسٌقٌة
برسومات حرة .

ٌإدي مجموعة من األناشٌد واألؼانً
التربوٌة.
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األول
التخرج من الطور ّ
ملمح ّ
ٌصدر وٌحاكً أصواتا وجمبل
موسٌقٌة معتمدا على معاٌٌر الصوت
وٌستمع إلى اآلالت الموسٌقٌة قصد
تصنٌفها حسب عاببلتهاٌ ،إدي أناشٌد
وأؼانً تربوٌة
ٌصدر وٌحاكً أصوات وجمل
موسٌقٌة معتمدا على معاٌٌر الصوت
وٌستمع إلى اآلالت الموسٌقٌة قصد
تصنٌفها حسب عاببلتها.

ٌإدي مجموعة من األؼانً التربوٌة
واألناشٌد.

وزارة التربٌة الوطنٌة

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 2.2مبلمح التخرج من سنوات التعلٌم االبتدائً
الطور الثالث

الكفاءة الشاملة

التخرج من التعلٌم
ملمح
ّ
التخرج من
ملمح
من
ج
التخر
ملمح
التخرج من السنة 5
ملمح
ّ
ّ
ّ
االبتدائً
السنة 1
السنة 1
ٌشارك فً حوار وٌعـبر
ٌعبر شفهٌا أو كتابٌا ٌستمع إلى التشكٌبلت
ٌشارك فً حوار ٌتم فٌه
شفهٌا أو كتابٌا فً دراسة
دراسة التآلٌؾ الموسٌقٌة
عن موضوع القصة والمجموعات
التآلٌف والقوالب الموسٌقٌة مع التعرض ألنواع الفرق الموسٌقٌة برسومات الموسٌقٌة قصد
مع التعرض ألنواع الفـرق
واآلالت التً تعزفها.
حرة وٌإدي مجموعة التعرؾ علٌها وعلى
واآلالت التً تعزفها ،وٌإدي وٌإدي مجموعة من
من األؼانً التربوٌة .نوع الموسٌقى التً
وٌنتج جمل موسٌقٌة بسٌطة األناشٌد واألؼانً
تعزفها .وٌإدي أناشٌد
وٌإدي مجموعة من األناشٌد التربوٌة.
وأؼانً تربوٌة
واألغانً التربوة.
ٌعبر شفاهٌا وكتابٌا ومستعمبل

الكفاءات
الختامٌة

الحوار فً دراسة التآلٌف
التذوق
الموسٌقٌة مع التعـرض
الموسٌقً
ألنواع الفــرق واآلالت
واالستماع
الموسٌقٌة التً تعزفها.

النشٌـد
واألغنٌة
التربوٌة

من الطور الثانً

ٌإدي أغانً تربوٌة وأناشٌد
باستعمال تقنٌات (الصوت
الواحد).
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ٌشارك فً حوار ٌتم فٌه
دراسة التآلٌؾ الموسٌقٌة
مع التعرض ألنواع الفرق
واآلالت التً تعزفها.

ٌإدي أؼانً تربوٌة
وأناشٌد باستعمال
تقنٌات ( الصوت
الواحد).

ٌعبر شفهٌا أو كتابٌا
عن موضوع القصة
الموسٌقٌة برسومات
حرة.

ٌإدي مجموعة من
األؼانً التربوٌة،
اعتمادا على إمكاناته
الصوتٌة باستعمال
تقنٌات الصوت
الواحد.

ٌستمع إلى التشكٌبلت
والمجموعات
الموسٌقٌة قصد
التعرؾ علٌها وعلى
نوع الموسٌقى التً
تعزفها.
ٌإدي مجموعة من
األؼانً التربوٌة
واألناشٌد.
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األول
الطور ّ
التخرج من
ملمح
ّ
السنة 1
ٌحاكً مجموعة من
الجمل الموسٌقٌة
وٌستمع لآلالت
الموسٌقٌة قصد
تصنٌفهما من حٌث
ممٌزاتهما وٌإدي
أؼانً تربوٌة.

التخرج من
ملمح
ّ
السنة 2
ٌصدر أصواتا معتمدا
على معاٌٌر الصوت،
ٌستمع إلى اآلالت
الموسٌقٌة قصد تصنٌفها
من حٌث عاببلتها،
شكلها وطابعها الصوتً،
ٌإدي مجموعة من
األناشٌد واألؼانً
التربوٌة.

ٌصدر أصواتا معتمدا
ٌحاكً مجموعة
من الجمل الموسٌقٌة على معاٌٌر الصوت،
ٌستمع إلى اآلالت
وٌستمع لآلالت
الموسٌقٌة قصد تصنٌفها
الموسٌقٌة قصد
من حٌث عاببلتها،
تصنٌفها من حٌث
شكلها وطابعها الصوتً.

ممٌزاتها
ٌإدي مجموعة
من األؼانً
التربوٌة واألناشٌد.

ٌإدي مجموعة من
األؼانً التربوٌة
واألناشٌد.

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

القٌـم
والمواقف

الكفاءات
العرضٌة
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الهوية الوطنية

==

أداء النشٌد الوطنً وأؼانً أداء النشٌد الوطنً
وأؼانً تربوٌة تخدم
تربوٌة تخدم الثوابت
الثوابت الوطنٌة.
الوطنٌة.

أداء النشٌد الوطنً
وأؼانً تربوٌة تخدم
الثوابت الوطنٌة.

وأؼانً تربوٌة تخدم
الثوابت الوطنٌة.

الضمٌر
الوطنً

==

عن طرٌق أداء األؼانً
التربوٌة لترسٌخ القٌم
الخاصة بالضمٌر الوطنً.

عن طرٌق أداء
األؼانً التربوٌة
لترسٌخ القٌم الخاصة
بالضمٌر الوطنً.

عن طرٌق أداء
األؼانً التربوٌة
لترسٌخ القٌم الخاصة
بالضمٌر الوطنً.

عن طرٌق أداء
األؼانً التربوٌة
لترسٌخ القٌم الخاصة
بالضمٌر الوطنً.

عن طرٌق أداء األؼانً
التربوٌة لترسٌخ القٌم
الخاصة بالضمٌر
الوطنً.

المواطنة

==

ٌحافظ على التراث
الموسٌقً الوطنً وٌعتز
به من خبلل االستماع
وأداء بعض النماذج
البسٌطة.

ٌحافظ على التراث
ٌحافظ على التراث
الموسٌقً الوطنً
الموسٌقً الوطنً
وٌعتز به من خبلل
وٌعتز به من خبلل
االستماع وأداء بعض االستماع وأداء بعض
النماذج البسٌطة.
النماذج البسٌطة.

التفتح على
العالم

==

من خبلل التعرؾ على
أنواع موسٌقى الشعوب
األخرى.

من خبلل التعرؾ
على أنواع موسٌقى
الشعوب األخرى.

من خبلل التعرؾ
على أنواع موسٌقى
الشعوب األخرى.

ٌحافظ على التراث
الموسٌقً الوطنً
وٌعتز به من خبلل
االستماع وأداء
بعض النماذج
البسٌطة.
من خبلل التعرؾ
على أنواع موسٌقى
الشعوب األخرى.

أداء أؼانً تربوٌة
تكسب المتعلم
سلوكٌات حمٌدة.

الحوار ودراسة التآلٌؾ
الموسٌقٌة والتمٌٌز بٌن
الفرق الموسٌقٌة.

التعبٌر شفهٌا وكتابٌا
عن موضوع القصة
الموسٌقٌة وتخٌلها،
التمٌٌز وربط العبلقة
بٌن اآلالت الموسٌقٌة
والشخصٌات فً
القصة الموسٌقٌة.

التمٌٌز بٌن التشكٌبلت
واألنواع الموسٌقٌة
وؼناء النؽمات
الموسٌقٌة.

تصنٌؾ وتمٌٌز بٌن
الجمل و اآلالت
الموسٌقٌة

طابع فكري
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أداء النشٌد الوطنً

أداء النشٌد الوطنً
وأؼانً تربوٌة تخدم
الثوابت الوطنٌة.

من خبلل التعرؾ على
أنواع موسٌقى الشعوب
األخرى.
التمٌٌز بٌن معاٌٌر
الصوت –إدراك
مفهوم الزمن-التحكم
فً اللؽة شفهٌا.

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

طابع منهجً

==

تحلٌل التآلٌؾ الموسٌقٌة
البسٌطة ،وأداء جمل
موسٌقٌة باالعتماد على
المحاكاة

الحوار عند دراسة التآلٌؾ
الموسٌقٌة.
طابع تواصلً

==

طابـع شخصً
اجتماعً

==

وزارة التربٌة الوطنٌة

تحدٌد التشكٌبلت
الموسٌقٌة

الحوار عند االستماع
إلى قصة موسٌقٌة.

تحلٌل وتصنٌؾ جمل
موسٌقٌة

تحلٌل واستنتاج
أنواع الجمل
الموسٌقٌة واآلالت
التً تعزفها.

التدوٌن اإلٌقاعً
البسٌط-األداء السلٌم
للنشٌد الوطنً-االندماج
فً العمل الجماعً
عبر األناشٌد واألؼانً
التربوٌة.

تكوٌن المجموعات
والمجموعة الصوتٌة،
استعمال اللؽة شفهٌا،

استعمال اللؽة
شفهٌا-استعمال
الصوت فردٌا
وجماعٌا.

استعمال اللؽة شفهٌا-
استعمال الصوت
فردٌا وجماعٌا.

المشاركة فً أداء
األناشٌد واألؼانً
التربوٌة ضمن
مجموعة صوتٌة.

المشاركة فً أداء
األناشٌد واألؼانً
التربوٌة ضمن
مجموعة صوتٌة.

استعمال الصوت
فردٌا وجماعٌا.
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المشاركة فً أداء األناٌد
واألؼانً التربوٌة ضمن
مجموعة صوتٌة.

المشاركة فً أداء
األناشٌد واألؼانً
التربوٌة ضمن
مجموعة صوتٌة.
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المشاركة فً أداء
األناشٌد واألؼانً
التربوٌة ضمن
مجموعة صوتٌة.
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الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 .1مخطط الموارد لبناء كفاءات مرحلة التعلٌم االبتدائً
إنّ مخطط المفاهٌم المقترحة ،والمضامٌن المعرفٌة قد أنجزت وفقا للتدرج المنطقً لمفاهٌم المادة ،بحٌث ٌتم استؽبللها كجـزء من الموارد التً ٌجب تجنٌدها لتحقٌق
الكفاءات المرجوة .كما روعً فً تنظٌمها احترام التقسٌم باألطوار ،وكذلك مجاالت مادة التربٌة الموسٌقٌة.
األطــوار

المٌدان

الطور األول

التذوق الموسٌقً
واالستماع

النشٌـد واألغنٌة
التربوٌة
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المفاهٌــم الشاملة
 الصوت :و هو ما ٌنشؤ عن اهتزازات دقابقاألجسام فٌنتقل إلى األذن بواسطة الهواء.
 معاٌٌر الصوت :خصابص الصوت ,بحٌث ٌقاسبمعاٌٌر مثل:المدة والشدة و االرتفاع والطابع
الصوتً.
 اآللة الموسٌقٌة :وهً آلة مصنوعة من الخشب أوالمعادن وتصدر صوتا خاصا ٌمٌزها عن آالت
أخرى.
 الجملة الموسٌقٌة :هً جملة من األصواتالموسٌقٌة المرتبة بطرٌقة منظمة و منسجمة بحٌث
تكون لحنا معٌنا ترتاح األذن لسماعه.
لكل موسٌقى من موسٌقى الشعوب جمل موسٌقٌة
ممٌزة تمٌزها عن ؼٌرها.
 األداء السلٌم :و هوا ألداء الصحٌح و الدقٌقالخالً من األخطاء.
 الؽناء الفردي :كل مقطوعة ؼنابٌة ٌإدٌها صوتبشري واحد تسمى بالؽناء الفردي.
 الؽناء الجماعً :كل مقطوعة موسٌقٌة ؼنابٌةتإدٌها مجموعة من األصوات البشرٌة تسمى بالؽناء
الجماعً

الكفاءات الختامٌة

المضامٌن المعرفٌة

 -أصوات من الطبٌعة والبٌبة

التعرؾ والتمٌٌز بٌن مختلؾ

المحٌطة واألصوات البشرٌة.

األصوات ( من الطبٌعة والبٌبة

 -ممٌزات الصوت (الكبلمً

المحٌطة واألصوات البشرٌة).

والمؽنى الحاد والؽلٌظ القوي

تصنٌؾ اآلالت الموسٌقٌة من

والضعٌؾ الصاعد والنازل

حٌث العابلة والشكل والطابع

المتكرر والؽٌر متكرر)

الصوتً.

 تصنٌؾ اآلالت الموسٌقٌةودراسة ثبلثة منها (الدربكة –
الطبل الؽاٌطة  -الفلوت الخشبً
– العود -القٌثار)

أداء مجموعة من األناشٌد تتراوح
ما بٌن  05و 08بما فٌها النشٌد
الوطنً
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أداء مجموعة من األؼانً التربوٌة
واألناشٌد.
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األطــوار

المٌدان

التذوق الموسٌقً
واالستماع

الطور الثانً

النشٌـد واألغنٌة
التربوٌة
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المفاهٌــم الشاملة
 الموسٌقى اآللٌة :وهً الموسٌقى التً تعزفهااآلالت الموسٌقٌة فقط.
 التشكٌبلت الموسٌقٌة :وهً مجموعات مكونة منعدد من العازفٌن أو المنشدٌن(مؽنٌن).
 الفرقة الموسٌقٌة :وهً عبارة عن مجموعة منالعازفٌن الموسٌقٌٌن والذٌن ٌعزفون على آالت
موسٌقٌة متنوعة مقطوعات من موسٌقى معٌنة.
 الموسٌقى الؽنابٌة :وهً كل مقطوعة موسٌقٌةتإدٌها األصوات البشرٌة.
 القصة الموسٌقٌة :وهً عبارة عن تؤلٌؾ موسٌقًآلً ٌروي قصة بالتصوٌر الموسٌقً مستخدما
النؽمات بدل الكلمات وتؤخذ اآلالت الموسٌقٌة دور
الشخصٌات.
األداء السلٌم :وهو األداء الصحٌح والدقٌق الخالًمن األخطاء.
الؽناء الفردي :كل مقطوعة ؼنابٌة ٌإدٌها صوتبشري واحد تسمى بالؽناء الفردي.
الؽناء الجماعً :كل مقطوعة موسٌقٌة ؼنابٌةتإدٌها مجموعة من األصوات البشرٌة تسمى
بالؽناء الجماعً

الكفاءات الختامٌة
 أصوات من الطبٌعة والبٌبةالجملة الموسٌقٌة ( الؽربٌة -العربٌة-الجزابرٌة –األمازٌؽٌة )
 ممٌزات الصوت (الشدة واللٌن–القوة والضعؾ –الطول والقصر
– الحدة والؽلظ –الصعود
والنزول –التكرار وعدم التكرار)
معرفة ثبلثة آالت موسٌقٌة( ألة الطبل ،الكمان ،األوبوا،
الناي ،الدؾ الصؽٌر ،البٌانو،
الترومبٌت ) .

أداء مجموعة من األناشٌد تتراوح
ما بٌن  05و 08بما فٌها النشٌد
الوطنً
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المضامٌن المعرفٌة
تمٌٌز بعض تشكٌبلت المجموعات
الموسٌقٌة والتعبٌر شفهٌا وكتابٌا
عن موضوع القصة الموسٌقٌة.

أداء مجموعة من األناشٌد
واألؼانً التربوٌة

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

األطــوار

المٌدان

التذوق الموسٌقً
واالستماع

الطور الثالث
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المفاهٌــم الشاملة

الكفاءات الختامٌة

 التآلٌؾ الموسٌقٌة :مثلها مثل أي لؽة أخرى تصاغالموسٌقى فً أشكال مختلفة تسمى قوالب موسٌقٌة.
 الفرقة الموسٌقٌة :وهً عبارة عن مجموعة منالعازفٌن الموسٌقٌٌن والذٌن ٌعزفون على آالت
موسٌقٌة متنوعة مقطوعات من موسٌقى معٌنة.
مثال :الفرقة السمفونٌة ،الفرقة الفلكلورٌة ،الفرقة
األندلسٌة.
 اآللة الموسٌقٌة :وهً آلة مصنوعة من الخشب أوالمعدن وتصدر صوتا خاصا ٌمٌزها عن آالت

 الفرقة الموسٌقٌة (الفلكلورٌة،األندلسٌة ،الكبلسٌكٌة.)،
 القالب الموسٌقً (الدوالب،الفالس ،التوشٌة )
 اآلالت اإلٌقاعٌة ( التمبانً،النقارات )
 اآلالت النفخٌة (القصبة،الساكسفون).
 اآلالت الوترٌة (القانون ،التشٌلو)

أخرى ،تصنؾ اآلالت هذه إلى  3عاببلت:

المضامٌن المعرفٌة

ٌشارك فً حوار ٌتم فٌه دراسة
التآلٌؾ الموسٌقٌة مع التعرض
ألنواع الفرق واآلالت التً
تعزفها.

اإلٌقاعٌة والنفخٌة والوترٌة.

النشٌـد واألغنٌة
التربوٌة
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األداء السلٌم :وهوا ألداء الصحٌح والدقٌق الخالًمن األخطاء.
الؽناء الفردي :كل مقطوعة ؼنابٌة ٌإدٌها صوتبشري واحد تسمى بالؽناء الفردي.
الؽناء الجماعً :كل مقطوعة موسٌقٌة ؼنابٌةتإدٌها مجموعة من األصوات البشرٌة تسمى بالؽناء
الجماعً

 -مجموعة من األؼانً التربوٌة
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أداء أؼانً تربوٌة وأناشٌد
باستعمال تقنٌات
( الصوت الواحد).
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الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 .4البرامج السنوٌة
 1.4برنامج السنة األولى من التعلٌم االبتدائً

الكفاءة
الشاملة
القٌـم
والمواقف
الكفاءات
العرضٌة

ٌصدر أصواتا معتمدا على معاٌٌر الصوت ،وٌستمع إلى اآلالت الموسٌقٌة قصد تصنٌفها من حٌث عائبلتها وشكلها وطابعها الصوتً ،وٌضبط إٌقاعا
باستعمال رموز بسٌطة ،وٌإدّ ي مجموعة من األناشٌد واألغانً التربوٌة.
الهوٌة الوطنٌة
الضمٌر الوطنً
المواطنـــة
ذات طابع فكري
ذات طابع منهجً
ذات طابع تواصلً
ذات طابع شخصً اجتماعً

المياديــن

الكفاءات الختامية

التذوق
الموسٌقً
واالستماع

ٌصدر أصوات معتمدا على
معاٌٌر الصوتٌ ،ستمع إلى
اآلالت الموسٌقٌة قصد
تصنٌفها من حٌث عاببلتها،
شكلها وطابعها الصوتً،

النشٌـد
واألغنٌة
التربوٌة

ٌإدي مجموعة من األؼانً
التربوٌة واألناشٌد.
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أداء النشٌد الوطنً وأؼانً تربوٌة تخدم الثوابت الوطنٌة
عن طرٌق أداء األؼانً التربوٌة لترسٌخ القٌم الخاصة بالضمٌر الوطنً
أداء أؼانً تربوٌة تكسب المتعلم سلوكٌات حمٌدة

التمٌٌز بٌن معاٌٌر الصوت –إدراك مفهوم الزمن-التحكم فً اللؽة شفهٌا.
األداء السلٌم للنشٌد الوطنً-االندماج فً العمل الجماعً عبر األناشٌد واألؼانً التربوٌة.
استعمال اللؽة شفهٌا-استعمال الصوت فردٌا وجماعٌا.
المشاركة فً أداء األناشٌد واألؼانً التربوٌة ضمن مجموعة صوتٌة.
مركبات الكفاءة

أنماط من الوضعيات التعليمية

المحتويات المعرفية

معايير التقويم

 األصوات من الطبٌعة والبٌبة  -انطبلقا من االستماع إلىٌتحكم بصوته فً أداءنماذج من األصوات الطبٌعة
المحٌطة.
أصوات وفق معاٌٌر
والبٌبة المحٌطة ٌتعرؾ المتعلم
 الصوت ( المعاٌٌر والصوت.
علٌها وٌحاول محاكاتها
ٌمٌز بٌن اآلالت المقترحة ممٌزاته)عابلة اآلالت الموسٌقٌةوفق عاببلت اآلالت
(النفخٌة ،اإلٌقاعٌة ،الوترٌة )
الموسٌقٌة.
من خبلل تمهٌد لموضوع النشٌد
 ٌإدي األؼنٌة التربوٌة األداء السلٌمالوطنً
النشٌد
أو األؼنٌة التربوٌة ٌتم تقدٌم
أداء صحٌحا مع احترام
 النطق الصحٌح مجموعة أنشودات وأؼانًالكلمات ودراستها من حٌث
النطق السلٌم للكلمات
للكلمات.
تربوٌة
اللؽة والمعنى اإلجمالً.
والمساٌرة المنتظمة لئلٌقاع

الزمن

 التعرؾ على األصواتالبشرٌة والطبٌعٌة وتحدٌد
35د
معاٌٌر الصوت.
 تسمٌة وتمٌٌز اآلالتالموسٌقٌة.
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الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 2.4برنامج السنة الثانٌة من التعلٌم االبتدائً
الكفاءة
الشاملة

القٌـم

الكفاءات
العرضٌة
المٌادٌـن

التذوق
الموسٌقً
واالستماع

النشٌـد
واألغنٌة
التربوٌة

ٌحاكً مجموعة من الجمل الموسٌقٌة ،وٌستمع لآلالت الموسٌقٌة قصد تصنٌفهما من حٌث ممٌزاتهما ،وٌبتكر جمبل إٌقاعٌة ولحنٌة بسٌطة ،مع التحكم
فً النبض ،وٌإدّ ي أغانً تربوٌة.
أداء النشٌد الوطنً وأؼانً تربوٌة تخدم الثوابت الوطنٌة
الهوٌة الوطنٌة
عن طرٌق أداء األؼانً التربوٌة لترسٌخ القٌم الخاصة بالضمٌر الوطنً
الضمٌر الوطنً
ٌحافظ على التراث الموسٌقً الوطنً وٌعتز به من خبلل االستماع وأداء بعض النماذج البسٌطة
المواطنـــة
من خبلل التعرؾ على أنواع موسٌقى الشعوب األخرى
التفتح على العالم
تمٌٌز بٌن الجمل واآلالت الموسٌقٌة.
ذات طابع فكري
تحلٌل واستنتاج أنواع الجمل الموسٌقٌة واآلالت التً تعزفها
ذات طابع منهجً
استعمال اللؽة شفهٌا -استعمال الصوت فردٌا وجماعٌا
ذات طابع تواصلً
المشاركة فً أداء األناشٌد واألؼانً التربوٌة ضمن مجموعة صوتٌة
ذات طابع شخصً اجتماعً
الكفاءات الختامٌة
ٌحاكً مجموعة من الجمل
الموسٌقٌة وٌستمع لآلالت
الموسٌقٌة قصد تصنٌفها من
حٌث ممٌزاتها

ٌإدي مجموعة من األؼانً
التربوٌة واألناشٌد.
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مركبات الكفاءة
 التصنٌؾ نوع وأصلجملة موسٌقٌة
 التمٌٌز بٌن اآلالتالمقترحة وفق شكلها
.وطابعها الصوتً
-

أداء سلٌم للحن.
النطق السلٌم للكلمات.
المساٌرة السلٌمة
إلٌقاع األنشودة

المحتوٌات المعرفٌة

 جمل موسٌقٌة. -عابلة اآلالت الموسٌقٌة

-

النشٌد الوطنً.
مجموعة أناشٌد
وأؼانً تربوٌة

أنماط من الوضعٌات التعلٌمٌة
انطبلقا من االستماع إلى جمل
موسٌقٌة متنوعة ٌتم:
 ٌستنتج نوع الجملةالموسٌقٌة
 ٌمٌز والمقارنة بٌن الجملالموسٌقٌة من حٌث (
الطول والقصر ،الشدة
واللٌن ،الؽلظة والحدة)
من خبلل تمهٌد لموضوع
النشٌد أو األؼنٌة التربوٌة ٌتم
تقدٌم اللحن و التدرب على أ
دابه الصحٌح.
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معاٌٌر التقوٌم

 التعرؾ على نوع الجملالموسٌقٌة.
 -تسمٌة اآلالت الموسٌقٌة.

 األداء السلٌم. -النطق الصحٌح للكلمات.

الزمن

 35د
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د
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 1.1برنامج السنة الثالثة من التعلٌم االبتدائً
الكفاءة
الشاملة

ٌستمع إلى التشكٌبلت والمجموعات الموسٌقٌة قصد التعرؾ علٌها وعلى نوع الموسٌقى التً تعزفه وٌإدي أناشٌد وأؼانً تربوٌة.

القٌـم
والمواقف

الهوٌة الوطنٌة
الضمٌر الوطنً
المواطنـــة
التفتح على العالم

الكفاءات
العرضٌة

ذات طابع فكري
ذات طابع منهجً
ذات طابع تواصلً
ذات طابع شخصً
اجتماعً

المٌادٌــن
التذوق
الموسٌقً
واالستماع

الكفاءات الختامٌة
ٌستمع إلى التشكٌبلت
والمجموعات الموسٌقٌة
قصد التعرف علٌها وعلى
نوع الموسٌقى التً
تعزفها.

النشٌـد واألغنٌة
التربوٌة

ٌإدي مجموعة من
األغانً التربوٌة
واألناشٌد.
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أداء النشٌد الوطنً وأؼانً تربوٌة تخدم الثوابت الوطنٌة
عن طرٌق أداء األؼانً التربوٌة لترسٌخ القٌم الخاصة بالضمٌر الوطنً

يحافظ عمى التراث الموسيقي الوطني ويعتز بو مف خالؿ االستماع وأداء بعض النماذج البسيطة.

من خبلل التعرؾ على أنواع موسٌقى الشعوب األخرى.

التمٌٌز بٌن التشكٌبلت واألنواع الموسٌقٌة
 تحلٌل وتصنٌؾ جمل موسٌقٌة.تكوٌن المجموعات(التشكٌبلت) والمجموعة الصوتٌة ،استعمال اللؽة شفهٌا-استعمال الصوت فردٌا وجماعٌا.
المشاركة فً أداء األناشٌد واألؼانً التربوٌة ضمن مجموعة صوتٌة.
مركبات الكفاءة
ٌحـ ّدد التشكـٌبلت
والمجموعات الموسٌقٌة اآللٌة.

ٌمٌز بٌن التشكٌبلت
الموسٌقٌة من حٌث النوع
الموسٌقً واآلالت التً
تعزفها.

ٌإدي األؼنٌة التربوٌة
أداء صحٌحا مع احترام
النطق السلٌم للكلمات
والمساٌرة المنتظمة
لئلٌقاع

المحتوٌات المعرفٌة
 التشكٌبلت والمجموعاتالموسٌقٌة اآللٌة.
 -اآلالت الموسٌقٌة وعاببلتها

 النشٌد الوطنً. مجموعة أناشٌد وأؼانًتربوٌة

أنماط من الوضعٌات التعلٌمٌة

معاٌٌر التقوٌم

الزمن

انطبلقا من االستماع إلى نماذج
من أنواع الموسٌقى ٌتعرّ ؾ
على أنواع الموسٌقى( :اآللٌة
والؽنابٌة ،والتشكٌبلت الموسٌقٌة،
والنشٌد واألؼنٌة ).

 ذكر اآلالت المكوّ نةللتشكٌبلت والمجموعات
الموسٌقٌة.
 تسمٌة وتصنٌؾاآلالت.

25د

 انطبلقا من توزٌع كلماتاألؼنٌة التربوٌة على كل
مجموعة صؽٌرة من
المتعلمٌن ٌتم التناوب على
األداء ،الذي ٌضفً حلة
جمٌلة على أداء األؼنٌة.

 األداء السلٌم. النطق الصحٌحللكلمات.
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الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 4.4برنامج السنة الرابعـة من التعلٌم االبتدائً
يعبر شفييا أو كتابيا عن موضوع القصة الموسيقية برسومات حرة ويؤدي مجموعة من األغاني التربوية.

الكفاءة الشاملة
الهوٌة الوطنٌة
أداء النشٌد الوطنً وأؼانً تربوٌة تخدم الثوابت الوطنٌة
ترسٌخ القٌم والمواقؾ عن طرٌق أداء األناشٌد واألؼانً التربوٌة
الضمٌر الوطنً
القٌـم
ّ
وٌعتز به من خبلل االستماع وأداء بعض النماذج البسٌطة
ٌحافظ على التراث الموسٌقً الوطنً
المواطنـــة
من خبلل التعرؾ على أنواع موسٌقى الشعوب األخرى
التفتح على العالم
ذات طابع فكري
التعبٌر شفهٌا وكتابٌا عن موضوع القصة الموسٌقٌة ،التمٌٌز وربط العبلقة بٌن اآلالت الموسٌقٌة والشخصٌات فً القصة الموسٌقٌة.
ذات طابع منهجً
تحدٌد التشكٌبلت الموسٌقٌة اآللٌة.
الكفاءات العرضٌة
ذات طابع تواصلً
الحوار عند االستماع إلى قصة موسٌقٌة.
ذات طابع شخصً اجتماعً المشاركة فً أداء األناشٌد واألؼانً التربوٌة ضمن مجموعة صوتٌة
المٌادٌـن

التذوق
الموسٌقً
واالستماع

النشٌـد واألغنٌة
التربوٌة

الكفاءات الختامٌة
ٌستمع إلى التشكٌبلت
والمجموعات الموسٌقٌة
قصد التعرف علٌها وعلى
نوع الموسٌقى التً
تعزفها.

ٌإدي مجموعة من
األغانً التربوٌة ،اعتمادا
على إمكاناته الصوتٌة
باستعمال تقنٌات الصوت
الواحد.
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مركبات الكفاءة

ٌم ٌّز بعض التشكٌبلت الموسٌقٌة
اآللٌة باالستماع إلٌها
صة
ٌع ّبر عن مضمون الق ّ
الموسٌقٌة برسومات حرة.

ٌإدي األؼنٌة التربوٌة أداء
صحٌحا مع احترام النطق السلٌم
للكلمات والمساٌرة المنتظمة
لئلٌقاع.

أنماط من الوضعٌات التعلٌمٌة
المحتوٌات المعرفٌة
 انطبلقا من االستماع إلىمقطوعة موسٌقٌة تبرز فٌها
ألة موسٌقٌة معٌنة
 الفرقة الموسٌقٌة ٌتعرؾ على مبدأ التصوٌت( العربٌة – العالمٌة ).
لآللة وتصنٌفها إلى عابلتها.
 عابلة اآلالت: انطبلقا من االستماع إلىاإلٌقاعٌة ،النفخٌة
قطعة موسٌقٌة معٌنة ٌحاول
،الوترٌة
المتعلم تخٌل أحداث القصة
 القصة الموسٌقًالتً تلهمه إٌاها المقطوعة
الموسٌقٌة.
 انطبلقا من قراءة لكلمات النشٌد الوطنً؛النشٌد أو األؼنٌة التربوٌة
 مجموعة أناشٌد وأؼانًٌتدرّ ب على التقطٌع الجٌد
تربوٌة
للكلمات والحرص على
حسن مخارج األلفاظ.
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الزمن

 ٌصنؾ المجموعات ٌم ٌّز المجموعاتونوع الموسٌقى

 ٌإ ّدي منسجما فًمجموعة؛
 ٌنطق نطقا صحٌحاللكلمات.

25د

 20د

وزارة التربٌة الوطنٌة

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 5.4برنامج السنة الرابعـة من التعلٌم االبتدائً
نص الكفاءة الشاملةٌ :شارك فً حوار ٌتم فٌه دراسة التآلٌف الموسٌقٌة مع التعرض ألنواع الفرق واآلالت التً تعزفها ،وٌنتج وٌإدي جمل موسٌقٌة بسٌطة (إٌقاعٌا ولحنٌا )

ومجموعة من األناشٌد واألغانً التربوٌة.

القٌم

الكفاءات
العرضٌة
مٌادٌن

التذوق الموسٌقً
واالستماع
القواعد
الموسٌقٌة
والنظرٌات

الهوٌة الوطنٌة

أداء النشٌد الوطنً وأؼانً تربوٌة تخدم الثوابت الوطنٌة.

الضمٌر الوطنً
المواطنة

عن طرٌق أداء األؼانً التربوٌة لترسٌخ القٌم الخاصة بالضمٌر الوطنً.
ٌحافظ على التراث الموسٌقً الوطنً وٌعتز به من خبلل االستماع وأداء بعض النماذج البسٌطة.

التفتح على العالم

من خبلل التعرؾ على أنواع موسٌقى الشعوب األخرى.

ذات طابع فكري

الحوار ودراسة التآلٌؾ الموسٌقٌة والتمٌٌز بٌن الفرق الموسٌقٌة.

ذات طابع منهجً

تحلٌل التآلٌؾ الموسٌقٌة البسٌطة ،وأداء وإنتاج جمل موسٌقٌة باالعتماد على الكتابة الموسٌقٌة.

الحوار عند دراسة التآلٌؾ الموسٌقٌة.
ذات طابع تواصلً
المشاركة فً أداء األناشٌد واألؼانً التربوٌة ضمن مجموعة صوتٌة.
ذات طابع شخصً اجتماعً
أمثلة عن وضعٌات تعلٌمٌة
المحتوٌات المعرفٌة
مركبات الكفاءة
الكفاءات الختامٌة
ٌشارك فً حوار ٌتم فٌه
دراسة التآلٌؾ الموسٌقٌة مع
التعرض ألنواع الفرق
واآلالت التً تعزفها.

ٌإدي وٌنتج جمل موسٌقٌة
بسٌطة( إٌقاعٌا ولحنٌا).

 ٌمٌز المتعلم الفرقةالموسٌقٌة من حٌث تشكٌلتها
و دورها.
 ٌربط المتعلم العبلقة بٌنصوت اآللة وصورتها
انطبلقا من االستماع.
 ٌمٌز المتعلم بٌن النؽماتمن حٌث الحدة و الؽلظة و
الطول و القصر.
ٌ -وظؾ بعض القواعد
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 الفرقة الموسٌقٌة. عابلة اآلالت : اآلالت اإلٌقاعٌة اآلالت النفخٌة اآلالت الوترٌة -القوالب( األشكال)الموسٌقٌة.

 الكتابة الموسٌقٌة (الرموزالموسٌقٌة و النؽمات).
 -قواعد موسٌقٌة بسٌطة .

 انطبلقا من االستماع إلى مقطوعةموسٌقٌة تمثل تشكٌلة موسٌقٌة معٌنة،
ٌتعرؾ على الفرقة الموسٌقٌة.
 انطبلقا من االستماع إلى مقطوعةموسٌقٌة تمثل قالب موسٌقً بسٌط
ٌتعرؾ على قالب من القوالب
الموسٌقٌة ( فالس ،الدوالب ،التوشٌة )
 انطبلقا من إعطاء أمثلة " للمسافة "لؽوٌا ( مسافة بٌن نقطتٌن ،البداٌة-
النهاٌة  ،االنطبلق -الوصول ) ثم
تمثٌل للمسافة بٌن متعلمٌٌن ٌتعرؾ
على مفهوم المسافة الموسٌقٌة وٌتدرب
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األناشٌد
واألؼانً
التربوٌة
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الموسٌقٌة البسٌطة

على تكوٌنها.

 ٌبتكر المتعلم جملة موسٌقٌةتشمل عناصر الكتابة
الموسٌقٌة المكتسبة.

 انطبلقا من مطالبة المتعلم بذكرالتسلسل النؽمً وإضافة نؽمة دو
ٌستنتج مفهوم السلم الموسٌقً المكون
من ثمانً نؽمات.

ٌؤدي أغانً تربوٌة
وأناشٌد باستعمال

 ٌإدي األؼنٌة التربوٌة أداءصحٌحا مع احترام النطق
السلٌم للكلمات

انطبلقا من أداء ألؼنٌة تربوٌة أو نشٌد
بطرٌقة مكررة ٌتم التؤكٌد على األداء
الفردي تارة والجماعً تارة أخرى.

تقنٌات ( الصوت الواحد).

والمساٌرة المنتظمة لئلٌقاع
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 األداء السلٌم. -النطق الصحٌح للكلمات.
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 .5كٌفٌة وضع المنهج حٌز التطبٌق
 2.5توجٌهات تربوٌة :المعلم مرشد وموجه ،المتعلمٌن فً بناء معارفهم وتنمٌة كفاءاتهم .وح ّتى ٌتم ّكن من أداء هذا
الدور على أحسن وجه ،فإ ّنه ٌنبؽً أن:
ّ
مخططا سنوٌا للتعلّمات المبرمجة ؛
 ٌع ّد ٌستؽ ّل المناسبات الدٌنٌة والوطنٌة فً برمجة أنشطة ف ّنٌة؛ ٌحترم أداء المتعلمٌن لتنمٌة ثقتهم بؤنفسهم ؛ ٌع ّد الوسابل مسبقا ،ح ّتى ٌستؽ ّل الحصّة فً التحصٌل والبناء؛ ٌر ّكز على األداء الجماعً فً المجموعة ؛ ٌراعً بناء كفاءات عرضٌة أكثر. 1.5الوسائل التعلٌمٌة :أبسط الوسابل التعلٌمٌة التً ٌنبؽً توفٌرها هً:
األنشطـة
التذوق الموسيقي

الوسـائل التعليميـة
 صور إيضاحية كبًنة احلجم لآلالت ادلوسيقية و الشخصيات ادلوسيقية ادلقرر تدريسها. مسجلة قارئة لؤلشرطة و األقراص ادلضغوطة بأنواعها. -أشرطة و أقراص مضغوطة تشمل ما حيتاجو األستاذ لتنفيذ ادلنهاج.

القواعـد الموسيقية

 سبورة مسطر عليها ادلدرج ادلوسيقي. -ورق مقوى من احلجم الكبًن لرسم السبلمل ادلخططة بأنواعها الستخدامها يف رلال الصولفيج الغنائي

األغنية التربويـة

مسجلـة  +شريط مسعي وقرص مضغوط خاص باألغنيات ادلقررة للسنة الرابعة .

آالت موسٌقٌة:
أ ـ آلة ذات أصوات ثابتة (فلوت خشبً ،بٌانو ،مجمع األصوات ) (synthétiseurأو أكور دٌون)...
ب ـ آالت من العاببلت المقررة (هوابٌة ،وترٌة ،إٌقاعٌة)
صور إٌضاح ذات الحجم الكبٌر خاصة باآلالت والشخصٌات المقررة فً المنهاج.
جهاز فٌدٌو وتلفاز  +أشرطة سمعٌة بصرٌة.
خزانة لحفظ الوسابل.
سبورة تسطر علٌهـا مدرجات موسٌقٌة.
هذه التجهٌزات المذكورة آنفــا تعتبر دابمـة فً كل الحصص بالنسبة لجمٌع األطوار.

توصيات تتعمؽ بعممية التقييـ

* التقييم التشخيصي:
يكوف ىذا التقييـ في بداية السنة الدراسية ،أو قبؿ البدء في دراسة مجاؿ موسيقي جديد أو وحدة تعميمية بغية
التعرؼ عمى قدرات وكفاءات التالميذ ومستواىـ ورصيدىـ مف الثقافة الموسيقية واستعداداتيـ وذلؾ قصد تحديد
الخبرات والميارات الالزـ تنميتيا.
* التقييـ التكويني :ويكوف ىذا التقييـ أثناء ممارسة التالميذ الخبرات الموسيقية.
عمى ضوء ما يتضح مف نتائج ىذا التقييـ فإف المعمـ يستطيع أف يتعرؼ عمى مواطف الضعؼ والقوة ومعالجتيا.
وعممية التقييـ في التربية الموسيقية تشمؿ جميع األنشطة التي تتكوف منيا الحصة انطالقا مف كفاءات التالميذ
المكتسبة ،حيث سيصبح التمميذ في السنة األولى مف التعميـ االبتدائي قاد ار عمى:
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التعرؼ عمى مصادر أصوات الطبيعة والبيئة المحيطة بو.
التمييز بيف الطابع الصوتي لبعض اآلالت الموسيقية المقررة.
التعرؼ عمى معايير الصوت.
مسايرة نبض منتظـ.
استعماؿ كممات مف رصيده المغوي.
التحكـ في صوتو مف خالؿ األداء واإلنشاد.
أداء مجموعة مف األغاني التربوية مع مراعاة صحة مخارج األصوات والحروؼ.
التوظيؼ الفردي لكؿ العناصر والميارات المكتسبة أثناء عممية التعمـ.
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التربٌـة التشكٌلٌـة
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 .2تقدٌم المـادة :الفنون التشكٌلٌة هً لؽة األشكال واأللوان التً تساعد على التعبٌر والتواصل ،وفهم وقراءة
وإنتاج الرسابل المربٌة بواسطة اللؽات الخاصة بفن الرسم والتلوٌن ،وفن التصمٌم ،كما تساعد على اكتساب
ثقافة جمالٌة فً عدة مٌادٌن تخص الفنون التشكٌلٌة .،كما تنمً األحاسٌس والمشاعر الذاتٌة لممارسها ،مما
ٌجعله متفتحا على العالم الحسً ،ومنسجما مع ذاته ومع مختلؾ األحاسٌس المتمثلة فً التعبٌرات الفنٌة
التشكٌلٌة.
إن الفنون التشكٌلٌة تنمً األحاسٌس وذكاء المنتج و المتلقً ،كما تساهم فً التكوٌن الثقافً و االجتماعً.
وترقً الذوق الجمالً واإلبداع الفنً خاصة من خبلل إنتاج التحؾ الفنٌة المختلفة أو االستمتاع بها.
وحتى تكون الفنون التشكٌلٌة فعالة فً مٌدان التربٌة البد من:
 التركٌز على الفنون التشكٌلٌة المتفتحة على اإلبداعات والتحؾ الفنٌة الموجودة فً المحٌط الفنً والثقافً الذيٌعٌش فٌه ممارسها أو المستمع بها ،واالحتكاك بها من خبلل الزٌارات المباشرة للمبدعٌن ولؤلماكن الثقافٌة
والفنٌة.
 توفٌر الجو المناسب على اإلبداع الفنً ،من خبلل تمكٌن دارسً الفنون التشكٌلٌة من مبادئ اللؽة التشكٌلٌةومختلؾ أشكال التفكٌر اإلبداعً ،وذلك بإعطاء المعارؾ الضرورٌة التً تساعد على إنجاز األعمال الفنٌة
المبدعة.
 2 .2غاٌات التربٌة التشكٌلٌة فً مرحلة التعلٌم االبتدائً
ؼاٌة التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة فً هذه المرحلة تهدؾ إلى تطوٌر االنتباه على مستوى التعبٌر واإلدراك ،اإلبداع
والتخٌل وكذلك حب االطبلع واالستقبللٌة والحس النقدي والمبلحظة لفهم العالم المحٌط بهم والتفكٌر بؤنفسهم
والتؤقلم مع الوضعٌات الجدٌدة من خبلل استعمال لؽات مربٌة و ٌعنً ذلك:
 اكتساب خبرات العالم والتعبٌر عن الخبرات الذاتٌة. تطوٌر أنماط فكرٌة عامة ،كالتحلٌل والتركٌب والتنسٌق المنطقً والتفكٌر اإلبداعً ... تنمٌة الحس الوطنً عن طرٌق الوعً باألصالة والتراث للشخصٌة الوطنٌة ثم التوسع شٌبا فشٌبا نحو عالمثقافً أكثر أتساعا ،فً الحاضر والماضً للثقافة الوطنٌة والعالمٌة والتوجه نحو بلورة ثقافة جدٌدة فً أفاق
المستقبل .وتساهم فً بناء اللؽة ،وتطوٌر المواقؾ المراد تبلٌؽها وتكوٌن أحكام والتعبٌر عنها ،وتسٌٌر الوقت،
وحل المشكبلت ،مما ٌساعد المتعلمٌن على اكتساب كفاءات ،فً إطار القٌم الجمالٌة التً تمكنهم من شق طرٌقهم
فً مٌادٌن الحٌاة العملٌة كمواطنٌن عاملٌن ومنتجٌن فً المستقبل ،فخورٌن بانتمابهم لوطنهم وأمتهم.
 1 .2مساهمة المادة فً التحكم فً المواد األخر
تساىـ التربية الفنية التشكيمة في تحقيؽ المممح الشامؿ ،وذلؾ بتعميـ و تعمـ التقنيات التعبيرية المرتبطة بالمغة
التشكيمية ،وبالقيـ والعوامؿ التاريخية ،إضافة إلى العوامؿ المحمية والعالمية والبيئية والصحية ،خاصة إذا أتيحت
الفرصة لممتعمميف؛ لتطوير كفاءاتيـ والتحكـ فييا ،مف خالؿ تعممات وفؽ ما يتطمبو العصر مف تحديات في
المجاالت اإلبداعية و االبتكارية ،في شتى المياديف الفنية والفكرية و العممية و التكنولوجية .و ذلؾ بتمكينيـ مف
الحصوؿ عمى المعرفة الفنية ،و مواكبة المستجدات العالمية ،و اإللماـ بموروثيـ الحضاري المتيـ العربية
واإلسالمية واألمازيغية والتوسع شيئا فشيئا نحو التراث العالمي؛ لبمورة ثقافة جديدة في المستقبؿ.
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 1 .1طبيعة الموارد والمعارف المجندة
ّ
مواكبة للمستجدات العلمٌة فً مجال التربٌة ،تبنت عملٌة إعادة كتابة المناهج المقاربة بالكفاءات ،وفق ما نصّ
علٌه القانون التوجٌهً للتربٌة (ٌناٌر  .)2008لذا اعتمدنا فً بناء منهاج التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة لمرحلة التعلٌم
االبتدابً على تحدٌد مبلمح التخرج ،التً انبثقت عنها مختلؾ الكفاءات ( الشاملة ،والختامٌة ،والعرضٌة).
وقد هٌكلنا الما ّدة فً مٌدانٌن :الرسم والتلوٌن  ،وفن التصمٌم المتعلّق بالمهارات الفكرٌة والتطبٌقٌة وتطوٌر
المواقؾ فً مجال المعرفة التربوٌة ،ومجال المعرفة التعلمٌة.


المجال المعرفً التربوي
أ ـ المعرفة المفاهٌمٌة فً مستوى التعبٌر المرتبط بالمهارات العقلٌة( :الفهم والتصور) ؛
ب ـ المعرفة العملٌة فً مستوى التعبٌر التشكٌلً المرتبط بالمهارات التطبٌقٌة ( :اإلبداع واإلنتاج) ؛
ج ـ المعرفة الوجدانٌة فً مستوى االتصال و الحكم المرتبط بالمواقؾ ( :النقد والتذوق ).



المٌدان المعرفً التعلمً
الرسـم:
العناصر التشكٌلٌة :النقطة ،الخط ،المساحة ،اللون ،الكتلة.
التركٌب الفنً
الخامات :تقنٌات الخامات الطبٌعٌة واالصطناعٌة ( الطٌن ،الصلصال ،القطن ،الصوؾ ،العجٌن الملون،
الورق المقوى ،األسبلك المعنٌة).
التقنٌات :اللطخ ،التهشٌر ،الشفافٌة...
علم األلوان :األلوان األساسٌة و الثانوٌة ،األلوان الحارة و الباردة.
الثقافة الفنٌة :فن الحرفً ،القٌم الجمالٌة :الحركة ،اإلٌقاع ،النظام ،الوحدة و التنوع...
التصمٌم الفنً :منظور ذو نقطة تبلشً واحدة ،و فن الزخرفة :الهندسٌة ،النباتٌة و الحٌوانٌة...
الخط العربً :الخط الكوفً الهندسً.
ومن هذا المنطلق جاءت برامج التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة؛ الخاصة بالتعلٌم االبتدابً من أجل تمكٌن المتعلمٌن
من الكفاءات األساسٌة التً تإدي بهم إلى التنوع فً األفكار والحلول فً مٌادٌن الحٌاة .ولتجسٌد ما جاء فً
برامج هذه المرحلةٌ ،نبؽً على المعلمٌن أن ٌكونوا على دراٌة بالتربٌة وعلم النفس والمستجدات ،السٌما
منها المتعلقة ببداؼوجٌا المقاربة بالكفاءات ،وعالم الفنون التشكٌلٌة وطرابق التقوٌم :التشخٌصً والتكوٌنً
والتحصٌلً.
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 .1مبلمح التخرج
 1.2مبلمح التخرج من التعلٌم االبتدائً وأطواره
التخرج من التعليم االبتدائي
ملمح ّ

فً نهاٌة مرحلة التعلٌم االبتدائًٌ ،كون المتعلّم
األولٌة التً تساعده فً
متح ّكما فً الكفاءة الشاملة ّ
إنجاز أعمال فنٌة أساسها:

الكفاءة الشاملة

ـ العناصر التشكٌلٌة الخطٌة واللونٌة؛
ـ تقنٌات الخامات ومواد الرسم والتلوٌن ،والمواد
الطبٌعٌة واالصطناعٌة حسب ملمسها التشكٌلً
الخاصة بفنّ التصمٌم؛
ـ قواعد ف ّنٌة أساسٌة لتنظٌم العمل الف ّنً من حٌث
التركٌب والتبوٌب؛
ـ تركٌب اإلشكال المتداخلة؛
ـ قاعدة األلوان األساسٌة والثانوٌة  ،واالنسجام اللونً
البسٌط ،والتضاد اآلنً لؤللوان المك ّملة؛
ـ الوسائل الهندسٌة الضرورٌة فً تنظٌم العمل الف ّنً؛
ـ مراحل سٌرورة اإلبداع الفنً.
فً نهاٌة التعلٌم االبتدائًٌ ،كون المتعلّم متح ّكما فً
الكفاءات الختامٌة األولٌة فً الرسم والتلوٌن:

الكفاءات
الختامٌة

عند انجازه للمشارٌع الفردٌة أو الجماعٌة وذلك
بإٌجاد حلول لمشكبلت تشكٌلٌة على أساس:
ـ معرفته للرموز التشكٌلٌة الوطنٌة والعناصر
التشكٌلٌة الخطٌة و اللونٌة ،الخامات و المواد
الرسم المستعملة فً التراث الفنً الجزابري .والوسابل التً
والتلوٌن تنظم العمل الفنً.
ـ ٌطبق قاعدة التبوٌب فضاء السند الفنً.
ـ ٌطبق قاعدة التركٌب ذو بعدٌن أو ثبلثة أبعاد.
ـ ٌطبق االنسجام اللونً لؤللوان المكملة واأللوان
الحارة و الباردة.
ـ ٌتذوق الجمال وٌحافظ على جمال البٌبة والمحٌط.
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التخرج من الطور الثالث
ملمح ّ

التخرج من الطور الثاني
ملمح ّ

األول
التخرج من الطور ّ
ملمح ّ

ـ ٌعبر لؽوٌا وتشكٌلٌا من خبلل
أعمال فنٌة تشكٌلٌة فردٌة أو
جماعٌة منظمة ،بتح ّكمه فً
وضعٌات مختلؾ العناصر
التشكٌلٌة ،من حٌث الشكل واللون
على أساس قاعدة األلوان المكملة
(التضاد اآلنً).
باستؽبلل الوسابل الهندسٌة
الضرورٌةٌ ،طبق فٌها قاعدة فن
الزخرفة والخط العربً وتقنٌات
التقطٌع والتلصٌق ،قصد المحافظة
على البٌبة والمحٌط وتذوق جمالهما

فً نهاٌة الطور الثانً من
التعلٌم االبتدائً:
ـ ٌنجز أعماال فنٌة تشكٌلٌة
فردٌة أو جماعٌة مركبة بؤشكال
متداخلة ،و ٌلونها على أساس
قاعدة االنسجام اللونً البسٌط،
وٌصمم بخامات طبٌعٌة
واصطناعٌة وفق صفاتها
وطبٌعة ملمسها التشكٌلً
بتطبٌق التقنٌات التشكٌلٌة فً فن
التصمٌم (التقطٌع واللصق).
قصد المحافظة على البٌبة
والمحٌط وتذوق جمالهما.

وأحاسٌسه الذاتٌة بإٌجاد حلوال
مناسبة لمشكبلت تشكٌلٌة باستؽبلل
تقنٌات خامات الرسم والتلوٌن ،من
خبلل إنجازات فنٌة تشكٌلٌة ملونة
على أساس األلوان األساسٌة و
الثانوٌة .وٌصمم نماذج بخامات و
مواد مسترجعة ٌطبق فٌها مبدأ
التناظر األشكال الطبٌعٌة
واالصطناعٌة .قصد تجمٌل المحٌط
المدرسً وحماٌته.

فً نهاٌة الطور الثالث من التعلٌم
االبتدائًٌ ،كون المتعلّم متح ّكما فً
األولٌة فً
الكفاءات الختامٌة ّ
الرسم والتلوٌن:

فً نهاٌة الطور الثانً من التعلٌم
االبتدائًٌ ،كون المتعلم متحكما
فً الكفاءات الختامٌة األولٌة فً
الرسم والتلوٌن:

فً نهاٌة الطور األول من التعلٌم
االبتدائًٌ ،كون المتعلم متحكما فً
الكفاءات الختامٌة األولٌة فً الرسم
والتلوٌن:

فً نهاٌة الطور الثالث من التعلٌم
االبتدائً:

ٌنجز عمبل فنٌا تعبٌرٌا فردٌا أو
جماعٌا منظما بتحكمه فً
مختلؾ العناصر التشكٌلٌة من
حٌث الشكل واللون على أساس
تطبٌق مبدأ التبوٌب و لتركٌب،
وٌلونه بتوظٌؾ األلوان المكملة.
قصد المحافظة على البٌبة
والمحٌط وٌتذوق جمالهما.
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ٌنجز عمبل فنٌا تشكٌلٌا فردٌا أو
جماعٌا مركبا بؤشكال متداخلة،
ٌطبق فٌه قاعدة االنسجام اللونً
البسٌط بتقنٌة األلوان الترابٌة،
قصد المحافظة على البٌبة و
المحٌط و تذوق جمالهما.

األول من التعلٌم
فً نهاٌة الطور ّ
االبتدائً:

ٌنجز عمبل فنٌا تشكٌلٌا فردٌا أو
جماعٌا ٌعبر فٌه عن أفكاره وتجاربه

ٌنجز عمبل فنٌا فردٌا أو جماعٌا
بإٌجاد حلوال مناسبة لمشكبلت
تشكٌلٌة من حٌث استؽبلل تقنٌات
خامات الرسم والتلوٌن ،باستعمال
الوسابل الهندسٌة ،و ٌلونها على
أساس األلوان األساسٌة والثانوٌة.
ٌعبر فٌها عن أحاسٌسه ومشارٌعه
وٌتذوق جمال البٌبة والمحٌط
الطبٌعً والحضري و حماٌته.

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

فــنّ
التصمٌم

-

الهوٌة

القٌـم
والمواقف

الضمٌر
الوطنً

فً نهاٌة التعلٌم االبتدائًٌ ،كون المتعلم متحكما فً
الكفاءات الختامٌة األولٌة فً فن التصمٌم :عند
انجازه للمشارٌع الفردٌة أو الجماعٌة وذلك بإٌجاد
الحلول المناسبة لمشكبلت تشكٌلٌة على أساس:
معرفته للعناصر التشكٌلٌة الخطٌة واللونٌة ،الخامات
والمواد الطبٌعٌة واالصطناعٌة،
ٌتش ّبـع بالمعرفة الصحٌحة والعمٌقـة بالعناصـر
والرموز التشكٌلة التً تنمً وعٌه بالهوٌة الثقافٌة
الوطنٌة من خبلل إدراكه لتنوع الفنون التشكٌلٌـة
لؤل ّمة الجزابرٌة.
ٌتبنى مواقؾ وسلوكات التضامن مع األخارٌن ،وٌقدر
المنتوج الفنً الذي ٌرتكز على العناصر التشكٌلة
للتراث الوطنً العربً اإلسبلمً واألمازٌؽً،
والرموز الوطنٌة وٌدافع عنها.

ٌساهم بؤعمال تشكٌلٌة تعبر عن األعٌاد الوطنٌة،
المواطنة وجمال البٌبة والمحٌط الطبٌعً والحضري قصد
حماٌته.

التفتـح
على
العـالم

ٌساهم تشكٌلٌا فً إحٌاء مختلؾ األعٌاد العالمٌة التً
تتماشى وقٌمه الوطنٌة والروحٌة.
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فً نهاٌة الطور الثالث من التعلٌم
االبتدائًٌ ،كون المتعلم متحكما فً
الكفاءات الختامٌة األولٌة فً بن
التصمٌمٌ :صمم زخرفة فردٌا أو

فً نهاٌة الطور الثانً من التعلٌم
التعلٌم االبتدائًٌ ،كون المتعلم
متحكما فً الكفاءات الختامٌة
األولٌة فً فنّ التصمٌمٌ :نجز

فً نهاٌة الطور األول من التعلٌم
االبتدائًٌ ،كون المتعلم متحكما فً
الكفاءات الختامٌة األولٌة فً بن
التصمٌم:

جماعٌا ـ ٌطبق فٌها قواعد

تصمٌما مج ّسما بخامات
اصطناعٌة

ٌنجز تصمٌما فنٌا متناظرا باستؽبلل
الوسابل وتقنٌات

ٌتب ّنى انتماءه إلى الهوٌة الجزابرٌة
من هبلل التحؾ الفنٌة التشكٌلٌة
التً تنتمً للتـراث الوطنً.

ّ
ٌعتز بهوٌّته الجزابرٌة مـن
خبلل رسوماته .

ٌتعرّؾ على عناصر هوٌّته
الجزابرٌة

ٌتبنى مواقؾ وسلوكات التضامن
مع األخارٌن ،وٌقدر الموروث
الثقافً والف ّنً الجزابري وٌدافع
عنهم.

ٌتعرّؾ على المصطلحات الف ّنٌة
التشكٌلٌة من تراث وطنه.

ٌساهم بؤعمال تشكٌلٌة تعبر عن
جمال البٌبة ،وٌساهم فً الحفاظ
علٌها.

ٌنمً سلوكات جمالٌة تساهم فً ٌساهم فً تزٌٌن قسمه ،وٌحترم
جمال البٌبة والمحٌط الذي ٌعٌش أعمال ؼٌره.
فٌه.

ٌدرك األهمٌة الحضارٌة للمنتوج
ٌتعرّؾ على بعض الرموز
الفنً التشكٌلً الوطنً ،ومساهمته
الف ّنٌة التشكٌلٌة العالمٌة.
فً إثراء التراث العالمً.
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ٌتعرّؾ على منجزات وطنه الف ّنٌة
التً ساهم أسبلفه فً إنجازها.

ٌم ٌّز العناصر التشكٌلٌة والرموز
الوطنٌة شكبل ولونا عن الرموز
العالمٌة.
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الكفاءات
العرضٌة

المفاىيم
والمعارف

ٌتعرّ ؾ على الخطوط المختلفة وٌمارس رسمها،
وٌتعرّ ؾ على األلوان ،وٌنمًّ إدراكه لؤللوان
طابع
الوطنٌة ورموز الدولة الجزابرٌةٌ ،درك رمزٌة
فكري الرسومات الف ّنٌة التشكٌلٌة وأبعادها.
 ٌتعرّؾ على أدوات الرسمّ ،ٌنظمها وٌحافظ علٌها،
طابع
وٌعتنً بما ٌنجزه من رسومات وملوّ نات ،وٌنجز
منهجً مشروعا ف ّنٌا شخصٌا ،وٌساهم فً األعمال الف ّنٌة
الجماعٌة للمدرسة.
ٌعبر عن أحاسٌسه من خبلل ألعاب الرسم،
طابع
وٌتواصل مع أقرانه بالرسومات واأللوان المعبّرة،
تواصلً وٌرسم قصّة قرأها أو سمعها وٌلوّ نها بؤلوان
مناسبة ،وٌستخدم وسابل اال ّتصال الحدٌثة .
طابع ٌ -عبّر عن مٌوله الف ّنً وٌحترم أذواق ؼٌرهٌ ،حافظ
شخصً على نظافة أدواته وقسمه وٌساهم فً تنظٌؾ
مدرسته ،معبّرا عن ذوقه الف ّنً بممارسة هواٌته فً
اجتماعً الرسم والتلوٌن.
 العناصر التشكٌلٌة :النقطة ،الخط،المساحة ،اللون ،الكتلة ،الملء ،الفراغ ...
 التقنٌات :التركٌب ،التبوٌب ،اللطخ،التهشٌر ،الشفافٌة...
 علم األلوان :األلوان األساسٌة والثانوٌة (القواتم والفواتح) ،األلوان الحارة والباردة ...
 الخط العربً :الخط الكوفً الهندسً. علم المنظور :منظور الخطً ذو نقطةتبلشً واحدة.
 فن الزخرفة :الهندسٌة ،النباتٌة والحٌوانٌة...ـ التقنٌات :تقنٌات الخامات الطبٌعٌة ( الطٌن،
الصلصال ،القطن ،الصوؾ) واالصطناعٌة
(العجٌن الملون ،الورق المقوى ،األسبلك
المعنٌة).
القٌم الجمالٌة :الحركة ،اإلٌقاع ،النظام...
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ٌدرك األلوان الوطنٌة ورموز
الدولة الجزابرٌة.

ٌتعرّؾ على الخطوط المختلفة،
وٌمارس رسمها ،وٌتعرّؾ على
األلوان.

ٌنمًّ إدراكه لرمزٌة الرسومات
الف ّنٌة التشكٌلٌة وأبعادها.

ّ
ٌنظم أدواته ،وٌحافظ على ما
ٌنجز مشروعا ف ّنٌا شخصٌا ،وٌساهم
ٌنجزه من رسومات وملوّ نات.
فً األعمال الف ّنٌة الجماعٌة
للمدرسة

ٌستكشؾ أدوات الرسم ،وٌحافظ
علٌها.

ٌرسم قصّة قرأها ،أو سمعها
وٌلوّ نها بؤلوان مناسبة.

ٌتواصل مع أقرانه بالرسومات
المعبّرة ،وٌستخدم وسابل
اال ّتصال الحدٌثة.

ٌتذوّ ق منتوج الفنون التشكٌلٌةٌ - ،حافظ على نظافة أدواته
وٌمارس هواٌته فً الرسم والتلوٌن .وقسمه ،وٌساهم فً تنظٌؾ
مدرسته.

ـ العناصر التشكٌلٌة :النقطة ،الخط ،المساحة،
اللون ،الكتلة ،الملء ،الفراغ...
ـ التقنٌات :التركٌب ،التبوٌب ،اللطخ ،التهشٌر،
الشفافٌة...
ـ علم األلوان :األلوان األساسٌة والثانوٌة (
القواتم والفواتح ) ،األلوان الحارة والباردة...
ـ الخط العربً :الخط الكوفً الهندسً.
ـ علم المنظور :منظور الخطً ذو نقطة تبلشً
واحدة.
ـ فن الزخرفة :الهندسٌة ،النباتٌة و الحٌوانٌة...
ـ التقنٌات :تقنٌات الخامات الطبٌعٌة ( الطٌن،
الصلصال ،القطن ،الصوؾ )..واالصطناعٌة (
العجٌن الملون ،الورق المقوى ،األسبلك
المعنٌة).
القٌم الجمالٌة :الحركة ،اإلٌقاع ،النظام...

ٌعبر عن أحاسٌسه من خبلل ألعاب
الرسم.
-

 العناصر التشكٌلٌة :النقطة ،الخط،المساحة ،اللون ،الكتلة ،الملء ،الفراغ...
 التقنٌات :التركٌب ،التبوٌب ،اللطخ،التهشٌر ،الشفافٌة...
 علم األلوان :األلوان األساسٌة والثانوٌة (القواتم والفواتح ) ،األلوان الحارة و
الباردة...
 الخط العربً :الخط الكوفً الهندسً. علم المنظور :منظور الخطً ذو نقطةتبلشً واحدة.
 فن الزخرفة :الهندسٌة ،النباتٌةوالحٌوانٌة...
 التقنٌات :تقنٌات الخامات الطبٌعٌة (الطٌن ،الصلصال ،القطن ،الصوؾ)..
واالصطناعٌة ( العجٌن الملون ،الورق
المقوى ،األسبلك المعنٌة).
القٌم الجمالٌة :الوحدة والتنوع...
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ٌعبّر عن مٌوله الف ّنً ،وٌحترم أذواق
ؼٌره.
 العناصر التشكٌلٌة :النقطة ،الخط،المساحة ،اللون ،الكتلة ،الملء،
الفراغ...
 التقنٌات :التركٌب ،التبوٌب ،اللطخ،التهشٌر ،الشفافٌة...
 علم األلوان :األلوان األساسٌة والثانوٌة(القواتم والفواتح) ،األلوان الحارة
والباردة...
 الخط العربً :الخط الكوفً الهندسً. فن الزخرفة :الهندسٌة ،النباتٌةوالحٌوانٌة...
 التقنٌات :تقنٌات الخامات الطبٌعٌة(الطٌن ،الصلصال ،القطن ،الصوؾ)..
واالصطناعٌة (العجٌن الملون ،الورق
المقوى ،األسبلك المعنٌة) ،الطباعة
والمواد المسترجعة.
القٌم الجمالٌة :مبدأ التناظر...
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 1.1مبلمح التخرج من سنوات التعلٌم االبتدائً
التخرج من التعلٌم
ملمح
ّ
االبتدائً
الكفاءة الشاملة

فً نهاٌة التعلٌم االبتدائً ٌكون

المتعلم متحكما فً الكفاءة الشاملة
الخاصة بمٌدان الرسم والتلوٌن،

وفن التصمٌم وذلك فً:
ـ وضعٌات مختلؾ العناصر
التشكٌلٌة الخطٌة و اللونٌة.
ـ تقنٌات الخامات و مواد الرسم
والتلوٌن والمواد الطبٌعٌة
واالصطناعٌة حسب ملمسها
التشكٌلً الخاصة بفن التصمٌم
التقطٌع و التلصٌق.
ـ القواعد الفنٌة األساسٌة التً
تنظم العمل الفنً من حٌث
التركٌب والتبوٌب.
ـ تركٌب األشكال المتداخلة.
ـ األلوان األساسٌة و الثانوٌة
واالنسجام اللونً البسٌط والتضاد
اآلنً لؤللوان المكملة.
ـ الوسابل الهندسٌة الضرورٌة
تساعده على التعبٌر التشكٌلً.
ـ أفكاره وتجاربه وأحاسٌسه
الذاتٌة ،من خبلل إنجازه لمشارٌع
فنٌة تشكٌلٌة فردٌة او جماعٌة
ذات بعدٌن أو ثبلثة أبعاد متنوعة
الخطوط و األلوان ،و الخامات
الطبٌعٌة أو االصطناعٌةٌ ،طبق
من خبللها التقنٌات المكتسبة
بإتباع سٌرورة مراحل اإلبداع
الفنً للتراث العربً اإلسبلمً
واألمازٌؽً ،قصد تزٌٌن البٌبة
والمحٌط الذي ٌعٌش فٌه.
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الطور الثالث
التخرج من السنة 5
ملمح
ّ
فً نهاٌة السنة الخامسة
من مرحلة التعلٌم ا
االبتدائً ٌكون المتعلم
متحكما فً الكفاءة الشاملة
التً تمكنه أن:
ـ ٌعبر لؽوٌا و تشكٌلٌا من
خبلل أعمال فنٌة تشكٌلٌة
فردٌة أو جماعٌة منظمة
بتحكمه فً وضعٌات
مختلؾ العناصر التشكٌلٌة
من حٌث الشكل واللون
على أساس قاعدة األلوان
المكملة (التضاد اآلنً)،
باستؽبلل الوسابل الهندسٌة
الضرورٌةٌ ،طبق فٌها
قاعدة فن الزخرفة والخط
العربً وتقنٌات التقطٌع
والتلصٌق ،قصد المحافظة
على البٌبة والمحٌط وتذوق
جمالهما.

الطور الثانً
التخرج من السنة 1
ملمح
ّ

التخرج من السنة 1
ملمح
ّ

األول
الطور ّ
التخرج من السنة 1
ملمح
ّ

التخرج من السنة 2
ملمح
ّ

فً نهاٌة السنة الثانٌة من فً نهاٌة السنة األولى من
فً نهاٌة السنة الرابعة من فً نهاٌة السنة الثالثة من
التعلٌم األبتدائً ٌكون
التعلٌم االبتدائً ٌكون
التعلٌم االبتدائً ٌكون
مرحلة التعلٌم االبتدائً
المتعلم متحكما فً الكفاءة
المتعلم متحكما فً الكفاءة
المتعلم متحكما فً الكفاءة
ٌكون المتعلم متحكما فً
الشاملة التً تمكنه أن:
الشاملة التً تمكنه أن:
الكفاءة الشاملة التً تمكنه الشاملة التً تمكنه أن:
ـ ٌعبر لؽوٌا وتشكٌلٌا
ـ ٌنجز عمبل فنٌا تشكٌلٌا
ـ ٌطبق قواعد الزخرفة
أن:
بمختلؾ أنواع الخطوط
فردٌا أو جماعٌا ٌعبر فٌه
العربٌة أو األمازٌؽٌة
ـ ٌنجز أعماال فنٌة تشكٌلٌة
وٌمٌز فً ما بٌنها فً
عن أفكاره و تجاربه
بمختلؾ الخامات
فردٌة أو جماعٌة مركبة
إنجاز األعمال الفنٌة
االصطناعٌة الحارة والباردة وأحاسٌسه الذاتٌة بإٌجاد
بؤشكال متداخلة ،وٌلونها
التشكٌلٌة والمصممة ذات
حلوال مناسبة لمشكبلت
على أساس قاعدة االنسجام فً تصمٌما فنٌا فردٌا أو
بعدٌن أو ثبلثة ابعاد فردٌة
تشكٌلٌة باستؽبلل تقنٌات
جماعٌا ذو بعدٌن أو ثبلثة
اللونً البسٌط ،وٌصمم
خامات الرسم والتلوٌن ،من أو جماعٌة ،وٌستعمل
أبعاد بتحكمه فً وضعٌات
بخامات طبٌعٌة
خبلل إنجازات فنٌة تشكٌلٌة الوسابل الهندسٌة والخامات
مختلؾ العناصر التشكٌلٌة
واصطناعٌة وفق صفاتها
الفنٌة الطبٌعٌة
ملونة على أساس األلوان
المنظمة للعمل الفنً
وطبٌعة ملمسها التشكٌلً
األساسٌة والثانوٌة .و ٌصمم واالصطناعٌة الخاصة بفن
التشكٌلً المستوحى من
بتطبٌق التقنٌات التشكٌلٌة
الرسم والتلوٌن وفن
الطبٌعة ،على أساس األلوان نماذج بخامات ومواد
فً فن التصمٌم (التقطٌع
التصمٌم حسب تقنٌتها
مسترجعة ٌطبق فٌها مبدأ
الحارة و الباردة ،قصد
واللصق) .قصد المحافظة
ومظهرها الحسً
التناظر لؤلشكال الطبٌعٌة
على البٌبة والمحٌط وتذوق المحافظة على البٌبة و
واالصطناعٌة .قصد تجمٌل واالنفعالً ،قصد المحافظة
المحٌط وتذوق جمالهما.
جمالهما.
المحٌط المدرسً و حماٌته .على البٌبة والمحٌط وتذوق
جمالهما.
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الكفاءات
الختامٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة

فً نهاٌة مرحلة التعلٌم االبتدائً فً نهاٌة السنة الخامسة من فً نهاٌة السنة الرابعة من فً نهاٌة السنة الثالثة من
ٌكون المتعلم متحكما فً الكفاءات
التعلٌم االبتدائً ٌكون
التعلٌم االبتدائً ٌكون
الختامٌة فً مٌدان الرسم والتلوٌن التعلٌم االبتدائً ٌكون
المتعلم متحكما فً الكفاءة المتعلم متحكما فً الكفاءة
المتعلم متحكما فً الكفاءة
التً تمكنه من:
الختامٌة لمٌدان الرسم
الختامٌة لمٌدان الرسم
بؤشكال
مركبة
فنٌة
ـ إنجاز أعمال
الختامٌة لمٌدان الرسم
ابعاد
ثبلثة
أو
بعدٌن
متداخلة ذات
والتلوٌن التً تمكنه أن:
والتلوٌن التً تمكنه أن:
التً ترتكز أساسا على :العناصر والتلون التً تمكنه أن:
ـ ٌنجز عمبل فنٌا تعبٌرٌا
ٌنجز عمبل فنٌا تعبٌرٌا فردٌا ـ ٌنجز عمبل فنٌا تشكٌلٌا
التشكٌلٌة الخطٌة واللونٌة.
ذاتٌا فردٌا جماعٌا مركبا ذو
فردٌا أو جماعٌا مركبا
ـ الخطوط المتنوعة.
أو جماعٌا منظما بتحكمه فً
بؤشكال متداخلةٌ ،طبق فٌه بعدٌن أو ثبلثة أبعاد بتحكمه
الرسم ـ مختلؾ تقنٌات خامات الرسم
مختلؾ العناصر التشكٌلٌة
والتلوٌن ولتلوٌن.
فً مختلؾ العناصر
قاعدة االنسجام اللونً
من حٌث الشكل واللون على
الثانوٌة
و
األساسٌة
لوان
ـ األ
التشكٌلٌة بطرٌقة منظمة،
البسٌط بتقنٌة األلوان
البسٌط
اللونً
االنسجام
قاعدة
ـ
أساس تطبٌق مبدأ التبوٌب
ٌطبق فٌه قاعدة األلوان
الترابٌة ،قصد المحافظة
لؤللوان الحارة و الباردة
( والتركٌب ،وٌلونه بتوظٌؾ
على البٌبة والمحٌط وتذوق الحارة والباردة قصد
األلوان ،واأللوان المكملة
(التضاد
المكملة
األلوان
التضاد اآلنً).
المحافظة على البٌبة
جمالهما.
الترابٌة.
ـ تقنٌة األلوان
اآلنً) .قصد المحافظة على
والمحٌط و تذوق جمالهما.
ـ ٌتذوق الجمال و ٌحافظ على
البٌبة والمحٌط و ٌتذوق
جمال البٌبة و المحٌط.
جمالهما.
فً نهاٌة مرحلة التعلٌم االبتدائً فً نهاٌة السنة الخامسة من فً نهاٌة السنة الرابعة من فً نهاٌة السنة الثالثة من
التعلٌم االبتدائً ٌكون
التعلٌم االبتدائً ٌكون
ٌكون المتعلم متحكما فً الكفاءات التعلٌم االبتدائً ٌكون
المتعلم متحكما فً الكفاءة المتعلم متحكما فً الكفاءة
المتعلم متحكما فً الكفاءة
الشاملة فً مٌدان فن التصمٌم
الختامٌة فً مٌدان فن
الختامٌة فً مٌدان فن
الختامٌة فً مٌدان فن
التً تمكنه من:
التصمٌم التً تمكنه من:
التصمٌم التً تمكنه من:
التصمٌم التً تمكنه من:
ـ بتقنٌة الخامات المسترجعة
ـ ٌنجز تصمٌما فنٌا فردٌا أو
ـ ٌنجز تصمٌما مجسما
ٌصمم زخرفة فردٌا أو
(الطبٌعٌة و االصطناعٌة) التً
جماعٌا مستوحى من الطبٌعة
جماعٌا ٌطبق فٌها قواعد فن بخامات اصطناعٌة وفق
ـ تبرز مبلمس السطوح حسب
بتطبٌق قواعد الزخرفة
صفاتها وطبٌعة ملمسها
الزخرفة ،الهندسٌة للخط،
خصابصها وممٌزاتها.
فــن
العربٌة أو األمازٌؽٌة
بتطبٌق تقنٌة التقطٌع
بتحكمه فً األسس الكوفً
التصمٌم ـ تقنٌة التقطٌع و التلصٌق.
واللصق حسب تقنٌات الفن وٌلونه على أساس ـ األلوان
باستؽبلل الوسابل الهندسٌة
ـ مبدأ تناظر االشكال.
الحارة والباردة .قصد تجمٌل
الضرورٌة لذلك ،وٌلونه وفق العالمً الحدٌث .قصد
ـ األلوان األساسٌة والثانوٌة،
محٌطه المدرسً وحماٌته.
تجمٌل البٌبة والمحٌط
األلوان الحارة و الباردة .ـ قواعد قاعدة المكمبلت (التضاد
الطبٌعً والحضري
اآلنً).قصد تجمٌل البٌبة
الزخرفة العربٌة و األمازٌؽٌة.
والمحٌط الطبٌعً والحضري وحماٌتهما.
ـ األسس الهندسٌة للخط الكوفً.
وحماٌتهما.
ـ استعمال الوسابل الهندسٌة.
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فً نهاٌة السنة الثانٌة من فً نهاٌة السنة األولى من
التعلٌم االبتدائً ٌكون
التعلٌم االبتدائً ٌكون
المتعلم متحكما فً
المتعلم متحكما فً
الكفاءات الختامٌة لمٌدان
الكفاءة الختامٌة لمٌدان
الرسم والتلوٌن التً تمكنه
الرسم والتلوٌن التً
أن:
تمكنه أن:
ـ ٌنجز عمبل تشكٌلٌا ذو
ـ ٌنجز عمبل فنٌا فردٌا أو
جماعٌا بإٌجاد حلوال مناسبة بعدٌن فردٌا أو جماعٌا
لمشكبلت تشكٌلٌة من حٌث بخامة من خامات الرسم،
بمختلؾ أنواع الخطوط
استؽبلل تقنٌات خامات
مستعٌنا بالوسابل الهندسٌة.
الرسم و التلوٌن ،باستعمال
الوسابل الهندسٌة ،و ٌلونها والخامات الخاصة بفن
على أساس األلوان األساسٌة الرسم والتلوٌن وٌمٌز فٌما
بٌنها حسب تقنٌتها
والثانوٌةٌ .عبر فٌها عن
أحاسٌسه ومشاعره وٌتذوق ومظهرها الحسً
واالنفعالً .قصد المحافظة
جمال البٌبة والمحٌط
على البٌبة والمحٌط وتذوق
الطبٌعً والحضري الذي
جمالهما.
ٌعٌش فٌه.
فً نهاٌة السنة الثانٌة من
التعلٌم االبتدائً ٌكون
المتعلم متحكما فً الكفاءة
الختامٌة فً مٌدان فن
التصمٌم التً تمكنه من:
ـ ٌنجز تصمٌما فنٌا متناظرا
باستؽبلل الوسابل و تقنٌات
الخامات والمواد
المسترجعةٌ ،طبق فٌه مبدأ
تناظر األشكال الطبٌعٌة و
االصطناعٌة ،وٌلونه على
أساس .قاعدة األلوان
األساسٌة والثانوٌة ،وذلك
بتحكمه فً وضعٌات
مختلؾ العناصر التشكٌلٌة
المنظمة للعمل الفنً
التشكٌلً الخطٌة واللونٌة
قصد تجمٌل محٌطه
المدرسً.

فً نهاٌة السنة األولى من
التعلٌم االبتدائً ٌكون
المتعلم متحكما فً الكفاءة
الختامٌة فً مٌدان فن
التصمٌم التً تمكنه من:
ـ ٌنجز تصامٌم فنٌة متنوعة
ذات ثبلثة أبعاد بتقنٌة
الخامات المسترجعة
(الطبٌعٌة ،أو اصطناعٌة)
ٌبرز فٌها مبلمس السطوح
حسب خصابصها
وممٌزاتها ،قصد تجمٌل
البٌبة والمحٌط الطبٌعً
والحضري وحماٌتهما.
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الهوٌة

الضمٌر
الوطنً
القٌم
والمواقف

ـ ٌعزز االنتماء إلى الهوٌة
الجزابرٌة بالتشبع بالتحؾ الفنٌة
التشكٌلٌة التً تنتمً للتراث
الوطنً.

ٌساهم بؤعمال تشكٌلٌة تعبر عن
األعٌاد الوطنٌة وجمال البٌبة
المواطنة والمحٌط الطبٌعً والحضري
قصد حماٌته.
التفتح
على
العالم

الكفاءات
العرضٌة

ٌتشبع بالمعرفة الصحٌحة والعمٌقة
بالعناصر وبالرموز التشكٌلة التً
تنمً وعٌه بالهوٌة الثقافٌة الوطنٌة
من خبلل إدراكه لتنوع الفنون

ٌتشبع بالمعرفة الصحٌحة
للمصطلحات الفنٌة الخاصة
بالعناصر التشكٌلة و
الرموز الوطنٌة شكبل
ولونا.

ٌتشبع بالمعرفة الصحٌحة
والعمٌقة لتحؾ الفنٌة
التشكٌلٌة التً تنمً وعٌه
بالهوٌة الثقافٌة الوطنٌة.

ٌعزز االنتماء إلى الهوٌة
الجزابرٌة بالتشبع باأللوان
والرموز الوطنٌة.

ٌعرؾ معنى الرموز المتمثلة ٌتعرؾ على األشكال و
األلوان المتمثلة فً الرموز
فً األشكال و األلوان
الوطنٌة.
الوطنٌة.

ٌتعرؾ على األلوان
الوطنٌة.

ٌساهم بؤعمال تشكٌلٌة تعبر ٌنمً مواقؾ وسلوكات
عن جمال البٌبة والمحٌط جمالٌة تساهم فً جمال
الطبٌعً والحضري قصد البٌبة والمحٌط الطبٌعً
والحضري الذي ٌعٌش
حماٌته.
فٌه.

ٌسلك و ٌنمً مواقؾ و
سلوكات تساهم فً جمال
البٌبة والمحٌط الطبٌعً
والحضري وحماٌته.

ٌتبنى مواقؾ و سلوكات
التضامن مع اآلخرٌن.

ـٌعتز باألشكال واأللوان
الوطنٌة ومدى تمٌزها فً
إثراء التراث الفنً
التشكٌلً العالمً.

ٌدرك تنوع العناصر التشكٌلٌة

ٌدرك تمٌز العناصر التشكٌلٌة

فً الفن العربً اإلسبلمً
واألمازٌؽً مدى مساهمتها
فً إثراء التراث التشكٌلً
العالمً.
ـ ٌمٌز مختلؾ العناصر
التشكٌلٌة المنظمة للعمل
الفنً التشكٌلً  .ـ ٌتحكم فً
وضعٌات مختلؾ العناصر
التشكٌلٌة المنظمة للعمل
الفنً التشكٌلً الخطٌة
باستعمال الوسابل الهندسٌة.
ـ ٌستؽل التقنٌات الفنٌة
للمواد المسترجعة الطبٌعٌة
واالصطناعٌة فً إنجازاته
الفنٌة.

و الرموز الوطنٌة شكبل و
لونا عن الرموز العالمٌة.

ٌدرك األهمٌة الحضارٌة
للمنتوج الفنً التشكٌلً
الوطنً و مدى مساهمته
فً إثراء التراث العالمً.

ـ ٌجد حلوال مناسبة
لمشكبلت تشكٌلٌة من حٌث
الخط و اللون
ـ ٌجد حلوال مناسبة
لمشكبلت تشكٌلٌة من حٌث
مبلمس السطوح لخامات
مسترجعة.
ـ ٌبلور إستراتٌجٌات
إبداعٌة تشكٌلٌة ذاتٌة.

 ٌترجم أفكاره تشكٌلٌاشكبل ولونا.
ـ ٌطبق قواعد النظافة.

 ٌقرأ الرسابل المربٌة شكبل ولوناذات بعدٌن أو ثبلثة أبعاد.

 ٌتعرؾ على كٌفٌة رسمالواقع ذو بعدٌن أو ثبلثة
أبعاد.
ٌطبق القواعد والتقنٌات الفنٌة
و الجمالٌة وٌتبنى قٌم
النظافة.

ٌوظؾ المصطلحات الفنٌة فً
التعبٌر اللؽوي وٌتبع سٌرورة
اإلبداع الفنً التشكٌلً باستعمال
الوسابل والتقنٌات الفنٌة التً تنظم
عمله الفنً التشكٌلً.

ـ ٌبلور إستراتٌجٌات إبداعٌة
تشكٌلٌة بناء على مخطط
تدرٌجً فً بناء مشروع.
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ٌنمً وعٌه بالهوٌة الثقافٌة
ٌتشبع بالمعرفة الصحٌحة
للمصطلحات الفنٌة الخاصة الوطنٌة من خبلل إدراكه
بالعناصر التشكٌلة و الرموز لتنوع الفنون التشكٌلٌة
لؤلمة الجزابرٌة.
الوطنٌة.

ٌسلك و ٌنمً مواقؾ و
سلوكات تساهم فً نظافة
البٌبة و المحٌط.

ٌدرك األهمٌة الحضارٌة
ٌساهم تشكٌلٌا فً إحٌاء مختلؾ
األعٌاد العالمٌة التً تتماشى وقٌمه للمنتوج الفنً التشكٌلً
الوطنً و مدى مساهمته فً
الوطنٌة والروحٌة.
إثراء التراث العالمً.

طابع
فكري

طابع
منهجً

ٌتشبع بالمعرفة الصحٌحة و
العمٌقة لتحؾ الفنٌة التشكٌلٌة
والعناصر التشكٌلة للرموز
الوطنٌة شكبل ولونا ،التً
تنتمً للتراث الثقافً لؤلمة
الجزابرٌة.
 ٌعزز االنتماء إلى الهوٌةالجزابرٌة بالتشبع بالتحؾ
الفنٌة التشكٌلٌة التً تنتمً
للتراث الوطنً.

وزارة التربٌة الوطنٌة

ـ ٌمٌز مختلؾ العناصر
التشكٌلٌة الطبٌعٌة
واالصطناعٌة .المنظمة
للعمل الفنً التشكٌلً.
ـ ٌجد حلوال مناسبة
لمشكبلت تشكٌلٌة ذات
بعدٌن أو ثبلثة أبعاد.
ـ ٌستعمل الوسابل
واألدوات الفنٌة فً إنجاز
أعماله الفنٌة.
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ػ يعبر تشكيميا عف أحاسيسو

ػ يعبر عف أحاسيسو

ومشاعره مف خالؿ خبراتو

ومشاعره مف خالؿ

التشكيمية الذاتية بتوظيؼ

التشكيمية الذاتية بتوظيؼ

خبراتو التشكيمية ويحترـ

ومشاعره مف خالؿ خبراتو
طابع
تواصلً

وزارة التربٌة الوطنٌة

مصطمحات لغوية خاصة بذلؾ.

مصطمحات لغوية خاصة

الري اآلخر
الري و أ
يحترـ أ

بذلؾ.

ػ يعبر عف أحاسيسو

ػ يعبر عف أحاسيسو

الري اآلخر.
الري و أ
أ

طابع
شخصً
اجتماعً الصبر ويتقبؿ النصيحة بصدر

المتعمقة بإنتاجاتو الفنية ،يبدي

رحب.
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ػ يتذوؽ منتوج الفنوف

ػ يشارؾ في نقد األعماؿ

التشكيمية

الفنية ويدافع عف أرائو

ويدافع عف اآلراء المتعمقة

بإنتاجاتو الفنيةػ

ومشاعره مف خالؿ خبراتو

ومشاعره مف خالؿ خبراتو

ومشاعره مف خالؿ

التشكيمية وبتوظيؼ

التشكيمية الذاتية.

خبراتو التشكيمية الذاتية

مصطمحات خاصة بذلؾ

و يتحمى بآداب الحديث.

ويتحمى بآداب الحديث.
آرئو
التشكيمية و يدافع عف ا

ػ يعبر لغويا عف أحاسيسو

بالحجج المقنعة

ػ يعبر عف أحاسيسو

ػ يميؿ إلى استعماؿ
التكنولوجيات الحديثة في
التعبير واإلنتاج الفني
التشكيمي ببذؿ الجيد
ومغالبة النفس.
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بتوظيؼ مصطمحات
لغوية خاصة بذلؾ.

ػ يقدـ يد المساعدة في

ػ يتقبؿ النصيحة وينفذ

إطار األعماؿ الجماعية و المياـ المسند إليو دوف
الفردية.

تردد.
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.1م ّ
خطط الموارد لبناء الكفاءات:

الميادين

الكفاءات الختامية
فً نهاٌة السنة األولى من التعلٌم
االبتدائً ٌكون المتعلم متحكما فً
الكفاءات الختامٌة لمٌدان الرسم والتلوٌن
التً تمكنه أن:

الرسم
والتلوين

ـ ٌنجز عمبل تشكٌلٌا ذو بعدٌن فردٌا أو
جماعٌا بخامة من خامات الرسم ،بمختلؾ
أنواع الخطوط مستعٌنا بالوسابل الهندسٌة.
والخامات الخاصة بفن الرسم والتلوٌن
وٌمٌز فٌما بٌنها حسب تقنٌتها ومظهرها
الحسً واألنفعالً .قصد المحافظة على
البٌبة والمحٌط و تذوق جمالهما.

الموارد لبناء الكفاءات
موارد معرفية

أنواع الخطوط :مستقيمة ،عمودية،
دائرية ،منكسرة ،مائمة ،طويمة ،قصيرة،
متعرجة...

خصائص ومميزات الخامات:
ػ شفافة ،عتمة ،فاتحة ،قاتمة...

تقنيات الخامات :المطخ ،التيشير،
التنقيط ،الشفافية...
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موارد منهجية

1ـ موارد منهجٌة خاصة بالوضعٌة المشكلة االنطبلقٌة:
تجنٌد طاقة المتعلم ،توفٌر روابط وجدانٌة مناسبة ،توفٌر جو معرفً مناسب،
توجٌه سٌر النشاط التعلمً ،توفٌر الشروط الضرورٌة لسٌر النشاط التعلمً،
توفٌر النماذج اإلٌضاحٌة والسندات الضرورٌة.
ـ دراسة أنواع الخطوط و تحلٌل ممٌزاتها من خبلل صور بٌانٌة إٌضاحٌة.
ـ تصنٌؾ الخامات الموجودة فً محفظة المتعلم ،والتعرؾ على الخامات الخاصة
بالتربٌة الفنٌة التشكٌلٌة :طباشٌر ملون ،طباشٌر زٌتً ،أقبلم ملونة ،أقبلم لباد،
ألوان مابٌة ،ألوان ترابٌة ،أوراق ملونة...
ـ تسهٌل إدماج المعارؾ الصاببة.
ـ ٌستكشؾ بعض الخامات الخاصة بفن الرسم والتلوٌن :ألوان مابٌة ،أقبلم ملونة،
أقبلم اللباد ،أقبلم رصاص...
 2ـ موارد منهجٌة خاصة بالوضعٌة التعلمٌة البسٌطة :الحث على تنفٌذ المهمة،
توفٌر تمارٌن ملموسة لتحلٌلها بعد ،تشجٌع وضع فرضٌات ،السماح بالمحاولة و
الخطؤ السماح بتطوٌر" استراتجٌات ،ـ رسم خطوطا متنوعة حرة وعفوٌة و
توظٌفها فً رسومات تشكٌلٌة وفق ممٌزاتها ،وخصابصها.
 3ـ موارد منهجٌة خاصة بوضعٌة تقوٌمٌة :تقدٌم حصٌلة ،تقوٌم المسعى،
استخراج نموذج القواعد الفنٌة و األسس العلمٌة ،هٌكلة المعارؾ المحصلة،
استنباط المفاهٌم اإلدماجٌة ،استنتاج ما هو أساسً.
 4ـ موارد منهجٌة خاصة بوضعٌة اإلدماج :الحث على التعمق فً المهام ،الحث
على إدماج المعارؾ المكتسبة وإنهاء المهام المختلفة ،التخلً عن نسق التعلم،
تفضٌل وتحوٌل المهارات و انتقالها ،تقوٌة المهارات ،تدعٌم االستقبللٌة الذاتٌة.
الحث توظٌؾ عملٌة التقوٌم (التقوٌم والنقد الذاتً).
ـ معاٌنة الخامات الفاسدة و تقدٌم أسباب فسادها :ألوان جافة نتٌجة عدم إؼبلق
القفل.
ـ تحلٌل مختلؾ الرسومات الفنٌة ،و تذوق جمال ألوانها.
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فً نهاٌة السنة األولى من التعلٌم االبتدائً
ٌكون المتعلم متحكما فً الكفاءة الختامٌة فً
مٌدان فن التصمٌم التً تمكنه من:

ـ الخامات االصطناعٌة القابلة للتشكٌل :ـ
العجٌن الملون ،الورق المقوى ،األوراق
البلصقة ،الخٌوط ،األسبلك المعدنٌة...

ـ ٌنجز تصامٌم فنٌة متنوعة ذات ثبلثة أبعاد
بتقنٌة الخامات المسترجعة (الطبٌعٌة ،أو
اصطناعٌة) ٌبرز فٌها مبلمس السطوح
حسب خصابصها وممٌزاتها ،قصد تجمٌل
البٌبة والمحٌط الطبٌعً والحضري
وحماٌتهما.

ـ خصائص الخامات االصطناعٌة:

فـن
التصمٌم

ـ لٌنة ،خشنة صلبة ،مرنة ،ملساء،
براقة ،شفافة ،عتمة...
ـ ممٌزات تقنٌة الخامات االصطناعٌة:
العجن ،الضؽط ،التجوٌؾ ،الخدش،
القص ،الصق...

ـ الخامات االصطناعٌة القابلة
للتشكٌل :العجٌن الملون ،الورق
المقوى ،األوراق البلصقة ،الخٌوط،
األسبلك المعدنٌة...
ـ خصائص الخامات االصطناعٌة:
ـ لٌنة ،خشنة صلبة ،مرنة ،ملساء،
براقة ،شفافة ،عتمة...
ـ ممٌزات تقنٌة الخامات االصطناعٌة:
العجن ،الضؽط ،التجوٌؾ ،الخدش،
ـ خامات المواد المسترجعة:
ـ قارورات الببلستٌكٌة ،علب ورقٌة ،
األوراق البلصقة ،أوراق الجرابد،
األسبلك المعدنٌة...
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 1ـ موارد منهجٌة خاصة بالوضعٌة المشكلة االنطبلقٌة:
تجنٌد طاقة المتعلم ،توفٌر روابط وجدانٌة مناسبة ،توفٌر جو معرفً مناسب ،توجٌه
سٌر النشاط التعلمً ،توفٌر الشروط الضرورٌة لسٌر النشاط التعلمً ،توفٌر النماذج
اإلٌضاحٌة والسندات الضرورٌة.
ـ أحصً الخامات الطبٌعٌة و االصطناعٌة على أساس خصابصها الملمسٌة.
 2ـ موارد منهجٌة خاصة بالوضعٌة التعلمٌة البسٌطة:
الحث على تنفٌذ المهمة ،توفٌر تمارٌن ملموسة لتحلٌلها فٌما بعد ،تشجٌع وضع
فرضٌات ،السماح بالمحاولة و الخطؤ ،السماح بتطوٌر" استراتجٌات ،تسهٌل إدماج
المعارؾ الصاببة.
ـ استكشاؾ الخامات الطبٌعٌة و االصطناعٌة الموجودة فً البٌبة وتجرٌبها فً تصامٌم
فنٌة جدٌدة وفق استعدادات و رؼبات المتعلمٌن .
 3ـ موارد منهجٌة خاصة بوضعٌة تقوٌمٌة:
تقدٌم حصٌلة ،تقوٌم المسعى ،استخراج نموذج القواعد الفنٌة واألسس العلمٌة ،هٌكلة
المعارؾ المحصلة ،استنباط المفاهٌم اإلدماجٌة ،استنتاج ما هو أساسً.

 4ـ موارد منهجٌة خاصة بوضعٌة تعلم اإلدماج:
ـ الحث على التعمق فً المهام  ،الحث على إدماج المعارؾ المكتسبة وإنهاء
المهام المختلفة ،التخلً عن نسق التعلم ،تفضٌل وتحوٌل المهارات و انتقالها،
تقوٌة المهارات ،تدعٌم االستقبللٌة الذاتٌة .الحث توظٌؾ عملٌة التقوٌم (التقوٌم و
النقد الذاتً).
ـ مناقشة و تذوق جمال التصامٌم المنجزة بالخامات الطبٌعٌة واالصطناعٌة من
طرؾ المتعلمٌن و الحرفٌٌن و تشجٌعهم على المناقشة و اإلصؽاء.
228

وزارة التربٌة الوطنٌة

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 .1البرامج السنوٌـة

 1.4ثشّبٍظ اىغْخ األٗى ٚاالثزذائٞخ
الكفاءة الشاملة :فً نهاٌة السنة األولى من التعلٌم االبتدائًٌ ،كون المتعلم متح ّكما فً التعبٌر لغوٌا وتشكٌلٌا بمختلف أنواع الخطوط ،وٌم ٌّز فً ما بٌنها فً إنجاز األعمال الفنٌة التشكٌلٌة
والمصممة ذات بعدٌن أو ثبلثة أبعاد فردٌة أو جماعٌة ،وٌستعمل الوسائل الهندسٌة والخامات الفنٌة الطبٌعٌة واالصطناعٌة الخاصة بفن الرسم والتلوٌن وفن التصمٌم حسب تقنٌتها ومظهرها
الحسً واالنفعالً قصد المحافظة على البٌئة والمحٌط وتذوق جمالهما.

القٌمٌ - :نمً وعٌه بالهوٌة الثقافٌة الوطنٌة من خبلل إدراكه لتنوع الفنون التشكٌلٌة لؤلمة الجزابرٌة.
 ٌتعرؾ على األلوان والوطنٌة. ٌسلك و ٌنمً مواقؾ وسلوكات تساهم فً نظافة البٌبة و المحٌط ٌدرك األهمٌة الحضارٌة للمنتوج الفنً التشكٌلً الوطنً و مدى مساهمته فً إثراء التراث العالمً. ٌتعرؾ على األلوان والوطنٌة. الكفاءات العرضٌة :ـ ٌترجم أفكاره تشكٌلٌا شكبل ولونا.ـ ٌطبق قواعد النظافة.
ـ ٌستؽل التقنٌات الفنٌة الخطٌة واللونٌة
ـ ٌعبر عن أحاسٌسه و مشارٌعه من خبلل خبراته التشكٌلٌة الذاتٌة بتوظٌؾ مصطلحات لؽوٌة خاصة بذلك.
أمثلة عن أنماط وضعيات تعلمية
المحتويات المعرفية
مركبات الكفاءة
الكفاءات الختامية
الميدان
المركبة األولى:

في نياية السنة األولى من
التعميم االبتدائي ،ينجز عمال
فنيا فرديا أو جماعيا بإيجاد
ذاتٌا متنوع الخطوط وفق
حموال مناسبة لمشكالت
خصابصها ،وٌلونه
تشكيمية من حيث استغالل
تقنيات خامات الرسم والتموين ،باأللوان الوطنٌة.
باستعمال الوسائل
اليندسية ،و يمونيا عمى
أساس األلوان األساسية
والثانوية ،يعبر فييا عن
أحاسيسو ومشاعره ويتذوق
جمال البيئة و المحيط الطبيعي
الحضري الذي يعيش فيو.

ٌرسم عمبل فنٌا تشكٌلٌا

فن الرسم
والتلوين
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أنواع الخطوط:
مستقٌمة ،عمودٌة،
دابرٌة ،منكسرة،
مابلة ،طوٌلة،
قصٌرة ،متعرجة...

معايير ومؤ ّشرات التقويم

ـ وضعٌة مشكلة انطبلقٌة :ترتكز على مقارنة  1الوجاهة :الموضوع حول تجمٌل
مختلؾ أنواع الخطوط قصد الوصول بالمتعلم المحٌط المدرسً.
المإشرٌ :مٌز بٌن أنواع خصابص
إلى استنتاج خصابصها.
الخطوط التً تنظم العمل الفنً.
ـ وضعٌة تعلمٌة بسٌطة :استكشافٌة تجرب
 2ـ أسلوب العمل و مستو اإلنجاز:
فٌها خطوط متنوعة االتجاهات وفق
احترام التنوع فً الخطوط.
خصابصها فً رسومات ذاتٌة حرة.
المإشرٌ :رسم خطوط ذات اتجاهات
ـ وضعٌة تعلم اإلدماجٌ :دمج فٌها المتعلم
مختلفة فً تعبٌرات ذاتٌة.
مكتسباته القبلٌة و ما تنص علٌه المركبة
 3ـ التناسق التشكٌلًٌ :نظم الخطوط
األولىٌ ،نجز من خبللها عمبل تشكٌلٌا ذاتٌا
وفق اتجاهاتها.
المإشرٌ :نوع فً رسم الخطوط:
متنوع الخطوط وفق خصابصها.
مستقٌمة ،عمودٌة ،دابرٌة ،منكسرة،
ـ وضعٌة تعلمٌة تقوٌمٌة تكوٌنٌة :تحل من
مابلة ،طوٌلة ،قصٌرة ،متعرجة...
خبللها الوضعٌة المشكلة االنطبلقٌة ،بمناقشة
األعمال المنجزة من طرؾ المتعلمٌن ،من
 4ـ اإلتقان :أصالة العمل ودرجة
حٌث تنفٌذ المهمة ،وتطبٌق التعلٌمات ،الخاصة اإلتقان.
برسم خطوط متنوعة وفق خصابصها.
المإشرٌ :جسد قواعد النظافة و اإلتقان
عند توظٌفه للخامات الخاصة بالرسم
والتلوٌن
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المركبة الثانٌة:
ـ ٌستكشؾ خصابص
وممٌزات مختلؾ الخامات
الخاصة بفن الرسم و التلوٌن
وٌوظفها فً انجازاته الفنٌة
حسب مظهرها الحسً
واالنفعالً.

خصائص وممٌزات
الخامات:
ـ شفافة ،عتمة ،فاتحة،
قاتمة...
مظهرها الحسً
واالنفعالً:
ـ الهدوء ،الراحة ،الفرح،
الحزن...

المركبة الثالثة:
ـ ٌترجم أفكاره تشكٌلٌا شكبل
ولونا بتوظٌؾ تقنٌة من تقنٌات
الخامات (ألوان ترابٌة ،ألوان
مابٌة ) فً عمله الفنً التشكٌلً
وٌحافظ علٌها من التلؾ.

ـ تقنٌات الخامات :اللطخ،
التهشٌر ،التنقٌط ،الشفافٌة...
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ـ المعاٌٌر و المإشرات
ـ وضعٌة مشكلة انطبلقٌة :ترتكز على
مقارنة رسومات فنٌة مختلفة التقنٌات وتحدٌد  1ـ معٌار الوجاهة:
خاماتها وفق خصابصها وممٌزاتها حسب
ـ الموضوع رسومات بمختلؾ تقنٌات الخامات
مظهرها الحسً.
المإشر:
ـ وضعٌة تعلمٌة بسٌطة :استكشافٌة ٌجرب
ـ ٌوظؾ تقنٌة من تقنٌات الخامات .
فٌها رسومات بمختلؾ الخامات وفق
 2ـ معٌار أسلوب العمل و مستو اإلنجاز:
خصابصها التعبٌرٌة (شفافة ،عتمة ،فاتحة،
ـ التوظٌؾ المبلبم للخامات الخاصة بالرسم و التلوٌن.
قاتمة.)...
المإشر:
ـ وضعٌة تعلم اإلدماجٌ :دمج فٌها المتعلم
ـ ٌطبق التقنٌة وفق الخامة الخاصة بها.
مكتسباته القبلٌة و ما تنص علٌه المركبة
األولى و الثانٌةٌ ،نجز من خبللها عمبل
 3ـ معٌار التناسق التشكٌلً:
وفق
تشكٌلٌا ذاتٌا متنوع الخطوط بخامات
ـ التعبٌر عن خصابص الخطوط والتقنٌات.
ممٌزاتها وخصابصها حسب مظهرها
المإشر:
المظهر الحسً واالنفعالً.
ـ ٌنقد عمله و أعمال زمبلبه وفق المعاٌٌر التعبٌرٌة على
أساس خصابص الخطوط و التقنٌات.

ـ وضعية تعممية تقويمية تكوينية :تحؿ
مف خالليا الوضعية المشكمة
االنطالقية .بمناقشة األعماؿ المنجزة
مف طرؼ المتعمميف ،مف حيث مدى
تنفيذ الميمة ،وتطبيؽ التعميمات،
الخاصة برسـ خطوط متنوعة بخامات
مختمفة وفؽ خصائصيا ومميزاتيا.

ػ أصالة العمؿ ودرجة اإلتقاف.

المؤشر:

ػ يجسد قواعد النظافة و اإلتقاف عند توظيفو لمخامات

الخاصة بالرسـ و التمويف.

ـااا وضاااعٌة مشاااكلة انطبلقٌاااة :ترتكّّّز علّّّى المعاٌٌر و المإشرات
دراسة ومقارنّة وتحلٌّل لوحّات فنٌّة منجّزة  1ـ الوجاهة:
بخامّّات األلّّّوان الترابٌّّة و األلّّّوان المابٌّّّة ـ الموضوع ٌنفد بالتقنٌة المستهدفة.
وتحدٌد تقنٌتها.

المإشر:

ـ وضعٌة تعلمٌة بسٌطةٌ :جرب فٌها تقنٌة

ـ ٌعرؾ مختلؾ التقنٌات فً الرسم والتلوٌن وفق
خصابصها التعبٌرٌة(اللطخ ،التهشٌر،التنقٌط).

األلوان التربٌة و األلوان المابٌة (الشفافٌة،
العتامة.)...
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 2ـ أسلوب العمل و مستو اإلنجاز:
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ـ وضعٌة تعلم اإلدماجٌ :دمج فٌها المتعلم

ـ إبراز الخصابص التعبٌرٌة للتقنٌة :الشفافٌة  ،العتمة.

مكتسباته القبلٌة و ما تنص علٌه المركبة

المإشر:

األولى والثانٌة والثالثةٌ ،نجز من خبللها

ـ ٌستؽل تقنٌة الخامات وفق الخصابص التقنٌة التعبٌرٌة
المستهدفة.

عمبل تشكٌلٌا بتقنٌة من تقنٌات الخامات
المستهدفة.

ـ وضعٌة تعلمٌة تقوٌمٌة تكوٌنٌة :تحل
من خبللها الوضعٌة المشكلة االنطبلقٌة.
بمناقشة األعمال المنجزة من طرؾ
المتعلمٌن ،من حٌث مدى تنفٌذ المهمة،
وتطبٌق التعلٌمات ،الخاصة برسم
خطوط متنوعة بخامات مختلفة وفق
خصابصها وممٌزاتها.
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 3ـ التناسق التشكٌلً:
ـ إبراز األحاسٌس واالنفعاالت.
المإشر:
ـ ٌتحكم فً آلٌات التواصل و االتصال :بالمناقشة و
التحلٌل و اإلصؽاء و إبداء الرأي و االستجابة
لؤلشكال البصرٌة.
 4ـ معٌار اإلتقان:
ـ أصالة العمل ودرجة اإلتقان.
المإشر:
ـ ٌجسد قواعد النظافة و اإلتقان عند توظٌفه التقنٌات
الخاصة بالرسم والتلوٌن.
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في نياية السنة األولى من
التعميم االبتدائي يكون المتعمم
متحكما في الكفاءة الختامية
لميدان فن التصميم التي
تمكنو من:

المركبة األولى:
يستعمؿ الخامات
الطبيعية وفؽ
خصائصيا
ومميزاتيا التقنية في

وزارة التربٌة الوطنٌة

ـ الخامات الطبيعية
القابمة لمتشكيل:
الطيف ،الصمصاؿ،
القطف ،الصوؼ،
الرمؿ...

ػ ينجز تصاميـ فنية متنوعة

عممو الفني ،وينمي

ـ خصائص الخامات

ذات ثالثة أبعاد بتقنية

مواقؼ و سموكات

الطبيعية :لينة ،خشنة

الخامات المسترجعة

تساىـ في نظافة

صمبة ،مرنة ،ممساء،

البيئة والمحيط.

براقة ،شفافة ،عتمة...

(الطبيعية ،و االصطناعية)
يبرز فييا مالمس السطوح

ـ مميزات تقنية الخامات

حسب خصائصيا و مميزاتيا،

الطبيعية :العجف،

فن التصمٌم قصد تجميؿ البيئة و المحيط
الطبيعي و الحضري
وحمايتيما.

الضغط ،التجويؼ،
الخدش...

ـ وضعية مشكمة انطالقية :تستغؿ فييا
نماذج لتصاميـ بخامات طبيعية ،تنتقى
مف محيط المتعمـ قصد تحميؿ
خصائصيا ومميزاتيا.
ـ وضعية تعممية بسيطة :يجرب فييا
خامات طبيعية في تصميـ فني وفؽ
خصائصيا مميزاتيا.
ـ وضعية تعمم اإلدماج :يدمج فييا
المتعمـ مكتسباتو القبمية و ما تنص
عميو المركبة األولى ،ينجز مف خالليا
تصميما بخامات طبيعية وفؽ
خصائصيا ومميزاتيا التقنية.
ـ وضعية تعممية تقويمية تكوينية :تحؿ
مف خالليا الوضعية المشكمة
االنطالقية ،بمناقشة األعماؿ المنجزة
مف طرؼ المتعمميف ،مف حيث مدى
تنفيذ الميمة ،وتطبيؽ التعميمات،
الخاصة باستعماؿ خامات طبيعية وفؽ
خصائصيا ومميزاتيا التقنية.

المعايير و المؤشرات
 1ـ معيار الوجاىة:
ػ الموضوع :تصميمات فنية بخامات طبيعية
وفؽ خصائصيا و مميزاتيا.
ـ المؤشر:
ػ يعرؼ خصائص و مميزات الخامات
الطبيعية.
 2ـ معيار أسموب العمل و مستوى اإلنجاز:
ػ يوظؼ خامات طبيعة وفؽ خصائص
مميزاتيا.
ـ المؤشر:
ػ يصنؼ الخامات الطبيعية وفؽ خصائص و
مميزتيا.
 3ـ معيار التناسق التشكيمي:
ػ تنظيـ العمؿ الفني.
ـ المؤشر:
ػ يتجاوب مع مبادئ النظاـ في إبراز اإلتقاف
عند استعماؿ الخامات الطبيعية.
 4ـ معيار اإلتقان:
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ػ أصالة العمؿ ودرجة اإلتقاف.
ػ المؤشر:
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المركبة الثانٌة:
ـ ٌوظؾ الخامات
االصطناعٌة وفق
خصابصها وممٌزاتها
التقنٌة فً عمله الفنً،
وٌنمً وعٌه بالهوٌة
الثقافٌة الوطنٌة.

ـ الخامات االصطناعٌة
القابلة للتشكٌل :العجٌن
الملون ،الورق المقوى،
األوراق البلصقة ،الخٌوط،
األسبلك المعدنٌة...
ـ خصائص الخامات
االصطناعٌة :لٌنة ،خشنة
صلبة ،مرنة ،ملساء ،براقة،
شفافة ،عتمة ...ـ ممٌزات
تقنٌة الخامات االصطناعٌة:
العجن ،الضؽط ،التجوٌؾ،
الخدش ،القص ،الصق...
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ـ وضعٌة مشكلة انطبلقٌة :تستؽل فٌها
نماذج لتصامٌم بخامات اصطناعٌة ،تنتقى
من محٌط المتعلم قصد تحلٌل خصابصها
و ممٌزاتها.
ـ وضعٌة تعلمٌة بسٌطةٌ :جرب فٌها
خامات طبٌعٌة فً تصمٌم فنً وفق
خصابصها ممٌزاتها.

المعاٌٌر والمإشرات:
 . 1معٌار الوجاهة:
الموضوع :تصامٌم فنٌة ذات أحجام مختلفة
(زخارؾ ،علب تؽلٌؾ لمنتجات وطنٌة).
المإشر:
ـ ٌعرؾ خصابص و ممٌزات الخامات
االصطناعٌة.

ـ وضعٌة تعلم اإلدماجٌ :دمج فٌها المتعلم
مكتسباته القبلٌة و ما تنص علٌه المركبة
األولىٌ ،نجز من خبللها تصمٌما بخامات  . 2معٌار أسلوب العمل و مستو اإلنجاز:
اصطناعٌة وفق خصابصها وممٌزاتها
ـ ٌوظؾ خامات اصطناعٌة وفق خصابص
التقنٌة.
ممٌزاتها.
المإشر:
ـ وضعٌة تعلمٌة تقوٌمٌة تكوٌنٌة :تحل
ـ ٌصنؾ الخامات االصطناعٌة وفق خصابص
من خبللها الوضعٌة المشكلة االنطبلقٌة،
وممٌزتها.
بمناقشة األعمال المنجزة من طرؾ
المتعلمٌن ،من حٌث مدى تنفٌذ المهمة،
وتطبٌق التعلٌمات ،الخاصة باستعمال
خامات

 . 3معٌار التناسق التشكٌلً:

ـ تنظٌم العمل الفنً.
المإشر:
ـ ٌتجاوب مع مبادئ النظام فً إبراز اإلتقان
عند استعمال الخامات الطبٌعٌة
واالصطناعٌة
 . 4معٌار اإلتقان:
ـ أصالة العمل ودرجة اإلتقان.
ـ المإشر:
ـ أصالة العمل ودرجة اإلتقان.
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المإشر:
ـ ٌجسد قواعد النظافة و اإلتقان عند استعماله
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المركبة الثالثة:

ـ خامات المواد المسترجعة:

ـ ٌنجز تصمٌما فنٌا ذو
ثبلثة ابعاد باستعمال
الخامات والمواد
المسترجعة لحماٌة
البٌبة والمحٌط.

قارورات الببلستٌكٌة ،علب
ورقٌة  ،األوراق البلصقة،
أوراق الجرابد ،األسبلك
المعدنٌة...
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ـ وضعٌة مشكلة انطبلقٌة :تستؽل فٌها
نماذج مختلفة األنواع مجسمة بخامات
المواد المسترجعة.
ـ وضعٌة تعلمٌة بسٌطةٌ :ركب فٌها
مواد مسترجعة طبٌعٌة واصطناعٌة.
ـ وضعٌة تعلم اإلدماجٌ :دمج فٌها
المتعلم مكتسباته القبلٌة و ما تنص علٌه
المركبة األولى والثانٌة والثالثةٌ ،نجز
من خبللها تصمٌما بخامات طبٌعٌة و
اصطناعٌة وفق خصابصها وممٌزاتها
التقنٌة.

ـ المعاٌٌر و المإشرات
 1ـ معٌار الوجاهة:
ـ الموضوع :تصمٌما فنٌا مركبا من مواد مسترجعة.
ـ المإشر
ـ ٌمزج بٌن مواد مسترجعة فً عمل مركب.
 2ـ معٌار أسلوب العمل و مستو اإلنجاز:
ـ ٌوظؾ مواد مسترجعة حسب خصابصها
وممٌزاتها.
ـ المإشر:

وضعٌة مشكلة تقوٌمٌة مرحلٌة (إدماج
المركبات):
ـ ٌوظؾ التقنٌات الخلط و المزج.
ػ وضعية تطبيقية يدمج فييا المركبات:

 3ـ معٌار التناسق التشكٌلً:

األولى و الثانية و الثالثة  ،ينجز مف

ـ تنظٌم العمل الفنً.

خالليا المتعمـ مشروعا تصميميا بمواد
مسترجعة متنوع الخامات الطبيعية ،أو
االصطناعية حسب تقنية خصائصيا
ومميزاتيا في تشكيؿ بعض الحيوانات
والحشرات.
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ـ المؤشر:
ػ يدرؾ القيـ الجمالية لممواد المسترجعة.
 4ـ معيار اإلتقان:
ػ أصالة العمؿ ودرجة اإلتقاف.
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ـ المؤشر
ػ يجسد قواعد النظافة و اإلتقاف عند تناولو المواد
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 1.1ثشّبٍظ اىغْخ اىضبّٞخ االثزذائٞخ
الكفاءة الشاملة :فً نهاٌة السنة الثانٌة من التعلٌم االبتدائًٌ - :نجز المتعلم عمبل فنٌا تشكٌلٌا فردٌا أو جماعٌا ٌعبر فٌه عن أفكاره وتجاربه وأحاسٌسه الذاتٌة بإٌجاد حلوال مناسبة
لمشكبلت تشكٌلٌة باستؽبلل تقنٌات خامات الرسم والتلوٌن ،من خبلل إنجازات فنٌة تشكٌلٌة ملونة على أساس األلوان األساسٌة والثانوٌة .وٌصمم نماذج بخامات ومواد مسترجعة ٌطبق
فٌها مبدأ التناظر لؤلشكال الطبٌعٌة واالصطناعٌة قصد تجمٌل المحٌط المدرسً وحماٌته.
القيـمٌ - :تشبع بالمعرفة الصحٌحة للمصطلحات الفنٌة الخاصة بالعناصر التشكٌلة و الرموز الوطنٌةٌ -تعرؾ على األشكال و األلوان المتمثلة فً الرموز الوطنٌة ػ يتبنى مواقؼ و
سموكات التضامف مع اآلخريف ـ ٌدرك تمٌز العناصر التشكٌلٌة و الرموز الوطنٌة شكبل و لونا عن الرموز العالمٌة.
الكفاءات العرضيةّ :
ٌنظم أعماله ،وٌحافظ على أدواتهٌ ،ساهم فً الرسومات التشكٌلٌة للمدرسة والمحٌط؛ ٌستعمل الوسابل الهندسٌة المناسبة فً أعماله الفنٌة التشكٌلٌة ؛ ٌستعٌن بوسابل
اإلعبلم الحدٌثة للبحث عن المعلومة ؛ ٌعبّر عن ذوقه الجمالً من خبلل أعماله.
معايير التقويم
أمثلة عن أنماط وضعيات تعلمية
المحتويات المعرفية
مركبات الكفاءة
الكفاءات الختامية
الميدان
خامات الرسم والتلوٌن :أقبلم
المركبة األولى:
وضعٌة مشكلة انطبلقٌة :ترتكز علّى المعاٌٌر و المإشرات:
مقارنّّّّة مختلّّّّؾ التقنٌّّّّات (المعّّّّة .1 ،معٌار الوجاهة :الموضوع حول تعبٌرات
الرصاص ،األصباغ المابٌة
ٌنجز عمبل فنٌا بتقنٌة من
شفافة ،عتمة )...الناتجة عند اسّتعمال تشكٌلٌة ذاتٌة ملونة وفق تقنٌات خامات الرسم
تقنٌات خامات الرسم والتلوٌن ،والترابٌة ،األقبلم الملونة ،أقبلم
والتلوٌن.
خامات الرسم المختلفة.
ٌعبر فٌه عن األلواف الوطنية .اللباد ،الحبر الصٌنً ،األلوان
 ٌمٌز بٌن تقنٌات خامات الرسم والتلوٌن (المعة،وضعٌة تعلمٌة بسٌطة :استكشافٌة
ٌنجز أعمبل فنٌـة
الشمعٌة ،األلوان الزٌتٌة...
شفافة ،عتمة.)...
ٌجرب فٌها مختلؾ تقنٌات خامات
فردٌة أو
 . 2معٌار أسلوب العمل و مستو اإلنجاز:
تقنٌات خامات الرسم والتلوٌن :الرسم و التلوٌن.
جماعٌة
ٌوظؾ إحدى تقنٌات الخامات (المعة ،شفافة ،عتمة).
وضعٌة تعلم اإلدماجٌ :دمج فٌها
المعة ،شفافة ،عتمة...
مستعمبل تقنٌات
المإشرٌ -:تحكم فً كٌفٌة فً تنفٌذ تقنٌة الخامة.
المتعلم مكتسباته القبلٌة و ما تنص
فن الرسم
الرسم
ات
ـ
خام
 .3معٌار التناسق التشكٌلً - :التنظٌم
علٌه المركبة األولىٌ ،نجز من
والتلوٌـن
والتلوٌن،
واالنسجام التشكٌلً من حٌث الشكل و اللون.
خبللها عمبل تشكٌلٌا ذاتٌا بتقنٌة من
ومستؽبل
المإشرٌ - :ناقش القٌم الجمالٌة الناتجة عن
تقنٌات خامات الرسم والتلوٌن.
وضعٌة تعلمٌة تقوٌمٌة تكوٌنٌة :تحل تقنٌات الخامات.
الوسابل
 .4معٌار اإلتقان -:أصالة العمل ودرجة اإلتقان.
من خبللها الوضعٌة المشكلة
المناسبة
االنطبلقٌة ،بمناقشة األعمال المنجزة
من طرؾ المتعلمٌن ،من حٌث مدى
تنفٌذ المهمة ،وتطبٌق التعلٌمات،
الخاصة بتقنٌة من تقنٌات خامات
الرسم والتلوٌن.
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المإشرٌ -:جسد نظافة العمل الفنً عند استعماله
األلوان حسب تقنٌتها.
ـ ٌسلك و ٌنمً مواقؾ و سلوكات تساهم فً جمال
البٌبة والمحٌط الطبٌعً والحضري وحماٌته.
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المركبة الثانٌة:
ـ ٌعبر تشكٌلٌا بتوظٌؾ األلوان
األساسٌة فً اشكال هندسٌة
المستطٌل ،النجمة ،الهبلل.

المركبة الثالـثة:
ٌنجز العلم الوطنً وٌلونه
باأللوان األساسٌة والثانوٌة،
ٌبرز فٌه نظافة السند الفنً.
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ـ وضعٌة مشكلة انطبلقٌة :ترتكز
ـ األلوان األساسٌة:
على مقارنة نماذج فنٌة من حٌث
األوان األساسٌة هً ألوان
اختبلؾ ألوانها و تحدٌد األلوان
أصلٌة ال ٌمكن الحصول علٌها
األساسٌة.
عن طرٌق المزج .و هً:
ـ وضعٌة تعلمٌة بسٌطة :استكشافٌة
األحمر ،األزرق ،األصفر.
تجرب فٌها األلوان األساسٌة بخامة
من خامات التلوٌن .
األلوان الثانوٌة :األخضر،
ـ وضعٌة تعلم اإلدماج:
ٌدمج فٌها المتعلم مكتسباته القبلٌة وما
البرتقالً ،البنفسجً.
تنصّ علٌه المركبة األولى
ـ نتحصل على األلوان الثانوٌة
عن طرٌق مزج األلوان األساسٌة ـ وضعٌة مشكلة انطبلقٌة :ترتكز
على مقارنة نماذج فنٌة مختلفة تحدد
فٌما بٌنها مثنى مثنى وفق ما
من خبللها األلوان األساسٌة والثانوٌة
ٌلً:
ـ وضعٌة تعلمٌة بسٌطة :تجرب فٌها
كٌفٌة استخراج األلوان الثانوٌة عن
* أحمر  +أزرق = بنفسجً
طرٌق مزج األلوان األساسٌة فٌما
* أزرق  +أصفر = أخضر
بٌنها مثنى مثنى.
* أصفر  +أحمر = برتقالً
ـ وضعٌة تعلم اإلدماجٌ :دمج فٌها
المتعلم مكتسباته القبلٌة وما تنص
ـ جمال األلوان األساسٌة
علٌه المركبة األولى والثانٌة والثالثة،
والثانوٌة ٌكمن فً العبلقة
ٌنجز من خبللها عمبل تشكٌلٌا ذاتٌا
االنسجامٌة فٌما بٌنها مثل ما هو ـ وضعٌة مشكلة تقوٌمٌة مرحلٌة
فً قوس قزح.
(إدماج المركبات):
ـ وضعٌة تطبٌقٌة ٌدمج فٌها المركبات:
األولى والثانٌة والثالثةٌ ،نجز من
خبللها المتعلم مشروعا فنٌا تشكٌلٌا
فردي أو جماعً وٌلونه على أساس
األلوان األساسٌة والثانوٌة.
والثانٌةٌ ،نجز من خبللها عمبل
تشكٌلٌا ذاتٌا بتقنٌة من تقنٌات خامات
التلوٌن بتوظٌؾ األلوان األساسٌة.
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المعاٌٌر و المإشرات:
 1معٌار الوجاهة:
ـ الموضوع حول تعبٌرات تشكٌلٌة ذاتٌة ملونة
باأللوان األساسٌة.
المإشر:
ـ ٌمٌز بٌن ت تقنٌات خامات الرسم والتلوٌن و
األلوان األساسٌة.
ـ أصالة العمل ودرجة اإلتقان.
 2ـ معٌار أسلوب العمل و مستو اإلنجاز:
ـ ٌوظؾ إحدى تقنٌات الخامات اللونٌة فً
استخراج (األلوان الثانوٌة).
المإشر:
ـ ٌتحكم فً كٌفٌة استخراج األلوان الثانوٌة بمزج
األلوان األساسٌة مثنى مثنى.
 3ـ معٌار التناسق التشكٌلً:
ـ التنظٌم و االنسجام التشكٌلً من حٌث الشكل
واللون.
المإشر:
ـ ٌناقش القٌم الجمالٌة الناتجة عن األلوان األساسٌة
والثانوٌة حسب الخامة.
ـ ٌوظؾ إحدى تقنٌات الخامات اللونٌة ٌبرز من
خبللها األلوان األساسٌة.
المإشر:
ـ ٌتحكم فً كٌفٌة توظٌؾ األلوان األساسٌة.
 3ـ معٌار التناسق التشكٌلً:
ـ التنظٌم و االنسجام التشكٌلً من حٌث الشكل
واللون.
المإشر:
ـ ٌناقش القٌم الجمالٌة الناتجة عن األلوان األساسٌة
والثانوٌة.
 4ـ معٌار اإلتقان. :
ـ أصالة العمل ودرجة اإلتقان.
المإشر:
ـ ٌجسد نظافة العمل الفنً عند استعماله األلوان
األساسٌة حسب الخامة.
ـ ٌسلك و ٌنمً مواقؾ و سلوكات تساهم فً جمال

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

المركبة األولىٌ :طبق مبدأ
ٌنجز تصمٌما فنٌا متناظرا
التناظر فً إنجاز األشكال
باستغبلل الوسائل وتقنٌات
المستوحاة من األشٌاء
الخامات والمواد المسترجعة ،الطبٌعة واالصطناعٌة:
ٌطبق فٌه مبدأ تناظراألشكال الفراشة ،النافدة الوجه،
وٌتبنى مواقؾ وسلوك
الطبٌعٌة واالصطناعٌة،
التضامن مع اآلخرٌن.
فـنّ
التصمٌم

وٌلونه على أساس قاعدة

األلوان األساسٌة والثانوٌة،
متحكما فً مختلف العناصر
التشكٌلٌة المنظمة للعمل
الفنً التشكٌلً الخطٌة
واللونٌة قصد تجمٌل محٌطه
المدرسً.
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التركٌب المتناظر:
ـ تناظر األشٌاء فً الطبٌعة،
وفً المحٌط المصنع:
ـ فً الطبٌعة( :الجسم:
العٌنان ،األذنان األطراؾ).
ـ فً المحٌط المصنع:
(النافذة السبورة ،الفراشة).
ـ التناظر هو :تقاٌس وتطابق
عنصرٌن فً مستوي معٌن.
وهو نوعان:
*تناظر بالنسبة لمحور.
* تناظر بالنسبة لنقطة.

ـ وضعٌة تعلمٌة تقوٌمٌة تكوٌنٌة.:
تحل من خبللها الوضعٌة المشكلة
االنطبلقٌة ،بمناقشة األعمال المنجزة
من طرؾ المتعلمٌن ،من حٌث مدى
تنفٌذ المهمة ،وتطبٌق التعلٌمات،
الخاصة بتقنٌة من تقنٌات خامات
الرسم والتلوٌن ،وتوظٌؾ األلوان
األساسٌة.

البٌبة والمحٌط الطبٌعً والحضري وحماٌته.
 . 4معٌار اإلتقان :أصالة العمل ودرجة اإلتقان.
المإشر:
ـ ٌجسد نظافة العمل الفنً عند استعماله األلوان
والثانوٌة حسب تقنٌتها.
ـ ٌسلك و ٌنمً مواقؾ و سلوكات تساهم فً جمال
البٌبة والمحٌط الطبٌعً والحضري وحماٌته.

ـ وضعٌة مشكلة انطبلقٌة :ترتكز
على مقارنة تحؾ فنٌة التً تبرز تناظر
األشٌاء فً الطبٌعة وفً العالم المصنع
ـ وضعٌة تعلمٌة بسٌطةٌ :جرب فٌها
مبدأ التناظر من خبلل رسومات
ألشٌاء متناظرة.
ـ وضعٌة تعلم اإلدماجٌ :دمج فٌها
المتعلم مكتسباته القبلٌة وما تنصّ
علٌه المركبة األولى ،فً عمل فنً
ٌرتكز على أشكال المستوحاة من
األشٌاء الطبٌعة واالصطناعٌة:
الفراشة ،النافدة الوجه...
ـ وضعٌة تعلمٌة تقوٌمٌة تكوٌنٌة:
تحل من خبللها الوضعٌة المشكلة
االنطبلقٌة ،بمناقشة األعمال المنجزة
من طرؾ المتعلمٌن ،من حٌث مدى
تنفٌذ المهمة ،وتطبٌق التعلٌمات،
الخاصة بمبدأ التناظر فً إنجاز
األشكال المستوحاة من األشٌاء الطبٌعة
واالصطناعٌة.

المعاٌٌر والمإشرات:
 .1معٌار الوجاهة :الموضوع حول تعبٌرات
تشكٌلٌة ذاتٌة مصممة على أساس التركٌب
المتناظر.
المإشرٌ :عرؾ التناظر بالنسبة لمحور.
 . 2معٌار أسلوب العمل و مستو اإلنجاز:
ـ ٌوظؾ التناظر فً تركٌبات مصممة.
المإشرٌ :تحكم فً كٌفٌة قٌاس األشكال المتناظرة
 .3معٌار التناسق التشكٌلً :التنظٌم واالنسجام
التشكٌلً من حٌث األشكال المتناظرة.
المإشرٌ :ناقش القٌم الجمالٌة الناتجة عن األلوان
األساسٌة والثانوٌة والتركٌب المتناظر.
 .4معٌار اإلتقان :أصالة العمل ودرجة اإلتقان.
المإشرٌ :جسد نظافة العمل الفنً عند استعماله
األلوان األساسٌة والثانوٌة.
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المركبة الثانٌة:
ـ ٌصمم نموذجا
بعناصر تشكٌلٌة
متنوعة بإٌجاد
حلوال مناسبة
لمشكبلت تشكٌلٌة
من حٌث مبلمس
السطوح لخامات
مسترجعة من البٌبة
قصد المحافظة
علٌها.

ـ الخامات
المسترجعة:
قارورات
الببلستٌكٌة ،علب
ورقٌة  ،األوراق
البلصقة ،أوراق
الجرابد ،األسبلك
المعدنٌة...
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ـ وضعٌة مشكلة انطبلقٌة :ترتكز على المعاٌٌر و المإشرات:
مقارنة نماذج فنٌة منجزة بخامات
 1معٌار الوجاهة:
مسترجعة.
ـ وضعٌة تعلمٌة بسٌطة :تجرب فٌها
خامات مسترجعة ( قارورات
الببلستٌكٌة ،علب ورقٌة  ،األوراق
البلصقة ،أوراق الجرابد ،األسبلك
المعدنٌة.) ...
ـ وضعٌة تعلم اإلدماجٌ :دمج فٌها
المتعلم مكتسباته القبلٌة و ما تنص
علٌه المركبة األولى و الثانٌة،
بتصمٌم نموذج بعناصر تشكٌلٌة
متنوعة ،باستعمال الخامات والمواد
المسترجعة.
ـ وضعٌة تعلمٌة تقوٌمٌة تكوٌنٌة:
تحل من خبللها الوضعٌة المشكلة
االنطبلقٌة ،بمناقشة األعمال المنجزة
من طرؾ المتعلمٌن ،من حٌث مدى
تنفيذ الميمة ،وتطبيؽ التعميمات،
الخاصة بتشكيالت متنوعة الخامات
والمواد المسترجعة.

ـ الموضوع حول تصمٌما لنموذج بعناصر تشكٌلٌة
متنوعة باستعمال الخامات والمواد المسترجعة.
المإشر:
ـ ٌعرؾ الخامات والمواد المسترجعة.
 2ـ معٌار أسلوب العمل و مستو اإلنجاز :ـ ٌوظؾ
الخامات والمواد المسترجعة فً تركٌبات مصممة.
المإشر:
ـ ٌتحكم فً تركٌب الخامات والمواد المسترجعة.
 3ـ معٌار التناسق التشكٌلً :التنظٌم واالنسجام
التشكٌلً من حٌث األشكال.
المإشرٌ :ناقش القٌم الجمالٌة الناتجة عن تركٌبات
الخامات والمواد المسترجعة.
 4ـ معٌار اإلتقان :أصالة العمل ودرجة اإلتقان.
المإشرٌ :جسد نظافة العمل الفنً عند توظٌفه الخامات
والمواد المسترجعة
ـ ٌسلك و ٌنمً مواقؾ و سلوكات تساهم فً جمال البٌبة
والمحٌط الطبٌعً والحضري وحماٌته.
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المركبة الثالثة

األلوان الثانوٌة

ٌنجز تصمٌما بمواد

ـ األخضر ،البرتقالً،

مسترجعة وٌلونه على

البنفسجً.

أساس األلوان األساسٌة

ـ نتحصل على األلوان الثانوٌة

والثانوٌة .ببلورة

عن طرٌق مزج األلوان

إستراتٌجٌات إبداعٌة

األساسٌة فٌما بٌنها مثنى مثنى

تشكٌلٌة ذاتٌة ٌساهم بها

وفق ما ٌلً:

فً معرض داخل
المدرسة.

* أحمر+أزرق=بنفسجً
* أزرق+أصفر=أخضر
* أصفر+أحمر=برتقالً
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ـ وضعٌة مشكلة انطبلقٌة :ترتكز
على مقارنة وتحلٌل نماذج لمواد
مسترجعة ملونة.
ـ وضعٌة تعلمٌة بسٌطة :استكشافٌة
ٌجرب فٌها مواد مسترجعة و ٌلونها
على أساس األلوان األساسٌة
والثانوٌة.
ـ وضعٌة تعلم اإلدماج:
ٌدمج فٌها المتعلم مكتسباته القبلٌة و
ما تنص علٌه المركبة األولى
والثانٌة والثالثة ،بتصمٌم نموذجا
بمواد مسترجعة و ٌلونه علىؤساس
األلوان األساسٌة و الثانوٌة.
وضعٌة مشكلة تقوٌمٌة مرحلٌة
(إدماج المركبات):
ـ وضعٌة تطبٌقٌة ٌدمج فٌها المركبات:
األولى و الثانٌة والثالثةٌ ،نجز من
خبللها المتعلم مشروعا لتصمٌم فنً
بخامات ومواد مسترجعة ،على أساس
مبدأ التناظر األشكال الطبٌعٌة
واالصطناعٌة و ٌلونه وفق قاعدة
األلوان األساسٌة و الثانوٌة

المعاٌٌر والمإشرات:
 1معٌار الوجاهة :الموضوع حول تصمٌما بمواد
مسترجعة و ٌلونه على أساس األلوان األساسٌة والثانوٌة.
المإشرٌ :عرؾ األلوان األساسٌة و الثانوٌة.
 .2معٌار أسلوب العمل و مستو اإلنجازٌ :وظؾ
التناظر فً تركٌبات مصممة بمواد مسترجعة وٌلونه على
أساس األلوان األساسٌة والثانوٌة.
المإشرٌ :تحكم فً تركٌب المواد المسترجعة ،طرٌقة
استخراج األلوان الثانوٌة عن طرٌق مزج األلوان
األساسٌة فٌما بٌنها مثنى مثنى.
 .3معٌار التناسق التشكٌلً :التنظٌم واالنسجام التشكٌلً
من حٌث تركٌب األشكال و األلوان.
المإشر:ـ ٌناقش القٌم الجمالٌة الناتجة عن األلوان
األساسٌة والثانوٌة و التركٌب المواد مسترجعة
المإشرٌ :تحكم فً تركٌب المواد المسترجعة ،طرٌقة
استخراج األلوان الثانوٌة عن طرٌق مزج األلوان
األساسٌة فٌما بٌنها مثنى مثنى.
 .3معٌار التناسق التشكٌلً :التنظٌم واالنسجام التشكٌلً
من حٌث تركٌب األشكال واأللوان.
المإشرٌ :ناقش القٌم الجمالٌة الناتجة عن األلوان األساسٌة
والثانوٌة والتركٌب المواد مسترجعة .
.4معٌار اإلتقان :أصالة العمل ودرجة اإلتقان.
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المإشرٌ :جسد نظافة العمل الفنً عند استعماله األلوان
األساسٌة والثانوٌة.
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 1.4برنامج السنة الثالثة االبتدائٌة
الكفاءة
الشاملة

القٌم و
المواقف

-

الكفاءات
العرضية:

وٌلونها باأللوان
فً نهاٌة السنة الثالثة من مرحلة التعلٌم االبتدائًٌ ،كون فً مقدور المتعلّم أن ٌط ّبق قواعد الزخرفة العربٌة أو األمازٌغٌة بمختلف الخامات االصطناعٌةّ ،
ّ
المنظمة للعمل الفنً التشكٌلً المستوحى من الطبٌعة ،قصد
فنً فردي أو جماعً ذو بعدٌن أو ثبلثة أبعاد ،متح ّكما فً العناصر التشكٌلٌة
الحارة والباردة فً تصمٌم ّ
ّ
وتذوق الجمال.
المحافظة على البٌئة والمحٌط
ّ
ٌتش ّبع بالرموز واأللوان الوطنٌة ل ّ
ٌعزز انتماءه إلى الهوٌة الجزابرٌة
الهوٌـة
ٌتعرّ ؾ على معانً الرموز المتمثلة فً األشكال و األلوان الوطنٌة
الضمٌر الوطنً
ٌنمً مواقؾ وسلوكات تساهم فً جمال البٌبة والمحٌط الطبٌعً والحضري و حماٌته
المواطنـة
التف ّتح على العالم
ّ
ٌطّّ لع على مساهمة الفنّ التشكٌلً العربً اإلسبلمً و االمازٌؽً فً إثراء التراث التشكٌلً العالمً
ّ
المنظمة للعمل التشكٌلً
ٌمٌز مختلؾ العناصر التشكٌلٌة الطبٌعٌة واالصطناعٌة
طابع فكري
ّ
ٌخطط أعماله ،وٌط ّبق القواعد والتقنٌات الفنٌة والجمالٌة فً حٌاته الٌومٌة
طابع منهجً
طابع تواصلً
طابع شخصً

ٌعبر عن أحاسٌسه ومشارٌعه من خبلل خبراته التشكٌلٌة و تب ّنٌه الحوار أسلوبا
ٌمٌل إلى استعمال التكنولوجٌات الحدٌثة ،وٌشارك فً األعمال الجماعٌةٌ ،ساهم فً نظافة المحٌط.

اجتماعً

المٌدان

الكفاءات الختامٌة

مركبات الكفاءة

المحتوٌات المعرفٌة

أمثلة عن أنماط وضعٌات تعلمٌة

وضعٌة انطبلقٌة :ترتكز على مقارنة
فً نهاٌة السنة الثالثـة
ٌنجز عمبل ذا بعدٌن
األعمال الفنٌة المركبة :نماذج ف ّنٌة ذات بعدٌن أو ثبلثة أبعاد
تركٌب العناصر التشكٌلة من حٌث التركٌب المنظم للعناصر
االبتدائٌةٌ ،كون فً
أو ثبلثة أبعاد ،وٌن ّمً
التشكٌلٌة؛
مقدور المتعلّم أن ٌنجز
مواقف وسلوكات تساهم من خطوط ،ومساحات ،وضعٌة تعلمٌة بسٌطة :استكشافٌة ٌجرّ ب
فٌها التركٌب ذا بعدٌن أو ثبلثة أبعاد؛
عمبل ف ّنٌا تعبٌرٌا فردٌا أو فً جمال البٌئة والمحٌط وأحجام ،وكتل بطرٌقة
وضعٌة تعلّم اإلدماجٌ :دمج فٌها
جماعٌـا ذا بعدٌن أو
منظمة.
الرسم
المتعلم مكتسباته القبلٌة،و ٌنجز من
الطبٌعً والحضري
ثبلثـة أبعاد ،متح ّكما فً
خبللها عمبل تشكٌلٌا مركب العناصر
والتلوٌن مختلف العناصر التشكٌلٌة ،وحماٌته.
التشكٌلٌة.
وضعٌة تقوٌمٌة :تحل من خبللها
مط ّبقا قاعدة األلوان
االنطبلقٌة ،بمناقشة األعمال المنجزة،
الحارة والباردة ،قصد
ّ
من حٌث تنفٌذ المهمة ،وتطبٌق
التعلٌمات المتعلّقة بتركٌبات العناصر
المحافظة على البٌئة
التشكٌلة فً عمل ذي بعدٌن أو ثبلثة
وتذوق الجمال.
والمحٌطّ ،
أبعاد.
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معاٌٌر التقوٌم
الوجاهة :الموضوع حول تعابٌر تشكٌلٌة
مركبة ذات بعدٌن أو ثبلثة أبعاد
المإشرٌ :مٌز بٌن أنواع خصابص الخطوط
التً تنظم العمل الفنً؛
أسلوب العمل ومستو اإلنجازٌ :وظؾ
العناصر التشكٌلٌة فً عمل مركب ذي
بعدٌن أو ثبلثة أبعاد؛
المإشرٌ :نجز عمبل فنٌا مركبا ذا بعدٌن أو
ثبلثة أبعاد؛
التناسق التشكٌلً :التنظٌم واالنسجام
التشكٌلً
المإشرٌ :جسد األحجام ونظافة العمل الفنً
عند تركٌبه األشكال ذات المساحات وٌتبنى
مواقؾ و سلوكات التضامن.

 30د

 30د

 30د
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الحارة األلوان الحارة :توحً حسٌا
 ٌستكشف األلوانّ
بالمعرفة الصحٌحة للتحف وانفعالٌا بالدؾء والحرارة
(البنفسجً المحمر ،األحمر،
الفنٌة التشكٌلٌة التً تنمً
البرتقالً المحمر ،البرتقالً
وعٌه بالهوٌة الثقافٌـة
المصفر).
الوطنٌة ،وٌوظفهـا فً

عمله الفنً.

ٌستكشف األلوان الباردة األلوان الباردة :توحً حسٌا
وانفعالٌا بالبرودة (البنفسجً
بالمعرفة الصحٌحة
المزرّ ق ،األزرق ،األزرق
للتحف الفنٌة التشكٌلٌة
ضر ،األخضر
المخ ّ
التً تنمً وعٌه
المص ّفر).
بالهوٌة الثقافٌـة
ّ
وٌوظـفها فً
الوطنٌة،
عمله الف ّنً.
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الوجاهة :الموضوع حول تعابٌر تشكٌلٌة
وضعٌة انطبلقٌة :ترتكز على مقارنة نماذج
مركبة ذات بعدٌن أو ثبلثة أبعاد ملونة
فنٌة من حٌث اختبلؾ ألوانها وتحدٌد من
على أساس األلوان الحارة.
خبللها األلوان الحارة؛
المإشرٌ :عرؾ التركٌب ذو البعدٌن
وضعٌة تعلمٌة بسٌطة :تجرب فٌها كٌفٌة
وثبلثة أبعاد ،واأللوان الحارة؛
ّ
مثنى،
مزج األلوان األساسٌة فٌما بٌنها مثنى
أسلوب العمل ومستو اإلنجازٌ :وظؾ
واستخراج األلوان الحارة؛
األلوان الحارة فً تركٌبات ذات بعدٌن أو
ثبلثة أبعاد.
وضعٌة تعلم اإلدماجٌ :دمج فٌها المتعلم
المإشرٌ :نجز مساحات وأحجام وٌلونها
مكتسباته القبلٌةٌ ،نجز من خبللها عمبل
تشكٌلٌا مركب العناصر التشكٌلٌة ذا بعدٌن أو باأللوان الحارة؛
التناسق التشكٌلً :التنظٌم واالنسجام
ثبلثة أبعاد ،وٌلونه على أساس قاعدة األلوان التشكٌلً من حٌث األشكال واأللوان.
الحارة.
المإشرٌ :ناقش القٌم الجمالٌة الناتجة عن
وضعٌة تقوٌمٌة :تحل من خبللها الوضعٌة
األلوان الحارة؛
المشكلة االنطبلقٌة ،بمناقشة األعمال المنجزة معٌار اإلتقان :أصالة العمل ودرجة اإلتقان
من طرؾ المتعلمٌن ،من حٌث مدى تنفٌذ المهمة ،المإشرٌ :جسد نظافة العمل عند استعماله
وتطبٌق التعلٌمات الخاصة بتركٌبات العناصر األلوان الحارة و ٌنظم األشكال ذات
المساحات واألحجام ،وٌتبنى مواقؾ
التشكٌلة وتلوٌنها على أساس األلوان الحارة .وسلوكات التضامن.
الوجاهة :الموضوع حول تعابٌر تشكٌلٌة
مركبة ذات بعدٌن أو ثبلثة أبعاد ملونة
وضعٌة انطبلقٌة :ترتكز على مقارنة نماذج
ف ّنٌة من حٌث اختبلؾ ألوانها ،وتحدٌد األلوان على أساس األلوان الحارة والباردة
المإشرٌ :عرؾ التركٌب ذا البعدٌن وثبلثة
الباردة من خبللها؛
وضعٌة تعلمٌة بسٌطة:تج ّرب فٌها كٌفٌة مزج أبعاد ،واأللوان الحارة و الباردة.
أسلوب العمل ومستو اإلنجازّ :
ٌوظؾ
األلوان األساسٌة فٌما بٌنها مثنى مثنى،
األلوان الحا ّرة و الباردة فً تركٌبات ذات
واستخراج األلوان الباردة؛
بعدٌن أو ثبلثة أبعاد.
المتعلم
فٌها
وضعٌة تعلم اإلدماجٌ :دمج
المإشرٌ :نجز مساحات وأحجام وٌلونها
عمبل
خبللها
من
مكتسباته القبلٌةٌ ،نجز
باأللوان الحا ّرة و الباردة.
أو
بعدٌن
ا
ذ
التشكٌلٌة
العناصر
تشكٌلٌا مر ّكب
التناسق التشكٌلً :التنظٌم واالنسجام
ثبلثة أبعاد ،وٌلوّ نه على أساس قاعدة األلوان
التشكٌلً من حٌث األشكال واأللوان.
الحارة والباردة.
المإشرٌ :ناقش القٌم الجمالٌة الناتجة عن
وضعٌة تقوٌمٌة :تح ّل من خبللها الوضعٌة
األلوان الحارة و الباردة .
المشكلة االنطبلقٌة ،بمناقشة األعمال المنجزة اإلتقان :أصالة العمل ودرجة اإلتقان.
المإشرٌ :جسد نظافة العمل الفنً عند
من طرؾ المتعلمٌن ،من حٌث مدى تنفٌذ
المهمة ،وتطبٌق التعلٌمات ،الخاصة بتركٌبات استعماله األلوان الحارة و الباردة وٌنظم
العناصر التشكٌلة وتلوٌنها على أساس األلوان األشكال ذات المساحات و األحجام،
ٌتبنى مواقؾ وسلوكات التضامن.
الحارة.
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 30د

 30د

 30د

 30د
 30د

 30د

 30د
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فً نهاٌة السنة الثالثة االبتدائٌة

ٌص ّمم عمبل زخر

وضعٌة انطبلقٌة :ترتكز على مقارنة نماذج
فنٌة زخرفٌة متنوعة األشكال واأللوان.

الوجاهة :الموضوع حول تعابٌر تشكٌلٌة زخرفٌة
مر ّكبة ذات بعدٌن ملونة على أساس األلوان
الحارة والباردة؛

نباتٌة ،حٌوانٌـة،

وضعٌة تعلمٌة بسٌطة :تجرب فٌها زخارؾ
حٌوانٌة ،هندسٌة ،كتابٌة (خطٌة)؛

المإشرٌ :عرؾ التقنٌات الزخرفٌة :الشؾ،
التنقٌط ،المؤل ،التفرٌػ ،اللطخ.

(خطٌة).

وضعٌة تعلم اإلدماجٌ :دمج فٌها المتعلم
مكتسباته القبلٌة ٌ ،نجز من خبللها عمبل
زخرفٌا مركب العناصر التشكٌلٌة ذا بعدٌن ،
وٌلونه على أساس قاعدة األلوان الحارة
والباردة.

أسلوب العمل ومستو اإلنجازٌ :وظؾ قواعد
فن الزخرفة فً تصامٌم وٌلونها باأللوان الحارة
والباردة فً تركٌبات ذات بعدٌن.

أنواع الزخرفة:

ٌكون فً مقدور المتعلّـم أن

فٌا بؤحد أنواع

ٌنجز تصمٌما ف ّنٌا فردٌا أو

الزخرفة من التراث هندسٌة ،كتابٌـة

جماعٌا مستوحى من الطبٌعة ،العربً اإلسبلمً
بطبٌق قواعد الزخرفة

واألمازٌغً.

العربٌة أو األمازٌغٌة،
وٌلونه على أساس األلوان
ّ
الحارة الباردة قصد تجمٌل

محٌطه المدرسً وحماٌته.

ٌتحكم فً قواعد

التصمٌم

فن الزخرفة عند
انجاز عمله الفنً
قصد تزٌٌنً بٌئته
المدرسٌة
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قواعد الزخرفة:

التكرار ،التقابل،
التناظر

التناسق التشكٌلً :التنظٌم واالنسجام التشكٌلً
من حٌث األشكال واأللوان.

 30د

 30د

المإشرٌ :عرؾ قواعد الزخرفة :التكرار،
التقابل ،التناظر.
أسلوب العمل ومستو اإلنجازٌ :وظؾ قواعد
فن الزخرفة فً تصامٌم ذات بعدٌن.
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المإشرٌ :نجز تصامٌم زخرفٌة ذات مساحات
وٌلونها باأللوان الحارة والباردة

وضعٌة تقوٌمٌة :تحل من خبللها الوضعٌة
المشكلة االنطبلقٌة ،بمناقشة األعمال المنجزة المإشرٌ :ناقش القٌم الجمالٌة الناتجة عن القواعد
والتقنٌات الزخرفٌة ،واأللوان الحارة والباردة.
من طرؾ المتعلمٌن ،من حٌث مدى تنفٌذ
المهمة ،وتطبٌق التعلٌمات ،الخاصة بتركٌبات
اإلتقان :أصالة العمل ودرجة اإلتقان.
العناصر التشكٌلة واللونٌة فٌعمل زخرفً ذو
المإشرٌ :جسد نظافة العمل الفنً عند توظٌفه
بعدٌن.
مختلؾ التقنٌات استعماله ،واأللوان الحارة
والباردة .وٌنظم األشكال ذات المساحات ،وٌتب ّنى
مواقؾ وسلوكات التضامن.
وضعٌة انطبلقٌة :ترتكز على مقارنة نماذج
الوجاهة :الموضوع حول تعبٌرات تشكٌلٌة
فنٌة زخرفٌة ملونة ٌحدد من خبللها القواعد
الزخرفٌة التً ترتكز علٌها كالتكرار ،التقابل ،زخرفٌة مركبة ذات بعدٌن ملونة على أساس
قواعد الزخرفة و األلوان الحارة والباردة.
التناظر؛
وضعٌة تعلمٌة بسٌطة :تجرب فٌها كٌفٌة
تطبٌق قواعد الزخرفة.

 30د

وضعٌة تعلم اإلدماجٌ :دمج فٌها المتعلم
مكتسباته القبلٌة ٌ ،نجز من خبللها عمبل
زخرفٌا مركب العناصر التشكٌلٌة وٌلونه على
المإشرٌ :نجز تصامٌم زخرفٌة ذات مساحات
أساس قاعدة األلوان الحارة والباردة.
وٌلونها باأللوان الحارة والباردة.
وضعٌة تقوٌمٌة :تحل من خبللها الوضعٌة
المشكلة االنطبلقٌة ،بمناقشة األعمال المنجزة التناسق التشكٌلً :التنظٌم واالنسجام الزخرفً
من حٌث األشكال واأللوان.
من طرؾ المتعلمٌن ،من حٌث مدى تنفٌذ
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الخاصة بتركٌبات
المهمة ،وتطبٌق التعلٌمات،
المإشرٌ :ناقش القٌم الجمالٌة الناتجة عن القواعد
العناصر الزخرفٌة واللونٌة وفق قواعدها.
الزخرفٌة ،واأللوان الحارة والباردة.

 30د

 30د
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ٌ نجز عـمبل فنٌـا تقنٌات الزخرفة:
زخرفٌا هندسٌا بسٌطا الشؾ ،التنقٌط ،المؤل،
ٌط ّبـق

فٌه

تقنٌـات التفرٌػ ،اللطخ.

وقواعد الزخرفة ،وٌلونه

باأللوان الحارة والباردة.
ٌساهم به فً تجمـٌل
المحٌط الذي ٌعـٌش
فٌه.
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وضعٌة مشكلة انطبلقٌة :ترتكز على
مقارنة وتحلٌل نماذج تبرز مختلؾ تقنٌات
الزخرفة الشؾ ،التنقٌط ،المؤل ،التفرٌػ،
اللطخ).
وضعٌة تعلمٌة بسٌطة :استكشافٌة ٌجرب
فٌها أحد تقنٌات فن الزخرفة.
وضعٌة تعلم اإلدمـاجٌ :دمج فٌها المتعلم
مكتسباته القبلٌة ،بمناقشة األعمال المنجزة
من طرؾ المتعلمٌن ،من حٌث مدى تنفٌذ
المهمـة ،وتطبٌـق التعلٌمـات المتعلّقـة
بتركٌبات العناصر التشكٌلة واللونٌـة فً
عمل زخرفً ذي بعدٌن ،وفـق تقنٌاتـه
وقواعده الفنٌة.

الوجاهة :الموضوع حول تعبٌرات
تشكٌلٌة زخرفٌة مركبة ذات بعدٌن
بؤحد التقنٌات الزخرفٌة ،وبتطبٌق
القواعد الزخرفة واللونٌة لؤللوان
الحارة و الباردة.
المإشرٌ :عرؾ التقنٌات الزخرفٌة:
الشؾ ،التنقٌط ،المؤل ،التفرٌػ
،اللطخ.
أسلوب العمل ومستو اإلنجاز:
ٌوظؾ تقنٌات و قواعد فن
الزخرفة فً تصامٌم و ٌلونها
باأللوان الحارة والباردة فً
تركٌبات ذات بعدٌن.
المإشرٌ :نجز تصامٌم زخرفٌة
ذات مساحات وٌلونها باأللوان
الحارة والباردة

وضعٌة إدماجٌة :وضعٌة تطبٌقٌة ٌدمج
فٌها المركبات الثبلثٌ ،نجز من خبللها
المتعلم مشـروعا زخرفٌا مستوحى من
الطبٌعـة على أساس قواعد وتقـنٌات
التناسق التشكٌلً :التنظٌم
الزخرفة ،وٌلونه باأللوان الحارة والباردة.
واالنسجام التشكٌلً من حٌث
األشكال واأللوان.

المإشرٌ :ناقش القٌم الجمالٌة
الناتجة عن القواعد والتقنٌات
الزخرفٌة ،واأللوان الحارة
والباردة.
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اإلتقـان :أصالة العمل ودرجة
اإلتقان .المإشرٌ :جسد نظافة
العمل الفنً عند توظٌفه مختلؾ
التقنٌات ،واأللوان الحارة والباردة،

 30د

 30د

 30د

 30د
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 4.4ثشّبٍظ اىغْخ اىشاثؼخ ٍِ اىزؼي ٌٞاالثزذائٜ
الكفاءة الشاملة

اىقـٞــٌ
ٗاىَ٘اقف

فّٖ ٜبٝخ اىغْخ اىشاثؼخ ٍِ ٍشؽيخ اىزؼي ٌٞا االثزذائٝ ٜنُ٘ اىَزؼيٌ ٍزؾنَب ف ٜاىنفبءح اىشبٍيخ اىز ٜرَنْٔ أُ:ـ ٕ٠ػض أػّةال فٕ١د زشى١ٍ١د فشد٠د أ ٚغّةػ١د ِشوحد جؤشىةي
ِسذبخٍدٍٙٔٛ٠ ٚ ،ة ػٍ ٝأعةط لةػذخ بالٔغػةَ بٌٍ ٟٔٛبٌحغ١ؾ٠ٚ ،ظُّ جخةِةذ ؽح١ؼ١د ٚبططٕةػ١د ٚفك طفةزٙة ٚؽح١ؼد ٍِّغٙة بٌسشى ٍٟ١جسطح١ك بٌسمٕ١ةذ بٌسشى١ٍ١د ف ٟفٓ
بٌسظّ( ُ١بٌسمط١غ ٚبٌٍظك) .لظذ المحافظة عمى البيئة والمحيط وتذوؽ جماليما.
اىٖ٘ٝخ
٠سشحغ جةٌّؼشفد بٌظؿ١ؿد ٌٍّظطٍؿةذ بٌفٕ١د بٌخةطد جةٌؼٕةطش بٌسشىٍ١د  ٚبٌشِٛص بٌٛؽٕ١د شىال ٌٔٛ ٚة.
اىؼَٞش اى٘ؽْٜ
٠ؼضص بالٔسّةء اٌ ٝبٌ٠ٛٙد بٌػضبئش٠د جةٌسشحغ جةألٌٛبْ ٚبٌشِٛص بٌٛؽٕ١د.
اىَ٘اؽْخ
ِٛ ّٟٕ٠بلف ٚعٍٛوةذ غّةٌ١د زغةُ٘ ف ٟغّةي بٌح١اد ٚبٌّؿ١ؾ بٌطح١ؼٚ ٟبٌؿؼش ٞبٌز٠ ٞؼ١ش ف.ٗ١
اىزفزؼ ػي ٚاىؼبىٌ
٠ؼسض جةألشىةي ٚبالٌٛبْ بٌٛؽٕ١د ِٚذ ٜزّ١ض٘ة ف ٟاضشبء بٌسشبش بٌفٕ ٟبٌسشى ٍٟ١بٌؼةٌّ.ٟ
ؽبثغ فنشٛ
١ّ٠ض ِخسٍف بٌؼٕةطش بٌسشى١ٍ١د بٌطح١ؼ١د ٚبالططٕةػ١د .بٌّٕظّد ٌٍؼًّ بٌفٕ ٟبٌسشى٠ -ٍٟ١سؿىُ فٚ ٟػؼ١ةذ ِخسٍف بٌؼٕةطش بٌسشى١ٍ١د بٌّٕظّد

ٌٍؼًّ بٌفٕ ٟبٌسشى ٍٟ١بٌخط١د جةعسؼّةي بٌٛعةئً بٌٕٙذع١د.
اىنفبءاد
ؽبثغ ٍْٖغٜ
٠غسؼًّ بٌ ٛعةئً  ٚبالدٚبذ بٌفٕ١د ف ٟأػةص بػّةٌٗ.
اىؼشػٞخ
ؽبثغ ر٘اطيٜ
٠ؼحش ػٓ أؾةع١غٗ ِٚشةس٠ؼٗ ِٓ خالي خحشبزٗ بٌسشى١ٍ١د ٠ ٚؿسشَ بٌشأ ٚ ٞبٌشأ ٞب٢خش
ؽبثغ شخظٗ ٜاعزَبػ٠ ٜشةسن فٔ ٟمز بالػّةي بٌفٕ١د ٠ٚذبفغ ػٓ آسبئٗ جةٌؿػع بٌّمٕؼد.
أٍضيخ ػِ أَّبؽ ٗػؼٞبد رؼيَٞخ
اىَ٘اسد اىَؼشفٞخ
ٍشمجبد اىنفبءح
اىنفبءاد اىخزبٍٞخ
اىَٞذاُ
الرسم فّٖ ٜبٝخ اىغْخ اىشاثؼخ ٍِ
اىزؼي ٌٞاالثزذائٝ ٜنُ٘ اىَزؼيٌ
والتموين ٍزؾنَب ف ٜاىنفبءاد اىخزبٍٞخ
فٍٞ ٜذاُ اىشعٌ ٗاىزي٘ ِٝاىزٜ
رَنْٔ أُ:
ـ ٕ٠ػض ػّال فٕ١ة زشى١ٍ١ة فشد٠ة
أ ٚغّةػ١ة ِشوحة جؤشىةي ِسذبخٍد
٠طحك ف ٗ١لةػذخ بالٔغػةَ بٌٍٟٔٛ
بٌحغ١ؾ جسمٕ١د بألٌٛبْ بٌسشبج١د،
لظذ بٌّؿةفظد ػٍ ٝبٌح١اد
ٚبٌّؿ١ؾ  ٚززٚق غّةٌّٙة
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اىَشمجخ األٗى:ٚ

اىزشمٞت:

ـ بألشىةي بٌّسذبخٍد :زذبخً
ـ ٕ٠ػض ػّال فٕ١ة
جؤؾذ أٔٛبع بٌسشبو١ث أشىةي فّ١ة جٕٙ١ة ف ٟزشبو١ث
ػف٠ٛد إِٔ ٚظّد.
ف ٟبألشىةي
بٌّسذبخٍد فّ١ة جٕٙ١ة
(ِٕظّد أ ٚغ١ش
ِٕظّد)٠ٚ .سزٚق
غّةٌّٙة.

ـ ٗػؼٞخ ٍشنيخ اّطالقٞخ :زشزىض ػٍٝ
ِمةسٔد ّٔةرظ فٕ١د غضبئش٠د ربذ زشبو١ث
خةطد جةألشىةي بٌّسذبخٍد فّ١ة جٕٙ١ة (ِٕظّد
أ ٚغ١ش ِٕظّد).
ـ ٗػؼٞخ رؼيَٞخ ثغٞطخ :بعسىشةف١د زػشت
فٙ١ة زشو١ث بألشىةي بٌّسذبخٍد فّ١ة جٕٙ١ة
جطش٠مد ِٕظّد أ ٚغ١ش ِٕظّد.
ـ ٗػؼٞخ رؼيٌ اإلدٍبطٝ :ذٍظ فٙ١ة بٌّسؼٍُ
ِىسغحةزٗ بٌمحٍ١د ِٚة زٕض ػٍ ٗ١بٌّشوحد
بألٕ٠ ،ٌٝٚػض ِٓ خالٌٙة ػّال فّٕ١ة جؤؾذ
بٌسشبو١ث ِٓ بألشىةي بٌّسذبخٍد.
ٗػؼٞخ ٍشنيخ اّطالقٞخ :زشزىض ػٍِ ٝمةسٔد
ّٔةرظ فٕ١د غضبئش٠د ربذ زشبو١ث خةطد
جةألشىةي بٌّسذبخٍد فّ١ة جٕٙ١ة (ِٕظّد أ ٚغ١ش
ِٕظّد).
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ٍؼبٞٝش ٗ ٍؤششاد اىزقٌ٘ٝ
ٍ 1ؼٞبس اى٘عبٕخ:
ـ بٌّٛػٛع ؾٛي زشو١حةذ زشى١ٍ١د ِسذبخٍد
بألشىةي فّ١ة جٕٙ١ة (ِٕظّد أ ٚغ١ش ِٕظّد).
ـ اىَؤشش:
ـ ٠ؼشف أٔٛبع بٌسشبو١ث ف ٟبألشىةي بٌّسذبخٍد
ف ٟبٌسؿف بٌفٕ١د بٌػضبئش٠د.
 2ـ ٍؼٞبس أعي٘ة اىؼَو ٗ ٍغز٘ ٙاإلّغبص:
ـ ٛ٠ظف لٛبػذ بٌسشو١ث بألشىةي.
اىَؤششٕ٠ :ػض أػّةي فٕ١د زشى١ٍ١د جسٛظ١ف
لٛبػذ بٌسشو١ث بٌّسذبخً.
ٍ . 3ؼٞبس اىزْبعق اىزشنٞي :ٜبٌسٕظٚ ُ١بالٔغػةَ
بٌسشى ِٓ ٍٟ١ؾ١ص بألشىةي ٚبألٌٛبْ.
اىَؤششٕ٠ :ةلش بٌم ُ١بٌػّةٌ١د بٌٕةزػد ػٓ
بٌمٛبػذ ٚبٌسمٕ١ةذ بٌضخشف١دٚ ،بألٌٛبْ بٌؿةسخ
ٚبٌحةسدخ.

اىضٍِ
 30د

 30د

 30د

 30د
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ـ ٗػؼٞخ رؼيَٞخ ثغٞطخ :بعسىشةف١د زػشت فٙ١ة
زشو١ث بألشىةي بٌّسذبخٍد فّ١ة جٕٙ١ة جطش٠مد
ِٕظّد أ ٚغ١ش ِٕظّد.
ـ ٗػؼٞخ رؼيٌ اإلدٍبطٝ :ذٍظ فٙ١ة بٌّسؼٍُ
ِىسغحةزٗ بٌمحٍ١د ِٚة زٕض ػٍ ٗ١بٌّشوحد بأل،ٌٝٚ
ٕ٠ػض ِٓ خالٌٙة ػّال فٕ١ة جؤؾذ أٔٛبع بٌسشبو١ث
ف ٟبألشىةي بٌّسذبخٍد فّ١ة جٕٙ١ة (ِٕظّد أ ٚغ١ش
ِٕظّد).
ـ ٗػؼٞخ رؼيَٞخ رقَ٘ٞٝخ رنْ٘ٞٝخ :زؿً ِٓ
خالٌٙة بٌٛػؼ١د بٌّشىٍد بالٔطالل١د ،جّٕةلشد
بألػّةي بٌّٕػضخ ِٓ ؽشف بٌّسؼٍّ ِٓ ،ٓ١ؾ١ص
ِذ ٜزٕف١ز بٌّّٙدٚ ،زطح١ك بٌسؼٍّ١ةذ ،بٌخةطد
جسشو١حةذ بألشىةي بٌّسذبخٍد فّ١ة جٕٙ١ة (ِٕظّد أٚ
غ١ش ِٕظّد).

اىَشمجخ اىضبّٞخ:
ـ ٠شوث أشىةال ِسذبخٍد ٚ
ٍٙٔٛ٠ة ػٍ ٝأعةط لةػذخ
بالٔغػةَ بٌٍ ٟٔٛبٌحغ١ؾ.
جسؿىّٗ فٚ ٟػؼ١ةذ
ِخسٍف بٌؼٕةطش بٌسشى١ٍ١د
بٌّٕظّد ٌٍؼًّ بٌفٕٟ
بٌسشى ٍٟ١بٌخط١د
جةعسؼّةي بٌٛعةئً
بٌٕٙذع١د ٠ٚؿةفع ػٍٙ١ة
ِٓ بٌسٍف.
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ـ االّغغبً اىيّٜ٘
اىجغٞؾ ٛ٘ :زٍه
بٌؼاللةذ بٌٍ١ٔٛد
ٌٍذسغةذ بٌس ٟزسٌٛذ
ٔس١ػد ِضظ بألٚبْ
بألعةع١د ٚبٌطةٔ٠ٛد
فّ١ة جٕٙ١ة جىّ١ةذ
ِسفةٚزد( أؾّش،
جشزمةٌ ،ٟأطفش،
أخؼش ،أصسق،
جٕفغػ ،ٟأؾّش).

ـ ٗػؼٞخ ٍشنيخ اّطالقٞخ :زشزىض ػٍِ ٝمةسٔد ّٔةرظ
فٕ١د ِٓ ؾ١ص بالٔغػةَ بٌٌٍ ٟٔٛألٌٛبْ بألعةع١د
ٚبٌطةٔ٠ٛد.
ـ ٗػؼٞخ رؼيَٞخ ثغٞطخ :زػشت فٙ١ة زشو١حةذ فٕ١د
ٚزٍٕٙ٠ٛة ػٍ ٝأعةط لةػذخ بالٔغػةَ بٌٍ ٟٔٛبٌحغ١ؾ
ـ ٗػؼٞخ رؼيٌ اإلدٍبط٠ :ذِع فٙ١ة بٌّسؼٍُ ِىسغحةزٗ
بٌمحٍ١د ِٚة زٕض ػٍ ٗ١بٌّشوحد بأل ٚ ٌٝٚبٌطةٔ١دٕ٠ ،ػض
ِٓ خالٌٙة ػّال فٕ١ة جؤؾذ أٔٛبع بٌسشبو١ث فٟ
بألشىةي بٌّسذبخٍد فّ١ة جٕٙ١ة  ٍٗٔٛ٠ٚػٍ ٝأعةط لةػذخ
بالٔغػةَ بٌٍ ٟٔٛبٌحغ١ؾ.
ـ ٗػؼٞخ رؼيَٞخ رقَ٘ٞٝخ رنْ٘ٞٝخ :زؿً ِٓ خالٌٙة
بٌٛػؼ١د بٌّشىٍد بالٔطالل١د ،جّٕةلشد بألػّةي
بٌّٕػضخ ِٓ ؽشف بٌّسؼٍّ ِٓ ،ٓ١ؾ١ص ِذ ٜزٕف١ز
بٌّّٙدٚ ،زطح١ك بٌسؼٍّ١ةذ ،بٌخةطد جسشو١حةذ
بألشىةي بٌّسذبخٍد ٚزٍٕٙ٠ٛة ػٍ ٝأعةط لةػذخ بالٔغػةَ
بٌٍ ٟٔٛبٌحغ١ؾ.
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ٍ 1ؼٞبس اى٘عبٕخ :بٌّٛػٛع ؾٛي زشو١حةذ زشى١ٍ١د ِسذبخٍد
بألشىةي فّ١ة جٕٙ١ة (ِٕظّد أ ٚغ١ش ِٕظّد).
 30د
ـ اىَؤشش٠ :ؼشف أٔٛبع بٌسشبو١ث ف ٟبألشىةي بٌّسذبخٍد فٟ
بٌسؿف بٌفٕ١د بٌػضبئش٠د.
 30د
 2ـ ٍؼٞبس أعي٘ة اىؼَو ٗ ٍغز٘ ٙاإلّغبص:
ـ ٛ٠ظف لٛبػذ بٌسشو١ث بألشىةي.
اىَؤششٕ٠ :ػض أػّةي فٕ١د زشى١ٍ١د جسٛظ١ف لٛبػذ بٌسشو١ث
 30د
بٌّسذبخً.
 3ـ ٍؼٞبس اىزْبعق اىزشنٞي :ٜبٌسٕظٚ ُ١بالٔغػةَ بٌسشىِٓ ٍٟ١
ؾ١ص بألشىةي ٚبألٌٛبْ.
اىَؤشش:ـ ٕ٠ةلش بٌم ُ١بٌػّةٌ١د بٌٕةزػد ػٓ بٌمٛبػذ بٌفٕ١د فٟ
بٌسشو١ث ٚبٌسٍ.ٓ٠ٛ
 4ـ ٍؼٞبس اإلرقبُ :أطةٌد بٌؼًّ ٚدسغد بإلزمةْ.
اىَؤشش٠ :ػغذ ٔظةفد بٌؼًّ بٌفٕ ٟػٕذ زٛظ١فٗ ِخسٍف
بٌسشو١حةذ ٚبألٌٛبْ.
ـ ٠غٍه ِٛ ّٟٕ٠ٚبلف ٚعٍٛوةذ زغةُ٘ ف ٟغّةي بٌح١اد
ٚبٌّؿ١ؾ بٌطح١ؼٚ ٟبٌؿؼشٚ ٞؾّة٠سٗ.
ٍ 1ؼٞبس اى٘عبٕخ :بٌّٛػٛع ؾٛي زؼح١شبذ زشى١ٍ١د ِشوحد ربذ  30د
جؼذ ٓ٠أ ٚضالضد أجؼةد ٍِٔٛد ػٍ ٝأعةط بألٌٛبْ بٌؿةسخ ٚبٌحةسدخ.
اىَؤشش٠ :ؼشف بٌسشو١ث رب بٌحؼذ ٚ ٓ٠ضالضد أجؼةد ٚبألٌٛبْ
بٌؿةسخ  ٚبٌحةسدخ .
 30د
 2ـ ٍؼٞبس أعي٘ة اىؼَو ٗ ٍغز٘ ٙاإلّغبصٛ٠ :ظف لٛبػذ
بٌسشو١ثٚ ،بٌسٍ ٓ٠ٛبٌّسذسظ ٌالٔغػةَ بٌحغ١ؾ.
 30د
اىَؤششٕ٠ :ػض أػّةال فٕ١د زشى١ٍ١د جسٛظ١ف لٛبػذ بٌسشو١ث
بٌّسذبخًٚ ،بٌسٍ ٓ٠ٛبٌّسذسظ ٌالٔغػةَ بٌحغ١ؾ.
 3ـ ٍؼٞبس اىزْبعق اىزشنٞي :ٜبٌسٕظٚ ُ١بالٔغػةَ بٌسشىِٓ ٍٟ١
ؾ١ص بألشىةي ٚبألٌٛبْ.
اىَؤششٕ٠ :ةلش بٌم ُ١بٌػّةٌ١د بٌٕةزػد ػٓ بٌمٛبػذ بٌفٕ١د فٟ
 30د
بٌسشو١ث ٚبٌسٍ.ٓ٠ٛ
ٍ .4ؼٞبس اإلرقبُ :أطةٌد بٌؼًّ ٚدسغد بإلزمةْ.
اىَؤشش٠ :ػغذ ٔظةفد بٌؼًّ بٌفٕ ٟػٕذ زٛظ١فٗ ِخسٍف بٌسشو١حةذ
ٚبألٌٛبْ
ـ ٠غٍه ِٛ ّٟٕ٠ٚبلف ٚعٍٛوةذ زغةُ٘ ف ٟغّةي بٌح١اد
ٚبٌّؿ١ؾ بٌطح١ؼٚ ٟبٌؿؼشٚ ٞؾّة٠سٗ
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اىَشمجخ اىضبىضخ:

ٕ٠ػض ػّال فٕ١ة زشى١ٍ١ة
ِسذبخً بألشىةي جسمٕ١د
بألٌٛبْ بٌسشبج١د،
 ٍٗٔٛ٠ٚػٍ ٝأعةط
لةػذخ بالٔغػةَ بٌٍٟٔٛ
بٌحغ١ؾ٠ .ؼحش ف ٗ١ػٓ
أؾةع١غٗ ِٚشةس٠ؼٗ
ِٓ خالي خحشبزٗ
بٌسشى١ٍ١د بٌزبز١د.
٠ٚؿسشَ بٌشأٚ ٞبٌشأٞ
ب٢خش ػٕذ ِٕةلشد
بٔػةصبزٗ بٌفٕ١د.

ـ رقْٞخ األى٘اُ
اىزشثٞخ :بٌسٕم١ؾ،
بٌٍطخ ،بٌؼسّد.
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ـ ٗػؼٞخ ٍشنيخ اّطالقٞخ :زشزىض ػٍٝ
ِمةسٔد ّٔةرظ فٕ١د ٌسشبو١ث فٕ١د ِٕظّد أٚ
غ١ش ِٕظّد ٚزؿذ٠ذ زمٕ١سٙة بٌسٍ١ٕ٠ٛد.
ـ ٗػؼٞخ رؼيَٞخ ثغٞطخ :رغشة فٖٞب
رقْٞخ األى٘اُ بٌسشبج١د ِذبخً بألشىةي،
ٍٙٔٛ٠ٚة ػٍ ٝأعةط لةػذخ بالٔغػةَ
بٌٍ ٟٔٛبٌحغ١ؾ.
ـ ٗػؼٞخ رؼيٌ اإلدٍبط٠ :ذِع فٙ١ة بٌّسؼٍُ
ِىسغحةزٗ بٌمحٍ١د ِٚة زٕض ػٍ ٗ١بٌّشوحد
بألٚ ٌٝٚبٌطةٔ١د  ٚبٌطةٌطدٕ٠ ،ػض ِٓ خالٌٙة
ػّال فٕ١ة زشى١ٍ١ة ِسذبخً بألشىةي جسمٕ١د
بألٌٛبْ بٌسشبج١د ٍٗٔٛ٠ ٚ ،ػٍ ٝأعةط
لةػذخ بالٔغػةَ بٌٍ ٟٔٛبٌحغ١ؾ.
ـ ٗػؼٞخ رؼيَٞخ رقَ٘ٞٝخ رنْ٘ٞٝخ :زؿً
ِٓ خالٌٙة بٌٛػؼ١د بٌّشىٍد بالٔطالل١د،
جّٕةلشد بألػّةي بٌّٕػضخ ِٓ ؽشف
بٌّسؼٍّ ِٓ ،ٓ١ؽشف بٌّسؼٍِّٓ ،ٓ١
ؾ١ص ِذ ٜزٕف١ز بٌّّٙدٚ ،زطح١ك
بٌسؼٍّ١ةذ ،بٌخةطد جسشو١حةذ بألشىةي
بٌّسذبخٍد فّ١ة جٕٙ١ة بٌٍّٔٛد ػٍ ٝأعةط
لةػذخ بالٔغػةَ بٌٍ ٟٔٛبٌحغ١ؾ.
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ٍ 1ؼٞبس اى٘عبٕخ:ـ بٌّٛػٛع ؾٛي
زشو١حةذ زشى١ٍ١د ِسذبخٍد بألشىةيٚ ،زٍٕٙ٠ٛة
جسٛظ١ف بالٔغػةَ بٌٍ ٟٔٛبٌحغ١ؾ ،جسمٕ١د
بألٌٛبْ بٌسشبج١د.
ـ اىَؤشش:ـ ٠ؼشف زمٕ١د بألٌٛبْ بٌسشبج١د:
بٌسٕم١ؾ ،بٌٍطخ ،بٌؼسّد.
 2ـ ٍؼٞبس أعي٘ة اىؼَو ٗ ٍغز٘ٙ
اإلّغبص:ـ ٛ٠ظف لٛبػذ بٌسشو١ث ٚ ،بٌسٍٓ٠ٛ
بٌّسذسظ ٌالٔغػةَ بٌحغ١ؾ جسمٕ١د بألٌٛبْ
بٌسشبج١د.
اىَؤشش:ـ ٕ٠ػض أػّةي فٕ١د زشى١ٍ١د جسٛظ١ف
لٛبػذ بٌسشو١ث بٌّسذبخًٚ ،بٌسٍ ٓ٠ٛبٌّسذسظ
ٌالٔغػةَ بٌحغ١ؾ جسمٕ١د بألٌٛبْ بٌسشبج١د.
 3ـ ٍؼٞبس اىزْبعق اىزشنٞي:ٜ
ـ بٌسٕظ ٚ ُ١بالٔغػةَ بٌسشى ِٓ ٍٟ١ؾ١ص
بألشىةي  ٚبألٌٛبْ.
اىَؤشش:ـ ٕ٠ةلش بٌم ُ١بٌػّةٌ١د بٌٕةزػد ػٓ
زمٕ١د بألٌٛبْ بٌسشبج١د ٚ ،بٌمٛبػذ بٌفٕ١د فٟ
بٌسشو١ث  ٚبٌسٍ.ٓ٠ٛ
 4ـ ٍؼٞبس اإلرقبُ:ـ أطةٌد بٌؼًّ ٚدسغد
بإلزمةْ.
اىَؤشش:ـ ٠ػغذ ٔظةفد بٌؼًّ بٌفٕ ٟػٕذ
زٛظ١فٗ زمٕ١د بألٌٛبْ بٌسشبج١د.
ـ ٠غٍه ِٛ ّٟٕ٠ ٚبلف  ٚعٍٛوةذ زغةُ٘ فٟ
غّةي بٌح١اد ٚبٌّؿ١ؾ بٌطح١ؼٚ ٟبٌؿؼشٚ ٞ
ؾّة٠سٗ

 30د

 30د

 30د

 30د
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فــِّ
اىزظٌَٞ

فّٖ ٜبٝخ اىغْخ
اىشاثؼخ ٍِ اىزؼيٌٞ
االثزذائٝ ٜنُ٘
اىَزؼيٌ ٍزؾنَب فٜ
اىنفبءح اىخزبٍٞخ
فٍٞ ٜذاُ فِ
اىزظَ ٌٞاىز ٜرَنْٔ
ٍِ
ـ ٕ٠ػض زظّّ١ة
ِػغّة جخةِةذ
بططٕةػ١د ٚفك
طفةزٙة ٚؽح١ؼد
ٍِّغٙة جسطح١ك
زمٕ١د بٌسمط١غ
ٚبٌٍظك ؾغث
زمٕ١ةذ بٌفٓ بٌؼةٌّٟ
بٌؿذ٠ص .لظذ
زػّ ً١بٌح١اد ٚ
بٌّؿ١ؾ بٌطح١ؼٚ ٟ
بٌؿؼشٞ
ٚؾّة٠سّٙة.
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ـ ٗػؼٞخ ٍشنيخ اّطالقٞخ :زشزىض ػٍٝ

ٍ 1ؼٞبس اى٘عبٕخ :بٌّٛػٛع ؾٛي زؼح١شبذ زشى١ٍ١د

ِمةسٔد ّٔةرظ ألشغةي ٠ذ٠ٚد ٌسؿف فٕ١د

ٚزظةٌِ ُ١سؿف فٕ١د زمٍ١ذ٠د غضبئش٠د (ػشج١د اعالِ١د،

زمٍ١ذ٠د غضبئش٠د (ػشج١د اعالِ١د ،بِةص٠غ١د)

بِةص٠غ١د)ٚ ،أشغةي ٠ذ٠ٚد ِسٕٛػد زذسط فٙ١ة ؽح١ؼد

ِٓ ؾ١ص طفةذ  ٚؽح١ؼد ٍِّغٙة بٌسشى.ٍٟ١

ٍِّغٙة بٌسشى.ٍٟ١

ـ ٗػؼٞخ رؼيَٞخ ثغٞطخ :زػشت فٙ١ة أشغةي

اىَؤشش٠ :ؼشف خظةئض بٌخةِةذٕ١ٌ :د ،طٍحد ،شفةفد،

٠ذ٠ٚد ؾغث طفةزٙة ٚؽح١ؼد ٍِّغٙة

ػسّد.
 2ـ ٍؼٞبس أعي٘ة اىؼَو ٗ ٍغز٘ ٙاإلّغبص:

بٌسشى.ٍٟ١
ـ ٗػؼٞخ رؼيٌ اإلدٍبط٠ :ذِع فٙ١ة بٌّسؼٍُ
ِىسغحةزٗ بٌمحٍ١د ِٚة زٕض ػٍ ٗ١بٌّشوحد
اىَشمجخ األٗى:ٚ
ـ ٕ٠ػض ػّال فٕ١ة جخةِةذ
فٓ بٌسظّٚ ُ١بألشغةي
بٌ١ذ٠ٚد ٚفك طفةزٙة
ٚؽح١ؼد ٍِّغٙة بٌسشى،ٍٟ١
٠ؼحش ف ٗ١ػٓ غّةي
بٌّؿ١ؾ بٌّظٕغ.

خبٍبد فِ اىزظَ: ٌٞ
طفبرٖب ٗؽجٞؼخ
ٍيَغٖب اىزشنٞي:ٜ
ـ خظةئض بٌخةِةذ:
ٌٕ١د ،طٍحد ،شفةفد،
ػسّد...

بألٕ٠ ،ٌٝٚػض ِٓ خالٌٙة زظّّ١ة ٠ذ٠ٚة رٚ
ػاللد جةٌسشبش بٌفٕ ٟبٌسمٍ١ذ ٞبٌػضبئشٚ ٞفك
ٍِّغٗ بٌسشى ٍٗٔٛ٠ ٚ ،ٍٟ١ػٍ ٝأعةط
بالٔغػةَ بٌٍ ٟٔٛبٌحغ١ؾ.

 ٚبططٕةػ١د ٚفك طفةزٙة ٚزمٕ١د ؽح١ؼد ٍِّغٙة بٌسشى.ٍٟ١
ـ اىَؤششٕ٠ :ػض زظةِ ُ١فٕ١د جؤشىةي ِسذبخٍد ربذ ػاللد
جةٌسشبش بٌفٕ ٟبٌسمٍ١ذ ٞبٌػضبئشٍٙٔٛ٠ٚ ،ٞة ػٍ ٝأعةط
لةػذخ بالٔغػةَ بٌٍ ٟٔٛبٌّسذسظ ٛ٠ٚظف بٌخةِةذ ٚفك

ـ ٗػؼٞخ رؼيَٞخ رقَ٘ٞٝخ رنْ٘ٞٝخ :زؿً ِٓ
خالٌٙة بٌٛػؼ١د بٌّشىٍد بالٔطالل١د،

ـ بٌسٕظ ٚ ُ١بالٔغػةَ بٌسشى ِٓ ٍٟ١ؾ١ص بألشىةي ٚبألٌٛبْ.

جّٕةلشد بألػّةي بٌّٕػضخ ِٓ ؽشف

اىَؤشش :ـ ٕ٠ةلش بٌم ُ١بٌػّةٌ١د بٌٕةزػد ػٓ لٛبػذ

بٌّسؼٍّ ِٓ ،ٓ١ؾ١ص ِذ ٜزٕف١ز بٌّّٙد،

بٌسشو١ثٚ ،بٌسمٕ١ةذ بٌٍّّغ١دٚ ،بألٌٛبْ بٌّسذسغد ٌالٔغػةَ

ٚزطح١ك بٌسؼٍّ١ةذ بٌخةطد جظّ٠ ُ١ذ ٞٚرٚ

بٌٍ ٟٔٛبٌحغ١ؾ.

ػاللد جةٌسشبش بٌفٕ ٟبٌسمٍ١ذ ٞبٌػضبئشٞ

ٍ .4ؼٞبس اإلرقبُ :أطةٌد بٌؼًّ ٚدسغد بإلزمةْ

جسٛظ١ف خةِةذ ٚفك طفةذ ٚؽح١ؼد

اىَؤشش٠ :ػغذ ٔظةفد بٌؼًّ بٌفٕ ٟػٕذ زٛظ١فٗ ِخسٍف

ٍِّغٙة بٌسشى ٍٗٔٛ٠ٚ ،ٍٟ١ػٍ ٝأعةط

بٌخةِةذ ٚفك طفةذ  ٚؽح١ؼد ٍِّغٙة بٌسشى.ٍٟ١
ـ ٠غٍه ِٛ ّٟٕ٠ ٚبلف  ٚعٍٛوةذ زغةُ٘ ف ٟغّةي
بٌح١اد ٚبٌّؿ١ؾ بٌطح١ؼٚ ٟبٌؿؼشٚ ٞؾّة٠سٗ.
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 30د

لةػذخ بالٔغػةَ بٌٍ ٟٔٛبٌّسذسظٛ٠ ،ظف بٌخةِةذ بٌطح١ؼ١د

 3ـ ٍؼٞبس اىزْبعق اىزشنٞي:ٜ
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 30د

ـ ٛ٠ظف لٛبػذ بألشىةي بٌّسذبخٍدٍٙٔٛ٠ٚ ،ة ػٍ ٝأعةط

طفةزٙة ٚزمٕ١د ؽح١ؼد ٍِّغٙة بٌسشى.ٍٟ١

بالٔغػةَ بٌٍ ٟٔٛبٌحغ١ؾ.

 30د

 30د
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 30د

اىَشمجخ اىضبّٞخ:
ـ ٠ظُّ ػّال جسشو١ث
ِػّٛػد ِٓ بٌخةِةذ
بالططٕةػ١د فِ ٟػغُ
جسمٕ١د بٌػغُ لظذ زػًّ١
بٌح١اد ٚبٌّؿ١ؾ بٌطح١ؼٟ
ٚبٌؿؼشٚ ٞؾّة٠سّٙة.
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ـ رقْٞبد اىغَغ:
ـ بٌسمط١غ ،بٌٍظك ،بٌط،ٟ
بٌػّغ...

ِ 1ؼ١ةس بٌٛغة٘د :ـ اىَ٘ػ٘ع ؽ٘ه رؼجٞشاد
رشنٞيٞخ ٗرظبٍ ٌٞىزؾف فْٞخ رقيٞذٝخ
ـ ٗػؼٞخ ٍشنيخ اّطالقٞخ :زشزىض
عضائشٝخ (ػشثٞخ إعالٍٞخ ،اٍبصٝغٞخ)،
ػٍ ٝدسبعد ّٔةرظ ٌّػغّةذ ٠ذ٠ٚد
ٗأشغبه ٝذٗٝخ ٍزْ٘ػخ رذسط فٖٞب ٍ٘اد
ِٕػضخ جسمٕ١د بٌػّغ ٌّٛبد بططٕةػ١د .اططْبػٞخ فٜـ ٠ؼشف زمٕ١ةذ بٌػّغ:
بٌسمط١غ ،بٌٍظك ،بٌط...ٟ
ـ ٚػؼ١د زؼٍّ١د جغ١طد :اعزنشبفٞخ
 2ـ ٍؼٞبس أعي٘ة اىؼَو ٗ ٍغز٘ ٙاإلّغبص:
رغشة فٖٞب رقْٞبد فٓ بٌسظّ( ُ١
ـ ٛ٠ظف ِػّٛػد ِٓ بٌّٛبد بالططٕةػ١د فٟ
بٌسمط١غ ،بٌٍظك ،بٌط ،ٟبٌػّغ.)...
ِػغُ جسمٕ١د بٌػّغ،
ـ ٗػؼٞخ رؼيٌ اإلدٍبط٠ :ذِع فٙ١ة
بٌّسؼٍُ ِىسغحةزٗ بٌمحٍ١د ِ ٚة زٕض
ـ اىَؤششٕ٠ :ػض زظةِِ ُ١ػغّد ،جسمٕ١د
ػٍ ٗ١بٌّشوحد بألٚ ٌٝٚبٌطةٔ١دٕ٠ .ػض
بٌػّغ.
ِٓ خالٌٙة زظّّ١ة ٠ذ٠ٚة ر ٚػاللد
 3ـ ٍؼٞبس اىزْبعق اىزشنٞي:ٜ
جةٌسشبش بٌفٕ ٟبٌسمٍ١ذ ٞبٌػضبئشٚ ٞفك
ـ بٌسٕظ ٚ ُ١بالٔغػةَ بٌسشى ِٓ ٍٟ١ؾ١ص
ٍِّغٗ بٌسشى.ٍٟ١
زػةٔظ بٌّٛبد بالططٕةػ١د.
ـ ٗػؼٞخ رؼيَٞخ رقَ٘ٞٝخ رنْ٘ٞٝخ:
اىَؤششٕ٠ :ةلش بٌم ُ١بٌػّةٌ١د بٌٕةزػد ػٓ
زؿً ِٓ خالٌٙة بٌٛػؼ١د بٌّشىٍد
زمٕ١ةذ بٌػّغ (بٌسمط١غ ،بٌٍظك ،بٌط،ٟ
بالٔطالل١د .جّٕةلشد بألػّةي
بٌػّغ.)...
بٌّٕػضخ ِٓ ؽشف بٌّسؼٍِّٓ ،ٓ١
 4ـ ٍؼٞبس اإلرقبُ :أطةٌد بٌؼًّ ٚدسغد
ؾ١ص ِذ ٜزٕف١ز بٌّّٙدٚ ،زطح١ك
بإلزمةْ.
بٌسؼٍّ١ةذ ،بٌخةطد جسظّ٠ ُ١ذٞٚ
اىَؤشش:ـ ٠ػغذ ٔظةفد بٌؼًّ بٌفٕ ٟػٕذ
ِػغُ جسمٕ١د بٌػّغ جّٛبد
زٛظ١فٗ ِخسٍف بٌّٛبد جسمٕ١د بٌسمط١غ ٚ
بططٕةػ١د.
بٌٍظك.
ـ ٠غٍه ِٛ ّٟٕ٠ ٚبلف  ٚعٍٛوةذ زغةُ٘ فٟ
غّةي بٌح١اد ٚبٌّؿ١ؾ بٌطح١ؼٚ ٟبٌؿؼشٞ
ٚؾّة٠سٗ.
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اىَشمجخ اىضبىضخ:
ـ ٕ٠ػض زظّّ١ة
ِػغّة (ؾششخ،
ؾٛ١بْ ،)...جسمٕ١د
زشو١ث ِٛبد
ِغسشغؼد ِخسٍفد
ـ ٠شةسن جٗ فٔ ٟمز
بالػّةي بٌفٕ١د
٠ٚذبفغ ػٓ آسبئٗ
جةٌؿػع بٌّمٕؼد.
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ـ ٗػؼٞخ ٍشنيخ اّطالقٞخ :زشزىض ػٍٝ
دسبعد ؽش٠مد زطح١ك زمٕ١د بٌػّغ جٓ١
بٌّٛبد بٌّخسٍفد.
ـ ٗػؼٞخ رؼيَٞخ ثغٞطخ :زػشت فٙ١ة
زمٕ١د زشو١ث بٌّٛبد بٌّخسٍفد جطش٠مد
بٌػّغ.
ـ ٗػؼٞخ رؼيٌ اإلدٍبطٝ :ذٍظ فٙ١ة
بٌّسؼٍُ ِىسغحةزٗ بٌمحٍ١د ِٚة زٕض ػٍٗ١
بٌّشوحد بألٚ ٌٝٚبٌطةٔ١د  ٚبٌطةٌطدٕ٠ .ػض
ـ رقْٞخ رشمٞت اىَ٘اد
ِٓ خالٌٙة زظّّ١ة ٠ذ٠ٚة ِػغّة
اىَخزيفخ ٛ٘ :بٌػّغ
(ؾششخ ،ؾٛ١بْ) ،جسمٕ١د زشو١ث ِٛبد
جِٛ ٓ١بد ٚخةِةذ
ِسٕٛػد ف ٟػًّ ِٛؾذ ِخسٍفد.
ٗػؼٞخ ٍشنيخ رقَ٘ٞٝخ ٍشؽيٞخ (إدٍبط
اىَشمجبد):
ـ ٚػؼ١د زطح١م١د ٠ذِع فٙ١ة بٌّشوحةذ:
بألٚ ٌٝٚبٌطةٔ١د ٚبٌطةٌطد ٕ٠ ،ػض ِٓ
خالٌٙة بٌّسؼٍُ ٌّػغُ ( ؾششخ،
ؾٛ١بْ )...جخةِةذ بططٕةػ١د ٚفك
طفةزٙة  ٚؽح١ؼد ٍِّغٙة جسطح١ك ٌسمٕ١ةذ
بٌسمط١غ ٚبٌٍظك.

249

ٍ 1ؼٞبس اى٘عبٕخ:
ـ بٌّٛػٛع ؾٛي زؼح١شبذ زشى١ٍ١د  ٚزظةُِ١
ألشغةي ٠ذ٠ٚد ِسٕٛػد زذسط فٙ١ة ِٛبد بططٕةػ١د
فِ ٟػغُ جسمٕ١د بٌػّغ.
اىَؤشش٠ :ؼشف خظةئض بٌخةِةذٕ١ٌ :د ،طٍحد،
شفةفد ،ػسّد.
ـ ٠ؼشف زمٕ١ةذ بٌػّغ :بٌسمط١غ ،بٌٍظك ،بٌطٟ
ـ زمٕ١د زشو١ث بٌّٛبد بٌّخسٍفد ٛ٘ :بٌػّغ جٓ١
ِٛبد ٚخةِةذ ِسٕٛػد ف ٟػًّ ِٛؾذ.
 2ـ ٍؼٞبس أعي٘ة اىؼَو ٗ ٍغز٘ ٙاإلّغبص:
ـ ٛ٠ظف ِػّٛػد ِٓ بٌّٛبد بالططٕةػ١د فٟ
ِػغُ جسمٕ١د بٌػّغ .ـ اىَؤشش:
ـ ٕ٠ػض زظةِِ ُ١ػغّد ،جسمٕ١د بٌػّغ.
(بٌسمط١غ ،بٌٍظك ،بٌط ،ٟبٌػّغ.)...
 4ـ ٍؼٞبس اإلرقبُ. :
ـ أطةٌد بٌؼًّ ٚدسغد بإلزمةْ.
اىَؤشش :ـ ٠ػغذ ٔظةفد بٌؼًّ بٌفٕ ٟػٕذ زٛظ١فٗ
ِخسٍف بٌّٛبد جسمٕ١د بٌسمط١غ  ٚبٌٍظك.
ـ ٠غٍه ِٛ ّٟٕ٠ ٚبلف  ٚعٍٛوةذ زغةُ٘ ف ٟغّةي
بٌح١اد ٚبٌّؿ١ؾ بٌطح١ؼٚ ٟبٌؿؼشٚ ٞؾّة٠سٗ
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 5.4ثشّبٍظ اىغْخ اىخبٍغخ ٍِ اىزؼي ٌٞاالثزذائٜ
الكفاءة الشاملة

اىقـٞــٌ ٗاىَ٘اقف

اىنفبءاد
اىؼشػٞخ

فّٖ ٜبٝخ اىغْخ اىخبٍغخ ٍِ ٍشؽيخ اىزؼي ٌٞا االثزذائٝ ٜنُ٘ اىَزؼيٌ ٍزؾنَب ف ٜاىنفبءح اىشبٍيخ اىز ٜرَنْٔ أُ٠ :ؼحش ٌغ٠ٛة  ٚزشى١ٍ١ة ِٓ خالي أػّةي فٕ١د زشى١ٍ١د فشد٠د
أ ٚغّةػ١د ِٕظّد جسؿىّٗ فٚ ٟػؼ١ةذ ِخسٍف بٌؼٕةطش بٌسشى١ٍ١د ِٓ ؾ١ص بٌشىً  ٚبٌٍ ْٛػٍ  ٝأعةط لةػذخ بألٌٛبْ بٌّىٍّد (بٌسؼةد ب ،)ٟٔ٢جةعسغالي بٌٛعةئً بٌٕٙذع١د
بٌؼشٚس٠د٠ ،طحك فٙ١ة لةػذخ فٓ بٌضخشفد  ٚبٌخؾ بٌؼشج ٚ ٟزمٕ١ةذ بٌسمط١غ  ٚبٌسٍظ١ك ،لظذ بٌّؿةفظد ػٍ ٝبٌح١اد  ٚبٌّؿ١ؾ ٚززٚق غّةٌّٙة.
٠سشحغ جةٌّؼشفد بٌظؿ١ؿد  ٚبٌؼّ١مد ٌٍسؿف بٌفٕ١د بٌسشى١ٍ١د  ٚبٌؼٕةطش بٌسشىٍ١د ٌٍشِٛص بٌٛؽٕ١د شىال ٌٔٛ ٚة بٌس ٟزٕسٌٍّ ٟسشبش بٌطمةفٌ ٟألِد بٌػضبئش٠د.
اىٖ٘ٝخ
٠ؼضص بالٔسّةء اٌ ٝبٌ٠ٛٙد بٌػضبئش٠د جةٌسشحغ جةٌسؿف بٌفٕ١د بٌسشى١ٍ١د بٌس ٟزٕسٌٍّ ٟسشبش بٌٛؽٕ.ٟ
اىؼَٞش اى٘ؽْٜ
٠غةُ٘ جؤػّةي زشى١ٍ١د زؼحش ػٓ غّةي بٌح١اد  ٚبٌّؿ١ؾ بٌطح١ؼٚ ٟبٌؿؼش ٞلظذ ؾّة٠سٗ.
اىَ٘اؽْخ
٠ذسن بألّ٘١د بٌؿؼةس٠د ٌٍّٕسٛظ بٌفٕ ٟبٌسشى ٍٟ١بٌٛؽِٕ ٚ ٟذِ ٜغةّ٘سٗ ف ٟاضشبء بٌسشبش بٌؼةٌّ.ٟ
اىزفزؼ ػي ٚاىؼبىٌ
٠سؼشف ػٍ ٝو١ف١د سعُ بٌٛبلغ ر ٚجؼذ ٓ٠ب ٚضالش بجؼةد ٠ -ػذ ؾٍٛال ِٕةعحد ٌّشىالذ زشى١ٍ١د ربذ جؼذ ٓ٠أ ٚضالش بجؼةد.
ؽبثغ فنشٛ
٠حٍٛس اعسشبز١ػ١ةذ اجذبػ١د زشى١ٍ١د جٕةء ػٍِ ٝخطؾ زذس٠ػ ٟف ٟجٕةء ِششٚع.
ؽبثغ ٍْٖغٜ
٠ؼحش ػٓ أؾةع١غٗ ِٚشةس٠ؼٗ ِٓ خالي خحشبزٗ بٌسشى١ٍ١د بٌزبز١د جسٛظ١ف ِظطٍؿةذ ٌغ٠ٛد خةطد جزٌه.
ؽبثغ ر٘اطيٜ
ؽبثغ شخظٗ ٜاعزَبػٜ

اىَٞذاُ

اىشعٌ
ٗاىزيِ٘ٝ

اىنفبءاد اىخزبٍٞخ
فّٖ ٜبٝخ اىغْخ اىخبٍغخ ٍِ
اىزؼي ٌٞاالثزذائٝ ٜنُ٘
اىَزؼيٌ ٍزؾنَب ف ٜاىنفبءاد
اىخزبٍٞخ فٍٞ ٜذاُ اىشعٌ
ٗاىزيُ٘ اىز ٜرَنْٔ أُ:
ـ ٕ٠ػض ػّال فٕ١ة زؼح١ش٠ة فشد٠ة
أٚغّةػ١ة ِٕظّة جسؿىّٗ فٟ
ِخسٍف بٌؼٕةطش بٌسشى١ٍ١د ِٓ
ؾ١ص بٌشىً ٚبٌٍ ْٛػٍ ٝأعةط
زطح١ك ِحذأ بٌسح٠ٛث ٚبٌسشو١ث،
 ٍٗٔٛ٠ٚجسٛظ١ف بألٌٛبْ بٌّىٍّد
(بٌسؼةد ب .)ٟٔ٢لظذ بٌّؿةفظد
ػٍ ٝبٌح١اد ٚبٌّؿ١ؾ ٠ٚسزٚق
غّةٌّٙة.
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٠سزٚق ِٕسٛظ بٌفٕ ْٛبٌسشى١ٍ١د ٠ٚذبفغ ػٓ ب٢سبء بٌّسؼٍمد جبٔسةغةزٗ بٌفٕ١دـ

ٍشمجبد اىنفبءح

اىَ٘اسد اىَؼشفٞخ

اىَشمجخ األٗى:ٚ
ـ اىزج٘ٝت اىفْ:ٜ
ـ ٕ٠ػض ػّال فٕ١ة ِٕظّة بٌسح٠ٛث ٘ ٛؽش٠مد
ٕ٠سٌٍّ ٟسشبش بٌٛؽٕ ٟزٕظ ُ١جٕةء بٌغٕذ بٌفٕٟ
ػٍ ٝأعةط ِحذأ زح٠ٛث ِٓ ؾ١ص زؿذ٠ذ
بٌٛٙبِش بٌذبخٍ١د
بٌغٕذ بٌفٕ٠ .ٟؼضص جٗ
ٚبٌخةسغ١د ٌٍٛسلد.
بالٔسّةء اٌ ٝبٌ٠ٛٙد
بٌػضبئش٠د.

أٍضيخ ػِ أَّبؽ ٗػؼٞبد رؼيَٞخ

ٍؼبٞٝش ٗ ٍؤششاد اىزقٌ٘ٝ

اىضٍِ

ـ ٗػؼٞخ ٍشنيخ اّطالقٞخ :زشزىض ػٍٝ
 1اى٘عبٕخ :بٌّٛػٛع ؾٛي بٌسح٠ٛث ٚبٌسشو١ث 30 ،د
ٚبٌسٍٚ ٓ٠ٛفك بألٌٛبْ بٌّىٍّد.
ِمةسٔد ّٔةرظ فٕ١د ٠ذسط ِٓ خالٌٙة ِحذأ
زٕظ ُ١بٌغٕذ بٌفٕ ٟػٍ ٝأعةط لةػذخ بٌسح٠ٛث .ـ اىَؤشش٠ :ؼشف بٌسح٠ٛث.
 2ـ أعي٘ة اىؼَو ٗ ٍغز٘ ٙاإلّغبص:
 30د
ـ ٗػؼٞخ رؼيَٞخ ثغٞطخ٠ :ػشت فٙ١ة زح٠ٛث ـ ٛ٠ظف لٛبػذ بٌسح٠ٛث ف ٟزٕض ُ٠ػٍّٗ بٌفٕ.ٟ
بٌغٕذ بٌفٕ.ٟ
ـ ٠سؿىُ فٚ ٟػؼ١ةذ ِخسٍف بٌؼٕةطش بٌسشى١ٍ١د
بٌّٕظّد ٌٍؼًّ بٌفٕ ٟبٌسشى ٍٟ١بٌخط١د جةعسؼّةي  30د
ـ ٗػؼٞخ رؼيٌ اإلدٍبط٠ :ذِع فٙ١ة بٌّسؼٍُ
بٌٛعةئً بٌٕٙذع١د.
ِىسغحةزٗ بٌمحٍ١د ِ ٚة زٕض ػٍ ٗ١بٌّشوحد
اىَؤششٕ٠ :ػض أػّةي فٕ١د زشى١ٍ١د جسٛظ١ف
بألٕ٠ . ٌٝٚػض ِٓ خالٌٙة ػًّ فِٕٕ ٟظُ
لٛبػذ بٌسح٠ٛث.
ػٍ ٝأعةط لةػذخ بٌسح٠ٛث.
 30د
 3ـ اىزْبعق اىزشنٞي :ٜبٌسٕظٚ ُ١بالٔغػةَ
ـ ٗػؼٞخ رقَ٘ٞٝخ :زؿً ِٓ خالٌٙة
بٌسشى ِٓ ٍٟ١ؾ١ص بألشىةي ٚبألٌٛبْ.
بٌٛػؼ١د بٌّشىٍد بالٔطالل١د .جّٕةلشد
اىَؤششٕ٠ :ةلش بٌم ُ١بٌػّةٌ١د بٌٕةزػد ػٓ زح٠ٛث
ِٓ
بٌّسؼٍّ،ٓ١
بألػّةي بٌّٕػضخ ِٓ ؽشف
بٌغٕذ بٌفٕٟ
ؾ١ص ِذ ٜزٕف١ز بٌّّٙدٚ ،زطح١ك بٌسؼٍّ١ةذ .اىَؤشش٠ :ػغذ ٔظةفد بٌؼًّ بٌفٕ ٟػٕذ زٛظ١فٗ
زح٠ٛحٗ بٌغٕذ بٌفٕ.ٟ
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اىَشمجخ اىضبّٞخ:

اىزشمٞت اىفْ:ٜ

ـ ٕ٠ػض ػّال فٕ١ة ِٕظُ

ؽش٠مد زٕظٚ ُ١زٛص٠غ

بٌؼٕةطش ػٍ ٝأعةط ِحذأ

بٌؼٕةطش بٌسشى١ٍ١د،

بٌسشو١ث بٌفٕ٠ ،ٟؼحش ػٓ

 ٛ٘ٚأٔٛبع :بٌسشو١ث

غّةي بٌح١اد ٚبٌّؿ١ؾ

بألفم ،ٟبٌؼّٛد،ٞ

بٌطح١ؼٚ ٟبٌؿؼش ٞلظذ

بٌّةئً ،بٌّطٍـط،ٟ

ؾّة٠سٗ.

بٌذبئش.ٞ

اىَشمجخ اىضبىضخ:

األى٘اُ اىَنَيخ:
أٌٛبْ ِسمةجٍد
(ِسؼةدخ) ف ٟبٌذبئشخ
بٌٍ١ٔٛد بٌس ٟزى ًّّ
جؼؼٙة بٌحؼغِ ،طً:
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ـ ٗػؼٞخ ٍشنيخ اّطالقٞخِ :مةسٔد ّٔةرظ فٕ١د
٠ذسط فٙ١ة ِحذأ زٕظ ُ١بٌؼٕةطش بٌسشى١ٍ١د ػٍٝ
أعةط لةػذخ بٌسشو١ث (بألفم ،ٟبٌؼّٛد ،ٞبٌّةئً،
بٌّطٍط ،ٟبٌذبئش.).ٞ
ـ ٗػؼٞخ رؼيَٞخ ثغٞطخ٠ :ػشت بٌسشبو١ث بٌفٕ١د
ـ ٗػؼٞخ رؼيٌ اإلدٍبط٠ :ذِع ِىسغحةزٗ بٌمحٍ١د
٠ٚطحك لةػذخ زح٠ٛث ٚلةػذخ زشو١ث بٌؼٕةطش
بٌسشى١ٍ١د.
ٗػؼٞخ رقَ٘ٞٝخ :زؿً ِٓ خالٌٙة بٌٛػؼ١د
بٌّشىٍد بالٔطالل١د ،جّٕةلشد ِذ ٜزٕف١ز بٌّّٙد،
ٚزطح١ك بٌسؼٍّ١ةذ.

٠ظٕف بألٌٛبْ بٌّىٍّد ،
ٛ٠ٚظفٙة ف ٟزؼح١شبذ
زشى١ٍ١د ِخسٍفد زسشغُ
بٌٛبلغ رب ضالضد أجؼةد،
بٌّغسٛؾ ِٓ ٝبٌح١اد
ٚبٌّؿ١ؾ٠ٚ ،سز ّٚق غّةٌٗ.

بألؾّش ٠ىًّ
بألخؼش ،بألطفش
٠ى ًّّ بٌحٕفغػ،ٟ
بألصسق ٠ى ًّّ
بٌحشزمةٌٚ ٟبٌؼىظ
طؿ١ؽ.

 1اى٘عبٕخ :بٌّٛػٛع ؾٛي بٌسح٠ٛث ٚبٌسشو١ث.
اىَؤشش٠ :حٛت ٠ٚشوث بٌؼٕةطش بٌسشى١ٍ١د ٠ٚسؿىُ
ف ٟبٌؼٕةطش بٌسشى١ٍ١د جةعسؼّةي بٌٛعةئً بٌٕٙذع١د.
 2ـ أعي٘ة اىؼَو ٍٗغز٘ ٙاإلّغبص٠ :سؿىُ فٟ
بٌؼٕةطش بٌّٕظّد ٌٍؼًّ جةعسؼّةي بٌٛعةئً بٌٕٙذع١د
اىَؤششٛ٠ :ظف لٛبػذ بٌسح٠ٛث.
 3ـ اىزْبعق اىزشنٞي :ٜبٌسٕظٚ ُ١بالٔغػةَ بٌسشىٍٟ١
ِٓ ؾ١ص بألشىةي ٚبألٌٛبْ.
اىَؤشش٠ :سزٚق بٌم ُ١بٌػّةٌ١د بٌٕةزػد ػٓ بٌسح٠ٛث 4
ـ اإلرقبُ :أطةٌد بٌؼًّ ٚدسغد بإلزمةْ.
اىَؤشش٠ :ػغذ ٔظةفد بٌؼًّ بٌفٕ ٟػٕذ زٛظ١فٗ
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لةػذخ بٌسح٠ٛث.

ـ ا ٗػااؼٞخ ٍشاانيخ اّطالقٞااخ :رشرنااض ػٍتتِ ٝمةسٔتتد
ّٔتتةرظ فٕ١تتد ٌسشبو١تتث فٕ١تتد ِٕظّتتد أ ٚغ١تتش ِٕظّتتد
ٚزؿذ٠ذ زمٕ١سٙة بٌسٍ١ٕ٠ٛد.
ـ ٗػؼٞخ رؼيَٞخ ثغٞطخ :زػشت فٙ١ة زمٕ١د بألٌٛبْ
بٌسشبج١د دبخً بألشىةيٍٙٔٛ٠ ٚ ،ة ػٍ ٝأعةط لةػذخ
بالٔغػةَ بٌٍ ٟٔٛبٌحغ١ؾ.
ـ ٗػؼٞخ رؼيٌ اإلدٍبط٠ :ذِع بٌّسؼٍُ ِىسغحةزٗ
بٌمحٍ١د ،جبٔػةص ػًّ زشىِٕ ٍٟ١غػُ ػٍ ٝأعةط
لٛبػذ بٌسح٠ٛث ٚبٌسشو١ث ٚبٌسٍ.ٓ٠ٛ

 1اى٘عبٕخ :بٌسح٠ٛث  ٚبٌسشو١ثٚ ،بٌسٍٚ ٓ٠ٛفك بألٌٛبْ
بٌّىٍّد.
اىَؤشش٠ :ؼشف لٛبػذ بٌسح٠ٛث  ٚبٌسشو١ثٚ ،بٌسٍٓ٠ٛ
ٚفك بألٌٛبْ بٌّىٍّد.
 2ـ أعي٘ة اىؼَو ٗ ٍغز٘ ٙاإلّغبصٕ٠ :ػض أػّةال
زشى١ٍ١د ِحّٛجد ِٚش ّوحد.
اىَؤششٛ٠ :ظف لٛبػذ بٌسح٠ٛث ٚبٌسشو١ث ّْٛ ٍ٠ٚ ،ػٍٝ
أعةط لةػذخ بٌّىّالذ
 .3اىزْبعق اىزشنٞي :ٜبٌسٕظٚ ُ١بالٔغػةَ.
اىَؤششٕ٠ :ةلش بٌم ُ١بٌػّةٌ١د بٌٕةزػد ػٓ بٌمٛبػذ بٌفٕ١د
ٌٍسح٠ٛث ٚبٌسشو١ث ٚبألٌٛبْ بٌّىٍّد.
 4ـ اإلرقبُ :ـ أطةٌد بٌؼًّ ٚدسغد بإلزمةْ.

ِٓ ؾ١ص ِذ ٜزٕف١ز بٌّّٙد ٚ ،زطح١ك بٌسؼٍّ١ةذ،

اىَؤشش٠ :ػغذ ٔظةفد بٌؼًّ بٌفٕ ٟػٕذ زٛظ١فٗ بألٌٛبْ

ـ ٗػؼٞخ رقَ٘ٞٝخ ٌؿًّ بٌٛػؼ١د بالٔطالل١د.
جّٕةلشد بألػّةي بٌّٕػضخ ِٓ ؽشف بٌّسؼٍّ،ٓ١

ػٍ ٝأعةط لةػذخ بٌسح٠ٛث ٚبٌسشو١ث بٌفٕٚ ٟبٌسٍ ٓ٠ٛبٌّىٍّد٠ٚ ،سحِٕٛ ٝبلف ٚعٍٛوةذ زغةُ٘ ف ٟغّةي
ٚبٌّؿ١ؾ ٚؾّة٠سٗ
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فـــن
التصميم

فّٖ ٜبٝخ اىغْخ اىخبٍغخ ٍِ
اىزؼي ٌٞاالثزذائٝ ٜنُ٘ اىَزؼيٌ
ٍزؾنَب ف ٜاىنفبءح اىخزبٍٞخ
فٍٞ ٜذاُ فِ اىزظَ ٌٞاىزٜ
رَنْٔ ٍِ:
٠ظُّ صخشفد فشد٠ة أ ٚغّةػ١ة
٠طحك فٙ١ة لٛبػذ فٓ بٌضخشفد،
جسؿىّٗ ف ٟبألعظ بٌٕٙذع١د
ٌٍخؾ بٌىٛف ٟجةعسغالي بٌٛعةئً
بٌٕٙذع١د بٌؼشٚس٠د ٌزٌه،
ٚ ٍٗٔٛ٠ٚفك لةػذخ بٌّىّالذ
(بٌسؼةد ب .)ٟٔ٢لظذ زػًّ١
بٌح١اد ٚبٌّؿ١ؾ بٌطح١ؼٟ
ٚبٌؿؼشٚ ٞؾّة٠سّٙة.

اىخؾ اىؼشث:ٜ
اىَشمجخ األٗى:ٚ
ـ بٌمةػذخ بٌفٕ١د ٌٍخؾ
٠ظُّ وٍّد (بعُ
بٌىٛف ٟبٌٕٙذع:ٟ
بٌػالٌد هللا أ ٚبعُ
بٌشعٛي ِؿّذ) ٚفك ٔغث ٚل١ةعةذ
بٌؿشٚف.
بٌمةػذخ بٌفٕ١د
ـ بألعظ بٌٕٙذع١د
ٚبألعظ بٌٕٙذع١د
ٌٍخؾ بٌىٛفٟ
ٌٍخؾ بٌىٛفٟ
(بٌشحىد)٠ .ؼضص جٙة بٌٕٙذعٟ٘ : ٟ
بٔسّةئٗ الِسٗ بٌؼشج١د بٌفشبغةذ بٌفةطٍد
فّ١ة ج ٓ١بٌؿشٚف
بإلعالِ١د.
أفم١ة ٚػّٛد٠ة
(بٌشحىد).
اىَشمجخ اىضبّٞخ:
ـ ٠ظُّ صخشفد
غّةػ١ة ٚفك لٛبػذ
فٓ بٌضخشفد ِٓ
بٌسشبش بٌؼشجٟ
بالعالِٟ
ٚبالِةص٠غ٠ ،ٟسمحً
ِٓ خالٌٗ بٌٕظ١ؿد
ٕ٠ ٚفز بٌّٙةَ بٌّغٕذ
بٌ ٗ١د ْٚزشدد.
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ق٘اػذ فِ اىضخشفخ:

بٌسشز١ث ،بٌسىشبس،
بٌسؼةوظ ،بٌسٕةٚت،
بٌسمةجً ،بٌسٕةظش...
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ـ ٗػؼٞخ ٍشنيخ اّطالقٞخ :زشزىض ػٍٍ 1 ٝؼٞبس اى٘عبٕخ :بٌّٛػٛع بٌخؾ بٌؼشج.ٟ
ِمةسٔد ّٔةرظ ِٓ بٌخؾ بٌىٛف ٟبٌٕٙذع ٟاىَؤشش٠ :ؼشف بٌمٛبػذ بٌفٕ١د ٌٍخؾ بٌؼشج.ٟ
لظذ زؿذ٠ذ لٛبػذٖ بٌفٕ١د.
 2ـ ٍؼٞبس أعي٘ة اىؼَو ٗ ٍغز٘ ٙاإلّغبص:
فٙ١ة
زػشت
ـ ٗػؼٞخ رؼيَٞخ ثغٞطخ:
ـ ٛ٠ظف لٛبػذ بٌخؾ بٌىٛف.ٟ
بٌؿشٚف
سعُ
لةػذخ بٌخؾ بٌىٛف ٟفٟ
ـ اىَؤششٕ٠ :ػض زظّ ُ١خطِ ٟحٛت ِشوحد ػٍٝ
فٙ١ة
٠ذِع
اإلدٍبط:
ـ ٗػؼٞخ رؼيٌ
أعةط لةػذزٗ.
بٌّسؼٍُ ِىسغحةزٗ بٌمحٍ١د ِ ٚة زٕض ػٍ 3 ٗ١ـ ٍؼٞبس اىزْبعق اىزشنٞي :ٜبٌسٕظٚ ُ١بالٔغػةَ
بٌّشوحد بألٕ٠ .ٌٝٚػض غٍّد خط١د
بٌسشى ِٓ ٍٟ١ؾ١ص بألشىةي ٚبألٌٛبْ.
جةٌخؾ بٌىٛفٟ
اىَؤششٕ٠ :ةلش بٌم ُ١بٌػّةٌ١د بٌٕةزػد ػٓ بٌمٛبػذ
ـ ٗػؼٞخ رؼيَٞخ رقَ٘ٞٝخ رنْ٘ٞٝخ :زؿً
بٌفٕ١د ٌٍخؾ بٌىٛف.ٟ
ِٓ خالٌٙة بٌٛػؼ١د بٌّشىٍد
 4ـ ٍؼٞبس اإلرقبُ :أطةٌد بٌؼًّ ٚدسغد بإلزمةْ.
بالٔطالل١د.
اىَؤشش٠ :ػغذ ٔظةفد بٌؼًّ بٌفٕ ٟػٕذ زٛظ١فٗ لةػذخ
جّٕةلشد بألػّةي بٌّٕػضخ ِٓ ؽشف
بٌّسؼٍّ ِٓ ،ٓ١ؾ١ص ِذ ٜزٕف١ز بٌّّٙد ،بٌخؾ بٌىٛف.ٟ
ـ ٠غٍه ِٛ ّٟٕ٠ ٚبلف ٚعٍٛوةذ زغةُ٘ ف ٟغّةي
ٚزطح١ك بٌسؼٍّ١ةذ ،بٌخةطد بٌمٛبػذ
بٌح١اد ٚبٌّؿ١ؾ بٌطح١ؼٚ ٟبٌؿؼشٚ ٞؾّة٠سٗ
بٌفٕ١د ٚبألعظ بٌٕٙذع١د ٌٍخؾ بٌىٛف.ٟ
ٍ 1ؼٞبس اى٘عبٕخ :بٌّٛػٛع ؾٛي زؼح١شبذ زشى١ٍ١د
ٗػؼٞخ ٍشنيخ اّطالقٞخ :زشزىض ػٍٝ
ٚزظةِ ُ١فٕ١دِٕ ،ظّد بٌؼٕةطش ِٓ ؾ١ص بٌشىً
دسبعد ّٔةرظ صخشف١د ٠سؼشف ِٓ
ٚبٌٍ٠ .ْٛطحك فٙ١ة لةػذخ فٓ بٌضخشفد  ٚبٌخؾ
خالٌٙة ػٍ ٝبٌمٛبػذ بٌفٕ١د ٚبألعظ
بٌؼشج.ٟ
بٌٕٙذع١د ٌٍخؾ بٌىٛف.ٟ
اىَؤشش٠ :ؼشف بٌمٛبػذ بٌفٕ١د ٌٍخؾ بٌؼشج.ٟ
ـ ٗػؼٞخ رؼيَٞخ ثغٞطخ :زػشت فٙ١ة
لٛبػذ فٓ بٌضخشفد :بٌسشز١ث ،بٌسىشبس ،ـ ٠ؼشف بٌسح٠ٛث ٚبٌسشو١ث،
 2ـ ٍؼٞبس أعي٘ة اىؼَو ٗ ٍغز٘ ٙاإلّغبص:
بٌسؼةوظ ،بٌسٕةٚت ،بٌسمةجً ،بٌسٕةظش...
ـ ٛ٠ظف لٛبػذ بٌفٕ١د ف ٟبٌسح٠ٛث ٚبٌسشو١ث ٚبٌسٍٓ٠ٛ
ـ ٗػؼٞخ رؼيٌ اإلدٍبط٠ :ذِع فٙ١ة
بٌّسؼٍُ ِىسغحةزٗ بٌمحٍ١د ِ ٚة زٕض ػٍ ٗ١اىَؤششٕ٠ :ػض زظةِ ُ١خط١د ِحٛجد ِ ٚشوحد.
 3ـ ٍؼٞبس اىزْبعق اىزشنٞي :ٜبٌسٕظ ٚ ُ١بالٔغػةَ
بٌّشوحد بألٚ ٌٝٚبٌطةٔ١دٕ٠ .ػض ِٓ
بٌسشى ِٓ ٍٟ١ؾ١ص بألشىةي ٚبألٌٛبْ.
خالٌٙة غٍّد خط١د ِؿةؽد جبؽةس
اىَؤششٕ٠ :ةلش بٌم ُ١بٌػّةٌ١د بٌٕةزػد ػٓ بٌمٛبػذ
صخشف.ٟ
ـ ٗػؼٞخ رؼيَٞخ رقَ٘ٞٝخ رنْ٘ٞٝخ :زؿً بٌفٕ١د بٌسح٠ٛثٚ ،بٌسشو١ثٚ ،بٌسٍٚ ٓ٠ٛفك لةػذخ بٌخؾ
بٌىٛف.ٟ
ِٓ خالٌٙة بٌٛػؼ١د بٌّشىٍد
ٍ .4ؼٞبس اإلرقبُ :أطةٌد بٌؼًّ ٚدسغد بإلزمةْ.
بالٔطالل١د .جّٕةلشد بألػّةي بٌّٕػضخ
اىَؤشش٠ :ػغذ ٔظةفد بٌؼًّ بٌفٕ ٟػٕذ زٛظ١فٗ
زٕف١ز بٌّّٙدٚ ،زطح١ك بٌسؼٍّ١ةذ،
بٌخةطد بٌمٛبػذ بٌفٕ١د ٚبألعظ بٌٕٙذع١د لٛبػذ :بٌسشو١ث ،بٌسح٠ٛث ،بٌخؾ بٌىٛف.ٟ
ـ ٠سحِٕٛ ٝبلف ٚعٍٛوةذ بٌسؼةِٓ ِغ بالخش.ٓ٠
ٌٍخؾ بٌىٛف ٚ ،ٟلٛبػذ فٓ بٌضخشفد.
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اىَشمجخ اىضبىضخ:
ٛ٠ظف بٌسؼةد بٌ ٟٔ٢ألٌٛبْ
بٌّىٍّد ف ٟزؼح١شبذ فٕ١د
صخشف١د ٠غةُ٘ جٙة ف ٟزػًّ١

بٌمغُ.
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التضاد اآلني لأللوان

ـ ٗػؼٞخ ٍشنيخ اّطالقٞخ:
دسبعد ؽش٠مد زطح١ك بٌسؼةد
بٌ ٟٔ٢ألٌٛبْ بٌّىٍّد فٟ
زؼح١شبذ صخشف١د ٚخط١د.

الزخرفية الممونة عف

ـ ٗػؼٞخ رؼيَٞخ ثغٞطخ:
زػشّ ت فٙ١ة زمٕ١د بألٌٛبْ
بٌسشبج١د دبخً بألشىةيٙٔ ٍّٛ٠ٚ ،ة
ػٍ ٝأعةط لةػذخ بالٔغػةَ
بٌٍ ٟٔٛبٌحغ١ؾ.

المكممة :طريقة إبراز
العناصر التشكيمية

الخمفية بتطبيؽ قاعدة
التضاد لممكمالت وفؽ
ترتيبيا في الدائرة

المونية.

ـ ٗػؼٞخ رؼيٌ اإلدٍبط٠ :ذِع
فٙ١ة بٌّسؼٍُ ِىسغحةزٗ بٌمحٍ١د ٚ
ٕ٠ػض ػّال صخشف١ة خط١ة
ٚ ٍّٗٔٛ٠ٚفك لةػذخ بٌّىّالذ.
ٗػؼٞخ رقَ٘ٞٝخ  :زؿًّ بٌٛػؼ١د
بالٔطالل١د جذِع بٌّش ّوحةذ بٌطالش
ػٍ ٝأعةط لٛبػذ فٓ بٌضخشفد،
ٚبألعظ بٌٕٙذع١د ٌٍخؾ بٌىٛفٟ
ٚ ٍٗٔٛ٠ٚفك لةػذخ بٌّىّالذ.
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 1اى٘عبٕخ٠ :ؼحّش زشى١ٍ١ة جسظةِ ُ١فٕ١د ِٕظّد
بٌؼٕةطش شىال ٚزٍٕ٠ٛة ػٍ ٝأعةط لةػذخ بألٌٛبْ
بٌّىٍّد ِطحمة لةػذخ فٓ بٌضخشفد ٚبٌخؾ بٌؼشج.ٟ
اىَؤشش٠ :ؼشف لٛبػذ بٌسح٠ٛث  ٚبٌسشو١ث،
ٚبٌسٍٚ ٓ٠ٛفك بألٌٛبْ بٌّىٍّد.
 2ـ أعي٘ة اىؼَو ٗ ٍغز٘ ٙاإلّغبصٛ٠ :ظف
لٛبػذ بٌسح٠ٛث ٚبٌسشو١ث ٚبٌسٍ ٓ٠ٛػٍ ٝأعةط
بألٌٛبْ بٌّىٍّد.
اىَؤششٛ٠ :ظف لٛبػذ بٌسح٠ٛث ٚبٌسشو١ثْ ٍّٛ٠ٚ ،
ػٍ ٝأعةط لةػذخ بٌّىّالذ
 .3اىزْبعق اىزشنٞي :ٜبٌسٕظٚ ُ١بالٔغػةَ.
اىَؤششٕ٠ :ةلش بٌم ُ١بٌػّةٌ١د بٌٕةزػد ػٓ بٌمٛبػذ
بٌفٕ١د ٌٍسح٠ٛث ٚبٌسشو١ث ٚبٌسٍٚ ٓ٠ٛفك لةػذخ
بٌخؾ بٌىٛفٚ ٟبٌّىّالذ.
 4ـ اإلرقبُ :ـ أطةٌد بٌؼًّ ٚدسغد بإلزمةْ.
اىَؤشش٠ :ػغذ ٔظةفد بٌؼًّ بٌفٕ ٟػٕذ زٛظ١فٗ
بألٌٛبْ بٌّىٍّد جةٌخؾ بٌىٛف٠ٚ ،ٟسحِٕٛ ٝبلف
ٚعٍٛوةذ زغةُ٘ ف ٟغّةي ٚبٌّؿ١ؾ ٚؾّة٠سٗ.ـ
٠سحِٕٛ ٝبلف ٚعٍٛوةذ بٌسؼةِٓ ِغ بالخش.ٓ٠
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 .5وضع المنهج حٌز التطبٌق
 2.5توصٌات منهجٌة :تطبق برامج التعلٌم االبتدابً بتناول الكفاءات الختامٌة ومركباتها المنصوص علٌها فً
مٌدان من مٌادٌن المعرفة من خبلل وضعٌات تعلمٌة ذات عبلقة بواقع ومحٌط واهتمامات المتعلم تجسد فٌها القٌم
التً تنصّ علٌه المبلمح وتقوم باالرتكاز على المعاٌٌر ومإشرات التقوٌم التً ٌنص علٌها المنهج.
و ذلك بإتاحة عدة فرص إلدماج التعلمات األساسٌة فً مستوٌاتها الثبلثة (الفهم والتصور ـ اإلبداع و اإلنتاج  -النقد
و التذوق) والقضاء على اإلنتاج العشوابً ٌتطلب إعطاء األولوٌة للنشاطات التعبٌرٌة ،بتبنً طرق عملٌة مإسسة
على الوعً المباشر للعمالٌات المستهدفة عن طرٌق الوسابل والوسابط المخصصة لذلك عند انتقاء الوضعٌات
التعلمٌة.
التطبٌقات الفنٌة المنطقٌة تتطلب األولوٌة للواقع المربً الخاص بالمتعلم و بٌبته .ألن من خبلل واقعه وخبراته
المباشرة ٌنتقل تدرٌجٌا إلى العالم المربً والثقافً األكثر اتساعا فً المكان والزمان .على أساس اإلثارة الحسٌة
والسمعٌة واللمسٌة ،كؤولوٌة ضرورٌة للعملٌات الّذهنٌة واالنتباه والمبلحظة والتخزٌن ،باالعتماد على الذاكرة
والتحلٌل والتركٌب ألي عمل إبداعً .
ال خبرات الفنٌة ٌجب أن تقدم للمتعلمٌن بالتدرج وفق مستواٌاتهم الثقافٌة وقدراتهم الفكرٌة ومٌوالتهم واستعداداتهم،
تراعى فٌها الحاالت الفردٌة والجماعٌة فً آن واحد .
كما ٌستحسن استؽبلل تقنٌات مختلفة ممكنة ،حتى ٌتمكن كل متعلم أن ٌعمل باالختٌار وفق قدراته العقلٌة
والجسدٌة ،وأن تتوافق وشخصٌته ونوع الرسالة التً ٌمٌل إلى التعبٌر عنها،
التخطٌط والتنظٌم ألنشطة تسهل للمتعلمٌن إٌصال معلوماتهم وتعلماتهم المدرسٌة ،وكذا التقوٌم الذي ٌتٌح
للمتعلمٌن إعطاء أكبر عدد ممكن من األجوبة والشروح.
تشجٌع المتعلمٌن على:
 التفكٌر فً إٌجاد الحلول وإعطاء تفسٌرات منطقٌة عند أخذ المبادرة أو القرار،
 الكبلم والمحادثة داخل القسم وخارجه حول المشارٌع الفنٌة.
توجٌه المتعلمٌن إلى :
 تحلٌل الخبرات الفنٌة إلثراء مفاهٌمهم بالمصطلحات الفنٌة و العلمٌة الجدٌدة،
 تطوٌر أداء اتهم الفنٌة التشكٌلٌة،
 توزٌع المتعلمٌن على فضاء القسم بتنظٌم الطوٌبلت بشكل ٌتبلءم والنشاط أو المهمة المكلفون بها.
 .1.5إرشادات تربوٌةٌ :عتبر المعلم ركٌزة أساسٌة فً العملٌة التربوٌة ،ألنه الوسٌط بٌن المنهاج والمتعلم .ولذلك
حتى تتم عملٌة التواصل ،علٌه أن ٌراعى التوجٌهات التالٌة:
 قبول أعمال المتعلمٌن التعبٌرٌة الفنٌة التشكٌلٌة بمختلؾ مستوٌاتها. إعطاء األولوٌة للواقع المربً الخاص بالتعلم أثناء التطبٌقات العملٌة التعلمٌة. تنمٌة اإلدراك من خبلل اإلثارة الحسٌة ( بصرٌة  ،سمعٌة  ،لمسٌة )... تنوٌع التقنٌات منم أجل تعدد الخٌارات لدى المتعلم. احترام اتجاهات المتعلمٌن وإشباعها عن طرٌق التعبٌرات الفنٌة التشكٌلٌة المتنوعة. التركٌز على التعلمات الحسٌة وباألخص ذات الصٌؽة الجمالٌة التعاونٌة . إعطاء األولوٌة للنشاطات التعبٌرٌة من خبلل طرق عملٌة منهجٌة مإسسة على الوعً المباشر للمتعلمبالعملٌات المستهدفة .
 اختٌار الخامات و المواد و األدوات المناسبة لخصابص متعلم هذه المرحلة المتكاملة مع محٌطه وبٌبته . تنشٌط وتحفٌز وإثارة الوعً الذاتً للمتعلم من خبلل التعلمات الزاخرة بالفروق الفردٌة . إثارة الخبرات و المكتسبات القبلٌة للمتعلم .شمولٌة التقوٌم ( التشخٌصً  ،التكوٌنً  ،التحصٌلً ) . اإلطبلع الواعً االدراكً العمٌق للمنهاج حتى تكون الرإٌة واضحة والتنفٌذ المٌدانً له سلٌم . -وضع مخطط توزٌعً للكفاءات سنوي و شهري و توزٌع الحصص التعلمٌة وفق الحجم الساعً .
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 .3.5توصٌات تتعلق بمدونة الوسائل التعلٌمة :الوسابل الضرورٌة للتربٌة الفنٌة كاألدوات والخامات ،ال تقل
أهمٌة عن الحجرات واألثاث فجمٌعها أساسٌات فً تحقٌق األهداؾ وبلوغ الؽاٌات المنشودة فً مناهج التربٌة الفنٌة
التشكٌلٌة .والوسابل البد أن تكون صالحة ،مراعاة بالصٌانة والحفظ الجٌد ،وان تتماشى وسن التبلمٌذ ،وان تكون
متوفرة بالعدد الكافً بعدد التبلمٌذ ،وأن تكون متنوعة فً خاماتها لتسهل على المعلم تنفٌذ عمله ،وأن تكون فً
متناول التبلمٌذ المعوزٌن واألؼنٌاء منهم .كما ٌجب أن تكون الوسابل متنوعة ،وثرٌة فً ألوانها وأشكالها ،سواء
كانت صور فوتو ؼرافٌة أو تحؾ فنٌة أو رسومات فنٌة أو أفبلم وأشرطة .واألهم فً ذلك أن تكون معبرة عن
المقصد للتحقٌق األهداؾ المرجوة.
األدوات الضرورٌة لمادة التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة :ملونة ،كإوس ،مساطر مختلفة األطوال ،مساطر على شكل
صات ،مكابس للورق ،حافظة للورق واألعمال الفنٌة
حرؾ ،Tقطع إسفنج ،شرابط للصق ،دبابٌس للرسم ،مق ّ
المنجزة.
( ،2

الخامات الضرورٌة لمادة التربٌة الفنٌة التشكٌل :أقـبلم الرصـاص مختـلفة من نوع،)4B ، 3B ، 3B ، 2B ( :
 ،)3Hأقبلم فحمٌة للرسم والتصوٌر ،طباشٌر فنً مختلفة األلوان ،طباشٌر زٌتً ملون ،أقبلم ملونة ،أقبلم اللباد
ملونة ومختلفة األحجام ،علب أصباغ مابٌة ،علب أصباغ ترابٌة ،ورق الصق ملون ،ورق مقـوى ،ورق أبٌـض
للطباعـة حجم ( ..سم  .2,7 Xسم ) ،ورق أبٌض وملون من نوع كونسون  CANSONمن الحجم ؼـٌر ( 24سم 32 X
سم) ،ورق أبٌـض وملون من نوع كونسون  CANSONمن الحجم الكبٌـر ( 50سم  65 Xسم) ،فرش مختلفة األرقام:
( ،) 12 ، 10 ، 8 ، 6كوس ذو  ،45°كوس ذو  60°و 30°حبر صٌنً أسبلك معدنٌة ،خٌوط.
الوسائل الضرورٌة لمادة التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة :نماذج إٌضاحٌة واقعٌة (طبٌعٌة واصطناعٌة ) ،صور
فوتوؼرافٌة ،تحؾ ورسومات فنٌة ،أفبلم أشرطة فٌدٌو و  ،CDكتب ،مجبلت ،جرابد.
 ...5توصٌات تتعلق بالتقوٌم  :تقوٌم الكفاءة :تقوٌم الكفاءة ٌعنً تثمٌن كفاءة المتعلمٌن التً ٌنص علٌها منهاج
التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة ،ولذا ٌتطلب من صاحبه دراٌة علمٌة معرفٌة أكادٌمٌة للفنون التشكٌلٌة والتربٌة وعلم النفس
وطرق التدرٌس والتقوٌم .إذ ٌرتكز تقوٌم الكفاءة على جمع البٌانات الوافٌة عن مستوى كل متعلم ،وهذا ٌتطلب من
المقوم القدرة على تحدٌد الهدؾ أو األهداؾ المراد تحقٌقها من وراء عملٌة التقوٌم ،تحدٌد األداء أو األسلوب الذي
ٌمكن استخدامه والوقت المناسب الستخدامه ،كذلك تحدٌد جوانب التعلم المراد تقوٌمها تحدٌدا دقٌقا ،هذا باإلضافة
للتعرؾ على فعالٌة ما ٌستخدمه من طرق وأسالٌب من اجل مساعدة المتعلمٌن على تحقٌق األهداؾ .ولكً ٌحقق
التقوٌم أهدافه ٌجب أن ٌكون المقوم متمكنا من الكفاءات الربٌسٌة التالٌة:
 إعداد االختبارات :وٌعنً قدرة المقوم على إعداد االختبارات متنوعة األؼراض فً جوانبها التحصٌلٌة،واألدابٌة العملٌة ،والمقاٌٌس واتجاهات ،بحٌث تكون شاملة ومتنوعة الفقرات مستوفاة لكافة الشروط البلزمة
لنجاحها وفعالٌتها .هذا إلى جانب القدرة على تقنٌن هذه االختبارات ،وما ٌتطلبه ذلك من حساب صدق وثبات
هذه االختبارات ،باختٌار المعاٌٌر المناسبة.
المبلحظة :إذ على المقوم أن ٌعرؾ كٌؾ ٌبلحظ ولٌس كٌؾ ٌشاهد وٌنصت ولٌس كٌؾ ٌسمع ،ألن عملٌة
المبلحظة واإلنصات هً عملٌة تتطلب االنتباه والتركٌز على ما نرٌد مبلحظته أو ننصت له.
المبلحظة لٌست بالشًء الصعب ،إذ تتطلب المبلحظة من صاحبها أن تكون له فكرة واضحة حول ما ٌرٌد
مبلحظته .صحٌح أن المبلحظة ٌجب أن تكون دابما مإسسة على األهداؾ ،و لكن معرفة تحقٌق الهدؾ لٌس
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بالشًء الهٌن دابما .فتقوٌم المتعلمٌن إذا ما حققوا الكفاءة ٌرجع إلى المبلحظة انطبلقا من المعاٌٌر
والمإشرات المقترحة فً منهاج التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة ،والمعاٌٌر المحددة من طرؾ المعلم لمتعلمٌه.
إذا كان المعلم ٌلجؤ إلى طرابق التقوٌم المقترحة فً منهاج التربٌة الفنٌة التشكٌلة على أساس كل عنصر من
عناصر الكفاءة ،فإ ّنه بإمكانه أٌضا أن ٌقوم على أساس أنواع من التعلمات أثناء المبلحظة ،حتى ولو كانت
الؽاٌة من هذه التعلمات الفهم األحسن للتقوٌم فً مادة التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة ،وبإمكانه التمٌٌز بٌن هذه
التعلمات بالطرٌقة التالٌة:
 تطوٌر مركب الكفاءة الخاص بالفهم و التصور (اإلدراك )؛ تطوٌر مركب الكفاءة الخاص بالجانب التطبٌقً (اإلبداع واإلنتاج )؛ تطوٌر مركب الكفاءة الخاص بالجانب التعبٌري التواصلً (النقد والتذوق).هذه األنواع الثبلثة من التقوٌم مرتبطة ارتباطا وثٌقا بالتعلمات التً تهدؾ إلى تطوٌر كفاءة إدماجٌة تمدج فٌها
المعارؾ والمواقؾ المرتبطة بالتعلمات األساسٌة المشتركة لمنهاج التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة فً المستوٌات التالٌة:
المعارؾ (لؽوٌة ،فنٌة ،علمٌة ،تكنولوجٌة …) ،األداء (مهارات التحكم فً التقنٌات واكتساب خبرات عملٌة
جدٌدة ) ،بالمواقؾ واالتجاهات (قٌم ،تذوق ،نقد ،أحكام) ومواقؾ مرتبطة بالتعلمات األساسٌة المشتركة لمنهاج
التربٌة الفنٌة التشكٌلٌة .
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التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة
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 .2تقدٌم المـادة :إنّ التعبٌر الحركً لدى طفل المرحلة االبتدابٌة ،بكل ما ٌتضمنه من تصرفات وسلوكات حركٌة عفوٌة
وخاصة تلك التً تكتسً صبؽة اللعب ،من صمٌم حٌاته ،فهو ٌواكب نموّ ه السرٌع وٌسعى من خبلله إلى إثبات ذاته وتؤكٌدها
فً المحٌط الذي ٌعٌش فٌه.
واألفضل أن ٌجد امتداده فً إطار منظم ومهٌكل ,تراعى فٌه خصوصٌاته وممٌّزاته وحتى إمكانٌاته البدنٌة .وهذا ما تضمنه
حصّة التربٌة البدنٌة التً تبقى الفضاء األوفى لتعلّمات فً صٌؽة اللعب .شرٌطة أن ٌتناولها المعلّم مع تبلمٌذه فً قالب
تعلٌمً /تعلّمً هادؾ .بعٌدا عن التصور المبنً على منطق التلقٌن والتدرٌب ،وما ٌتطلبه من ممٌزات وخصوصٌات ،تجعل
فً كثٌر من األحٌان معلمً المدرسة االبتدابٌة ٌنفرون منها ,وٌعزفون حتى عن القٌام بؤلعاب بسٌطة العتقادهم وأنّ تسٌٌر
الحصة ٌستدعً المشاركة مع التبلمٌذ ،والقٌام بحركات أو تمارٌن تتطلّب منهم مجهودات عضلٌة أو درجة من التنسٌق
والتوازنٌ ،رون تحقٌقها صعبا.
ّ
ّ
بٌنما الواقع ٌجعل من المعلم مرافقا ومرشدا للتبلمٌذ من خبلل سٌرورة التعلم ،محفزا ومشوقا ،داعٌا إلى تحقٌق األهداؾ
المنشودة باقتراح مجموعة حلول عبر مسالك متعددةٌ ،جد فٌها كل تلمٌذ مبتؽاه ،لٌصل إلى ما ٌصبو إلٌه ضمن منطق تعلٌم /
التعلّم .
 1 .1غاٌات المادة فً هذه المرحلة :تبقى التربٌة البدنٌة شرطا أساسٌّا لمواكبة المسار ال ّدراسًّ  ،باعتبارها تربٌة قاعدٌّة
ّ
مبلزمة ّ
المتمثلة فً تنمٌّة العوامل التنفٌذٌّة
للطفل بؤبعادها الفكرٌّة واالجتماعٌّة والحسٌّة ـ الحركٌّة ،إذ أ ّنها ال تمنح الصّحة
(سرعة ،مقاومة ،مداومة ،قوّ ة ،مرونة ،د ّقة) الضّرورٌة للفرد الفاعل فحسب ،بل تتدخل بقدر كبٌر فً تنمٌّة وتطوٌر الجانب
المهاريّ بك ّل أبعاده (التح ّكم ،اإلدراك ،التنسٌق ،التوازن ،الهٌكلة ،االستجابات )...وكذا فً تكوٌن وبلورة ال ّ
شخصٌّة
للطفل بجانبٌها ّ
المستقبلٌّة ّ
الذاتً واالجتماعً .
وتجد داللتها فً :
 البعد الوظٌفً :انطبلقا من أنّ الحركة أساس التمرّ ن ،وأنّ األنشطة البدنٌّة مبنٌّة على ّت ّنوع اللعب الّذي ٌجد امتداده
فً ال ّنشاط المعتاد للفرد.
فإنّ التربٌة البدنٌّة بارتكازها على األلعاب ضمان للتوازن الوظٌفً الحقٌقً ،فً إطار تنمٌّة متناسقة لكامل الجسم عموما،
واألجهزة الحٌوٌّة ( الجهازٌن الدموي والتن ّفسً) خصوصا ،إذ أنّ القلب والرّبتٌن ٌعتبران جوهر ال ّتنمٌة من ال ّناحٌّة
الفٌسٌولوجٌّة  .وعن طرٌق الحركات القاعدٌّة (جري ،مشً ،رمً ،وثب  )...تسعى إلى تطوٌر الجهازٌن
الحركٌٌن(الجهاز العضلً ،الهٌكل العظمًّ ) ،فتمنح ّ
الطفل إمكانٌّة تقوٌم هٌؤته وتدعٌم عموده الفقريّ مجتنبا بذلك آثار
السّاعات ّ
الطوال الّتً ٌقضٌها على مقعد ال ّدراسة.
 البعد ال ّنفعً  :فعن طرٌق ممارسة األلعاب ٌتمكن ّ
الطفل من التعرّ ؾ على إمكانٌاته البدنٌة ومقدرته على الحكم
والتح ّكم فً األشٌاء ،وما ٌنبؽً حٌن بذل المجهود ،موازاة مع الحركة المطلوبة ،متخلّصا من ال ّ
شوابب والحركات
الزابدة ،فٌكون ذلك بؤق ّل تكلفة للجهد وصرؾ ّ
للطاقة.
الخلقً  :حٌن ٌوضع التلمٌذ فً حصّة التربٌة البدنٌّة أمام وضعٌّات إشكالٌّة ،تمثل عوابق وحواجز بالنسبة له
 البعد
ّ
ّ
لتخطٌها والتؽلّب علٌها .فهو بذلك معرّ ض للظفر بالفوز واالنتصار ،أو لتحمل الفشل واالنهزام
ٌجد نفسه ملزما
وآثارهما.
ففً ك ّل مواجهة علٌه أن ٌقاوم ما تفرزه المنافسة من تح ّدٌات :
 أن ٌقاوم الخصم وما ٌطرحه من مشاكل خبلل ال ّتنافس. أن ٌقاوم جسمه وما ٌطرأ علٌه من تؽٌّرات من جرّ اء بذل المجهود. أن ٌقاوم الضؽط النفسً الّذي تفرضه المنافسة. أن ٌقاوم العوامل الخارجٌّة (مٌدان الممارسة ،حالة الجوّ  ،المحٌط البشري من أنصار ومتفرّ جٌن). -أن ٌقاوم طبٌعة ال ّتنافس (خصابص المنافسة من حٌث وسٌلة التنافس ،قواعد ،ح ّكام ومراقبون ) .
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 2 .1مساهمة المادة فً تحقٌق الملمح الشامل
ـ تسهٌل النموّ الحركًّ من خبلل تطوٌر التح ّكم فً الجسم وعمل األطراؾ ومدى تكاملها.
 اكتشاؾ جسمه وأجهزته الحٌوٌّة ،ووظابفها ،ومدى ترابطها ،وتؤثٌر المجهود علٌها من جهة ومقاومتها للتعب من جهةأخرى.
ّ
ومنظم وبذلك
ـ االكتشاؾ والتعرّؾ على مدى أهمٌّة العمل الجماعًّ والمساهمة الفعّالة ضمن الجماعة فً إطار مهٌكل
ٌتخلّص من أنانٌته.
ـ أخذ الطرٌق نحو التفتح على عالم المعرفة ،وانتقاء ما ٌتبلءم معه لبناء معارفه وتكٌٌفها حسب طبٌعة العمل.
ـ السٌطرة على نزواته العدوانٌّة والتح ّكم فً انفعاالته امتثاال للقواعد والقوانٌن المهٌكلة.
 المساهمة الفعّالة فً التربٌة الشاملة عن طرٌق النشاط الحركً ،الذي ٌمنح للتلمٌذ معاٌشة حاالت متنوّ عة واقعٌةومجسّدة ،تستلزم وتستدعً تجنٌد طاقاته الكامنة ،لتتبلور بعد ذلك وتساهم فً استقبللٌة تصرّ فاته .وهذا عن طرٌق اكتساب
مٌكانٌزمات التكٌّؾ الذاتً ،ضمن تعلّمات قاعدٌة أساسٌة للمرحلة االبتدابٌة ،التً ّ
تمثل مرحلة ممٌّزة الكتساب مهارات
حركٌة ضرورٌة.
 المواجهة المستمرّ ة لقواعد الحركة ونظام اللعب بمختلؾ أشكاله ٌستوجب تعدٌل مجهوداته وتوزٌعها وتكٌٌفها حسب ك ّلوضعٌة أو موقؾ ،وما ٌنجم عنهما من تؽٌّرات ومستج ّدات.
 البحث عن التوازن ضمن التركٌبة التً ٌنشط فٌها (القسم)ٌ ،دعّم بصورة فعّالة اندماجه فً المجتمع الذي ٌعٌش فٌه اعتمادها على األلعاب التحضٌرٌة كدعامة أساسٌة لها ٌرسخ النظرة الشاملة للتعلٌم ،المبنٌة على اكتساب كفاءاتوتطوٌر قدرات ،تجسّد المؽزى األساسً الذي ٌعتبر الفرد وحدة متكاملة ومتداخلة .بعٌدا عن التصنٌفات التً ترى وأن ّه
جسم وعقل ،ك ّل منهما قابم بذاته وٌمكن التؤثٌر علٌه لتطوٌره أو تحسٌنه دون اآلخر.
 .1مبلمح التخرج :تعبر المبلمح المحددة فً الجداول التالٌة عن مواصفات المتعلم المنتظرة فً نهاٌة مسار عملٌات التعلم
بمختلؾ مستوٌاته ،والتً ٌجب أن تتكفل بها مادة التربٌة البدنٌة فً مرحلة التعلٌم االبتدابً .وقد حددت فً ثبلثة مٌادٌن:
* مٌدان الوضعٌات والهٌآت :وٌتكفل بجانب أخذ الوضعٌات والهٌآت الصحٌحة والسلٌمة خبلل نشاطه وممارسته ألعماله
الٌومٌة للمحافظة على صحته ووقاٌته من المخاطر التً قد تحدث التشوهات الجسدٌة التً كثٌرا ما تصٌب الفرد من
جر اء تعوده على اتحاذ وضعٌات ؼٌر مبلبمة ،وخاصة التشوهات المتعلقة بالعمود الفقري ،وتقوسات القفص الصدري
وما ٌنجر عنهما من آثار سلبٌة .
* مٌدان الحركات القاعدٌة :وٌتكفل بإكساب المتعلمٌن المهارات القاعدٌة السلٌمة التً تصاحب الفرد فً نشاطاته الٌومٌة
كالمشً والجري والرمً والوثب ،وذلك من حٌث كٌفٌة استعمال أطرافه وتوظٌفها بشكل متناسق ومتكامل ،وتجنٌد قوى
الجسم واستثمارها فً كٌفٌة أداء الحركات حسب متطلبات الموقؾ ،وتعدٌلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
* مٌدان الهٌكلة والبناء :وٌتكفل بإكساب المتعلم القدرة على بناء فضاء نشاطه ومعٌشته ،بما ٌتبلءم وطبٌعة هذا النشاط
وتكٌٌفه كلما دعت الضرورة لذلك ،ووضع معالم تساعده على القٌام بؤعمال بؤقل جهد وفً مدة زمنٌة مناسبة ،مما
ٌضمن له االستمرارٌة فً العمل ألطول مدة مكنه ،وكذا التعامل مع الؽٌر فً إطار تحكمه قوانٌن وقواعد ٌقؾ عند
حدودها ،بل وٌحاول استثمارها وجعلها بجانبه لتخدمه .
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التخرج من أطوار التعلٌم االبتدائً
 1.2مبلمح
ّ
التخرج من التعليم األساسي
ملمح ّ
الكفاءات
الشاملة

يؤدي ادلتعلم سلتلف احلركات القاعدية ادلتعلقة
باألنشطة البدنية ضمن نسق ذي طابع نفعي
فرديا ومجاعيا .
الميدان البدني :ينجز حركات ومهارات سليمة
مبنية على ادلداومة والسرعة والقوة .

التخرج من ط 1االبتدائي
ملمح ّ

ينجز عمليات قاعدية وحيافظ على
يسيطر على جسمو ويتخلص من احلركات
الزائدة ويقوم حبركات قاعدية سليمة وبناء مشاريع ترابطها وتسلسلها مبا يتوافق والوضعية
وخطط بسيطة تستدعيها ادلواقف .
ميدان الوضعيات والتنقالت:

ينجز حركات قاعدية سليمة وحيافظ
على ترابطها .

ميدان الوضعيات والتنقالت:

ميدان الوضعيات والتنقالت:

ينجز سلتلف أشكال التنقبلت فرديا
ومجاعيا.

يتحول من موقف آلخر يف الوقت
ادلناسب.

الميدان الجماعي:

ميدان الحركات القاعدية :

ميدان الحركات القاعدية :

ميدان الحركات القاعدية :

ينفذ حركات وعمليات تتماشى وادلوقف
ادلطروح يف إطار عمل مجاعي بناء.

ينجز احلركات القاعدية ادلرتبطة بالرمي والوثب
واجلري اليت يتطلبها ادلوقف بطريقة سليمة.

ينفذ حركات طبيعية بسيطة يف
يؤدي حركات متعلقة بالوثب وبالرمي .
وضعيات متنوعة .

ينفذ سلتلف الوضعيات والتنقبلت
األساسية البسيطة.

الكفاءات
الختامية

التخرج من ط  1االبتدائي
ملمح ّ

التخرج من ط  2االبتدائي
ملمح ّ

الميدان الجمبازي:

ميدان الهيكلة والبناء:

ميدان الهيكلة والبناء:

ميدان الهيكلة والبناء:

يبين وينجز حركات ومهارات مجبازية متسلسلة
أساسها التنسيق والرشاقة.

يبين وينجز مشاريع وخطط بسيطة يتطلبها
ادلوقف.

يستثمر فضاء ادلمارسة مبا يتماشى
ونوعية النشاط .

حيدد األسلوب والفضاء ادلناسبٌن
الستعمال أداة.
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 2.2مالمح التخرج من سنوات التعليم االبتدائي
التخرج من التعلٌم
ملمح
ّ
االبتدائً

التخرج من السنة 5ابتدائً
ملمح
ّ

التخرج من السنة  1ابتدائً
ملمح
ّ

الطور الثالث

الكفاءة

الشاملة

الكفاءات

الختامية

يسيطر على جسمو ويتخلص من يسيطر على جسمو ويتخلص من
احلركات الزائدة ويقوم حبركات
احلركات الزائدة ويقوم حبركات
قاعدية سليمة ويبين مشاريع وخطط
قاعدية سليمة وبناء مشاريع
وخطط بسيطة تستدعيها ادلواقف بسيطة يستدعيها ادلواقف .
ميدان الوضعيات والتنقالت:
ميدان الوضعيات والتنقالت:
ـ ينفذ سلتلف الوضعيات والتنقبلت ـ ينفذ سلتلف الوضعيات والتنقبلت
األساسية البسيطة
األساسية البسيطة.

ميدان الحركات القاعدية :

ميدان الحركات القاعدية :

ينجز احلركات القاعدية ادلرتبطة
ينجز احلركات القاعدية ادلرتبطة
بالرمي والوثب
بالرمي والوثب
واجلري اليت يتطلبها ادلوقف بطريقة واجلري اليت يتطلبها ادلوقف بطريقة
سليمة.
سليمة
ميدان الهيكلة والبناء:
ـ يبين وينجز مشاريع وخطط
بسيطة يتطلبها ادلوقف.
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ميدان الهيكلة والبناء:
ـ يبين و ينجز مشاريع وخطط
بسيطة يتطلبها ادلوقف.

التخرج من السنة1
ملمح
ّ
ابتدائً

التخرج من
ملمح
ّ
السنة 1ابتدائً

الطور الثانً

األول
الطور ّ

ينجز حركات قاعدية
يستعمل مجلة من التصرفات
ينجز عمليات قاعدية وحيافظ
على ترابطها وتسلسلها مبا يتوافق القاعدية ويتمكن من ربطها مع سليمة وحيافظ على
ترابطها .
بعضها البعض .
والوضعية .
ميدان الوضعيات والتنقالت:

التخرج من
ملمح
ّ
السنة  2ابتدائً

يضبط حدود مقدرتو
بعد اكتشاف جسمو
وزليطو للتدخل بأمان.

ـ ينجز سلتلف أشكال التنقبلت

ميدان الوضعيات

ميدان الوضعيات

والتنقالت:ـ ينتقي ويستعمل والتنقالت:

ميدان الوضعيات

فرديا ومجاعيا.

مجلة من التصرفات حسب
ما
يتطلبو ادلوقف.

ـ يتحول من موقف

آلخر يف الوقت
ادلناسب.

وضعيات و ىيأت طبيعية
ذلا عبلقة مع زليطو
ادلباشر.

ميدان الحركات القاعدية

ميدان الحركات القاعدية:

ميدان الحركات القاعدية

يؤدي حركات متعلقة  :بالوثب و ينجز حركات متعلقة باجلري
بالرمي .
و بالرمي.

ميدان الهيكلة والبناء:
ـ يستثمر فضاء ادلمارسة مبا
يتماشى ونوعية النشاط

ميدان الهيكلة والبناء :ـ
ينظم تدخبلتو حسب

ادلوقف .
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 :ينفذ حركات طبيعية

بسيطة يف وضعيات
متنوعة .

والتنقالت:ـ يتخذ

ميدان الحركات

القاعدية:
ينفذ حركات مبنية على
تكامل وظائف جسمو

ميدان الهيكلة والبناء :ـ ميدان الهيكلة والبناء :ـ ـ
حيدد األسلوب والفضاء حيدد ويستغل معامل فضاء
ادلناسبٌن الستعمال أداة .ادلمارسة .
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ّ
مخطط المـوارد لبناء الكفاءة (المصفوفة)
.1
تقدٌم :المصفوفة هً المفاهٌم التً ٌجب أن ٌكتسبها المتعلم خبلل مساره التعلمً لتحقٌق كفاءات محددة ،بحٌث ٌتناولها أثناء ممارسته لؤلنشطة الرٌاضٌة واأللعاب
التحضٌرٌة الموجهة.
وترمً فً معظمها إلى :اتخاذ الوضعٌات والهٌبات كؤساس للقٌام بحركات صحٌحة وسلٌمة؛ اختٌار الوضعٌات والهٌبات المناسبة للموقؾ؛ عبلقة الوضعٌة والهٌؤة
المتخذة بمقدرة الفرد من حٌث التنفٌذ؛ اختٌار الحركة أو مجموعة الحركات المناسبة للوضعٌة؛ التؤكد من قدرة االنجاز ،من حٌث الجهد والمكان والمدة؛ إمكانٌة تعدٌلها أو
إعادة تنفٌذها كلما دعت الضرورة لذلك.

الطور األول

الطور الثاني

الطور الثالث

الميادين

الكفاءات الختامية

الوضعيات والتنقالت

يتحول من موقف آلخر يف الوقت ادلناسب

الحركات القاعدية

ينفذ حركات طبيعية بسيطة يف وضعيات متنوعة

الهيكلة والبناء

حيدد األسلوب والفضاء ادلناسبٌن الستعمال أداة

الوضعيات والتنقالت

ينجز سلتلف أشكال التنقبلت فرديا ومجاعيا

الحركات القاعدية
الهيكلة والبناء

يؤدي حركات متعلقة بالوثب و بالرمي
يستثمر فضاء ادلمارسة مبا يتماشى ونوعية النشاط

الوضعيات والتنقالت

ينفذ سلتلف الوضعيات والتنقبلت األساسية البسيطة.

الحركات القاعدية

ينجز احلركات القاعدية ادلرتبطة بالرمي والوثب

المضامين المعرفية كموارد

الوضعيات واذليآت ادلألوفة والغًن ادلألوفة ـ تغيًن الوضعيات والتحول ـ ادلشي الفردي
واجلماعي -ادلشي النشيط الفردي واجلماعي -التنقل جريا -التحول من ادلشي
للجري والعكس  -ضبط التنقبلت حسب ادلسافة  -ضبط التنقبلت حسب طبيعة
ادلسلك  -ضبط التنقبلت حسب ادلدة  -ضبط التنقبلت بالنسبة للغًن  -ضبط
التنقبلت حبمل أداة .
القيام بحركات قاعدية ترتكز على:
الجري :اجلري حسب رلاالت منتظمة وغًن منتظمة  -اجلري الفردي  -اجلري
ضمن اجلماعة  -اجلري بوسيلة  -تعقب ومطاردة خصم  -التخلص من خصم .
الرمي :سلتلف أشكال الرمي -الرمي بعيدا  -الرمي يف رلاالت  -الرمي فوق حاجز
الوثب :ختطي رلاالت منتظمة وغًن منتظمة  -اجتياز حواجز منتظمة وغًن منتظمة
الوثب بعيدا.الربط والتنسيق بين الحركات القاعدية للقيام بعمليات يستدعيها ادلوقف:
 ربط اجلري بالرمي  -ربط اجلري بالوثب  -ربط الوثب بالرمي  -ربط اجلريبالوثب بالرمي.

واجلري اليت يتطلبها ادلوقف بطريقة سليمة.
الهيكلة والبناء
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الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 .1البرامج السنوية
 2.1برنامج السنة األولىٌ :رتكز برنامج السنة األولى من التعلٌم االبتدابً على إكساب المتعلم مهارات ٌستطٌع من خبللها اتخاذ وضعٌات وهٌبات سلٌمة تساعده على نمو جسمه
المتسارع فً هذه المرحلة من عمره  ،نموا خالٌا من الشوابب التً كثٌرا ما تلحق بالبدن أضرارا تصل فً بعض األحٌان إلى اإلعاقة الجسدٌة .
وهذا بالوصول بالمتعلم فً هذا السن إلى التخلص من الحركات الزابدة  ،حٌث ٌتمكن من ضبط مقدرته واكتشاؾ جسمه كمورد لبذل المجهود والقٌام بالحركات المطلوبة .كما ٌرمً
أٌضا إلى إكساب المتعلم إمكانٌة بناء محٌطه العملً الذي ٌنشط فٌه ،بوضع معالم تساعده على استثمار الفرص المتاحة له.
وقد وضع تدرج فً صٌاؼة الكفاءات الختامٌة المنبثقة من مدلول الكفاءة الشاملة الذي ٌسعى إلى ضبط وتقدٌر حدود مقدرة المتعلم وحصر مإهبلته لضمان تدخل آمن بعٌد عن
المجازفة والمخاطرة التً كثٌرا ما تطؽى على هذه المرحلة من العمر ،وهذا ٌتؤتى عن طرٌق ما تهدؾ إلٌه الكفاءات الختامٌة حٌث انها بنٌت على :اتخاذ وضعٌات مناسبة -اعتماد مبدأ
تكامل وظابؾ األطراؾ عند التنفٌذ -إدراك وتحدٌد فضاء التنفٌذ وما ٌحٌط به .

ميدان :الوضعيات والتنقالت

نص الكفاءة الشاملة  :ـ يضبط حدود مقدرتو بعد اكتشاف جسمو ومحيطو للتدخل بأمان.
الهوية الوطنية :ـ االستعداد للعلم الوطني
القيـم
الضمير الوطني  :ـ تنمية حب االنتماء إلى مجموعة لتحقيق ىدف.
المواطنة:ـ تقبل الغير والتعامل معو ـ احترام القانون
طابع فكري - :يتمكن المتعلم من تمييز مختلف الحركات البسيطة
الكفاءات العرضية
طابع تواصلي ـ يندمج ضمن سيرورة حركية ذات طابع جماعي
طابع شخصي واجتماعي ـ يعبر عن أحاسيسو ومشاعره بأساليب حركية.
المحتويات المعرفية
مركبات الكفاءة
الكفاءات الختاميـة
الميادين
 التعرف على اجلسمـ الوضعيات الطبيعية من الثبات ومن الوقوف
ومكوناتو.
ـ الوضعيات الطبيعية من اجللوس.
ـ يتخذ وضعيات و ىيأت طبيعية ذلا
 الوضعيات الغًن ادلألوفة (تشكيل أشياء  :عربة نقالة  -أخذ الوضعيةعبلقة مع زليطو ادلباشر.
ادلناسبة للموقف.
،جسر .).....
 مفهومي السكون ادلشي العادي الفردي واجلماعي.واحلركة .
 ادلشي النشيط الفردي واجلماعي . التحرك الفردي التحول من وضعية أو ىيأة ألخرى.واجلماعي وتقدير
ادلسافات.
وزارة التربٌة الوطنٌة 2016 -
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الزم ــن

معايير التقويم
أمثلة عن وضعيات تعليمية
ـ جيلس بشكل سليم
 وضعيات مألوفة متعلقةـ يقف بشكل سليم 14 .وحدة
باجللوس والوقوف .
( 05د
 وضعيات غًن مألوفة متعلقة ـ التوازن عند الثبات×)14
واحلركة .
باجللوس والوقوف .
 ادلشي النشيط حول الساحة ـ ادلشي النشيط ادلتزن .ـ االستعمال السليم
فرديا ومجاعيا .
ـ تقاسم فضاء مع اآلخرين يف لؤلطراف.
السكون واحلركة.

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

ميدان :الحركات القاعدية

ـ ينفذ حركات مبنية
على تكامل وظائف جسمو

ميدان  :الهيكلة والبناء

ـ حيدد ويستغل معامل فضاء ادلمارسة .
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ـ التنقل فرديا ( من مشيا ومن اجلري اخلفيف).
ـ التنقل ضمن اجلماعة (من ادلشي ومن اجلري
اخلفيف).
ـ اجلري بسرعة فرديا.
ـ التحول من ادلشي إىل اجلري اخلفيف مث السريع.
ـ التحول من اجلري اخلفيف إىل ادلشي .
ـ اختيار نوعية اجلري حسب ادلوقف.

ـ حتديد ادلسافات وضبط التنقبلت حسبها.
ـ استثمار فضاء ادلمارسة فرديا.
ـ استثمار فضاء ادلمارسة مجاعيا.
ـ زلاصرة اخلصم يف مساحة زلددة .
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ـ ادلشي واجلري احلر يف الساحة ـ وضعية سليمة للجسم
ـ ادلشي الفردي
خبلل ادلشي.
.
ـ اجلري الفردي
ـ ادلشي النشيط يف فوج ـ ادلشي واجلري حسب صفوف ـ وضعية سليمة للجسم  48وحدات
( 05د×
خبلل اجلري .
حسب قاطرات  ،حسب
.
)48
ـ احرتام ادلسارات
موجات .
ـ اجلري اخلفيف يف
وادلسافات خبلل
فوج.
اجلري.
ـ االنتقال من موقف
ـ التوازن خبلل التنفيذ
ألخر .
ـ ضبط فضاء ادلمارسة
.
ـ يتحرك ضمن فضاء
زلدد.
ـ يشارك مع الغًن يف
فضاء معٌن.
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ـ ألعاب ادلطاردة الفردية يف
مساحة زلددة.
ـ ألعاب ادلطاردة اجلماعية
ضمن مساحة زلددة .
ـألعاب التتابع يف فضاء معٌن
.

ـ التحكم يف التنقبلت
ـ ضبط ادلعامل والتنفيذ
يف حدودىا.
ـ احملافظة على التوازن
خبلل التنفيذ.

 87وحدات
(  05د×)7

وزارة التربٌة الوطنٌة

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 1.1برنامج السنة الثانٌةٌ :رمً برنامج السنة الثانٌة من التعلٌم االبتدابً إلى إكساب التبلمٌذ كفاءات مبنٌة على مهارات متعلقة بحركات قاعدٌة أساسٌةٌ ،مكن للتلمٌذ توظٌفها فً
مواقؾ مختلفة من نشاطاته فً حٌاته الٌومٌة  ،حٌث أنه كثٌرا ما ٌصطدم أثناء قٌامه ببعض األعمال بكٌفٌة التجاوب معها بطرٌقة مناسبة فً الزمان والفضاء ،ما ٌعرضه فً ؼالب
األحٌان إلى اإلعراض عنها خوفا من الفشل وعدم تحقٌق المطلوب .وٌرتكز البرنامج أساسا على:
أ -عملٌة التحول من موقؾ إلى آخر حسب ما ٌتطلبه الوضع :تحول فردي فً حالة ،تحول فردي فً حالة حركة ،تحول فدري مرتبط بالؽٌر ،تحول جماعً مرتبط بالؽٌر .
ب -تنفٌذ حركات قاعدٌة انطبلقا من وضعٌات مختلفة :الجري بوتٌرة خفٌفة ضمن جماعة ،والعمل على متابعة ومساٌرة هذه الوتٌرة التً قد ٌفرضها الؽٌر ،وكذا الحفاظ على
الجانب األمنً خبلل الجري بتجنب التصادم مع الؽٌر ،الجري السرٌع والعمل على اكتساب السرعة الكاملة والممكنة ،والمحافظة علٌها إلى ؼاٌة قطع المسافة المطلوبة ،التمكن
من رمً أداة حسب طرٌقة معٌنة تبعا لحجمها وشكلها وتوجٌهها حسب الفضاء المحدد لذلك ،التحكم فً الخطوة باعتبارها محو عملٌة التنقل ونواته ،وذلك بالسٌطرة على سعتها
ومداها حسب الموقع والمكان المحددٌن .وٌتحقق هذا بتعوٌد التبلمٌذ على تخطً مجاالت ذات مسافات منتظمة وؼٌر منتظمة ،واجتٌاز حواجز ذات علو متؽٌر لضمان مفهوم
تعدٌل الخطوة أثناء التنقل.
ج -تنفٌذ حركات متعلقة باستعمال :التنقل بؤداة لمسافة معٌنة ،وحسب مسالك معٌنة ثابتة و متؽٌرة وبطرٌقة معٌنة ٌفرضها قانون معٌن ،وقد تستلزم هذه األداة اتخاذ وضعٌة مناسبة
لذلك ،التسدٌد على هدؾ معٌن ثابت أو متحرك ،وما ٌفرضه من تركٌز وتحكم فً األطراؾ المستعملة ،وعموما فبرنامج السنة الثانٌة من التعلٌم االبتدابً ٌتناول اكتساب كفاءات
مبنٌة على حركات قاعدٌة لها عبلقة وطٌدة بالنشاط الٌومً للطفل فً هذه السن من عمره ،وعلٌها تبنً كل مهاراته المستقبلٌة .

نص الكفاءة الشاملة :ينجز حركات قاعدية سليمة ويحافظ على ترابطها .

القيـم

الكفاءات

العرضية

الهوية الوطنية

االستعداد للعلم والنشيد الوطنيٌن

الضمير الوطني

تنمية حب االنتماء إىل رلموعة لتحقيق ىدف.

المواطنة

تقبل مواجهة الغًن  -احرتام القانون

التفتح على العالم

االعتماد على النفس وحب التطلع

طابع فكري

يتمكن ادلتعلم من دتييز سلتلف احلركات البسيطة

طابع تواصلي

يندمج ضمن سًنورة حركية ذات طابع مجاعي

طابع منهجي

بناء مشاريع بسيطة فرديا ومجاعيا

طابع شخصي واجتماعي

يعرب عن أحاسيسو ومشاعره بأساليب حركية
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الميادين

الكفاءات الختاميـة

والتنقالت

ميدان :الوضعيات

يتحول من موقف آلخر في الوقت

المناسب.

ميدان :الحركات القاعدية

ينفذ حركات طبيعية بسيطة في
وضعيات متنوعة .

ميدان  :الهيكلة والبناء

يحدد األسلوب والفضاء المناسبين
الستعمال أداة
.
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مركبات الكفاءة
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المحتويات المعرفية

ـ أخذ الوضعية ادلناسبة
 التحول من الوقوف إىل اجللوسـ عمل األطراف
 التحول من اجللوس إىل الوقوفـ التسارع والزيادة يف السرعة
 التحول التدرجيي من ادلشي إىل اجلريـ اخلفض التدرجيي يف السرعة
 التحول التدرجيي من اجلري إىل ادلشي التحول من دور دفاعي إىل دور ىجومي ـ قراءة ادلوقف والتجاوب معووالعكس
ـ كيفية التعامل مع الفوج
ـ اجلري ضمن مجاعة بوتًنة خفيفة
ـ اكتساب السرعة القصوى
ـ اجلري السريع فرديا
ـ جتنيد القوى وتسلسلها
ـ رمي أداة بطريفة معينة
ـ تقدير ادلسافات وضبط اخلطوات
ـ ختطي رلال بطريقة مناسبة
تقدير االرتفاع وضبط االرتقاء
ـ اجتياز حاجز بأسلوب مناسب
ـ التنقل حبمل أداة
ـ التنقل السريع باستعمال أداة
ـ رمي أداة بعيدا
ـ التسديد باستعمال أداة

ـ احملافظة على التوازن خبلل اجلري
ـ تقدير حجم األداة وشكلها
ـ أسلوب الرمي وعبلقتو مع األداة
ـ طريقة االستعمال
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أمثلة عن أنماط من
الوضعيات التعليمية
ـ ألعاب ذات طابع تنافسي
أشكايل بٌن اجملموعات تعتمد
على
االستجابة السريعة وادلناسبة دلا
يتطلبو ادلوقف
ـ ألعاب ذات طابع تنافسي
أشكايل بٌن اجملموعات تعتمد
على
اجلري والرمي والوثب
حسب ما يقتضيو ادلوقف
ـ ألعاب تنافسية إشكالية
تعتمد على انتقاء نوعية
التنقل والرمي
حسب ادلوقف والظرف

معايير التقويم
ـ يأخذ الوضعية السوية
يف الوقت ادلناسب
ـ اخلطوات الديناميكية
ـ وضعية مرحية للجسم
ـ كيفية ادلهامجة و
التخلص من اخلصم
ـ عدم مزامحة الزميل
خبلل اجلري
ـ وضعية مرحية للجسم
خبلل اجلري
ـ الدفع بقوة واحملافظة على
التوازن
ـ االرتقاء احليوي ادلتزن
ـ حركات منسقة
ـ اسرتسال احلركة
ـ مشاركة اجلسم يف الدفع
ـ ضبط مسافة التسديد
وتوجيو األداة

الزمن
 14وحدة
( 05د ×)14
 +حصتٌن
للتقوٌم

 48وحدات
(05د× )48
 +حصة
للتقومي

 87وحدات
(05د×)7
 +حصة
للتقومي
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الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 1..برنامج السنة الثالثة ٌ :رتكز البرنامج على إكساب المتعلم مهارات تساعده على نمو جسمه نموا خالٌا من الشوابب التً كثٌرا ما تلحق بالبدن أضرارا تصل فً بعض األحٌان إلى
اإلعاقة الجسدٌة ،وذلك بالتخلّص من الحركات الزابدة .كما ٌرمً أٌضا إلى ضبط وتقدٌر حدود مقدرة المتعلم وحصر مإهبلته ،لضمان تدخل آمن بعٌد عن المخاطرة التً كثٌرا ما
تطؽى على هذه المرحلة من العمر.

الكفاءة الشاملة
الهوٌة
المواطنة
القٌـم
الضمٌر الوطنً
والمواقف
التفتح على العالم
طابع فكري
طابع منهجً
الكفاءات
طابع تواصلً
العرضٌة
طابع شخصً واجتماعً

المٌادٌن

الكفاءات الختامٌـــة
ٌنتقً وٌستعمل جملة
من التصرفات حسب ما

الوضعٌات
والتنقبلت

ٌتطلبه الموقف.

ٌستعمل جملة من التصرفات القاعدٌة وٌتمكن من ربطها مع بعضها البعض
العلم والنشٌد الوطنً
تبنً صفة المواطنة من خبلل ممارسته ألدوار كالتحكٌم تحمل المسإولٌة واخذ القرار
التنافس النزٌه واحترام الخصم ـ المراقبة والتسٌٌر
االعتماد على النفس وحب التطلع
ّ
ٌتمكن المتعلم من تمٌٌز مختلؾ الحركات البسٌطة والمركبة
ٌتمسك بالقواعد األمنٌة خبلل الممارسة
ٌساهم فً إنجاز مشارٌع ذات منفعة
ٌعبر عن أحاسٌسه ومشاعره بؤسالٌب حركٌة مناسبة

مركبات الكفاءة
 الجري حسب مجاالت منتظمة
وغٌر منتظمة ؛
ّ 
تخطً واجتٌاز مجاالت منتظمة
وغٌر منتظمة ،والرمً بعٌدا
فً مجاالت .

المحتوٌات المعرفٌة

أمثلة عن وضعٌات تعلٌمٌة

ـ التوازن خبلل الجري
ـ تنظٌم الخطوات
ـ أسالٌب التخطً
ـ التوازن خبلل التخطً
ـ أسلوب االجتٌاز
ـ أسلوب الرمً

ـ وضعٌات إشكالٌة تنافسٌة تعبر
عن المطاردة والمواجهة الفردٌة
والجماعٌة

 احترام النظام والوقت
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معاٌٌر التقوٌم
ـ نظامٌة الخطوة
ـ التحكم فً االرتكازات
ـ انسٌابٌة الجري
ـ التوازن عند التخطً
ـ التوازن عند الرمً
ـ انسٌابٌة حركة الرمً

الزمـــن
 14وحدة
( 05د ×)14
 +حصتٌن
للتقوٌم

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

ٌنجز حركات متعلقة
بالجري و بالرمً
الحركات
القاعدٌة

وزارة التربٌة الوطنٌة

ـ الجري على ّ
خط
 الجري الفردي ،وضمن
مستقٌم
مجموعة ،وبحمل أداة
ـ الجري على منعرج
 الرمً بٌد واحدة حسب شكل ـ الجري المتعرّ ج بحمل
أداة
وحجم األداة
ـ الرمً إلى أبعد
ـ الرمً لمكان معٌن
القوة الفردٌة فً خدمة
ّ 
ـ الرمً لؤلمام ،للخلؾ،
المجموعة.
للجانب.

وضعٌات تنافسٌة فً الجري
الجماعً والفردي ،وكذا
الرمً.

ـ توجٌه الرمٌة
وضعٌات تنافسٌة تعبر عن

ٌنظم تدخبلته حسب
الموقف.

 التخلّص واإلفبلت من
الخصم

التدخبلت لمواجهة الخصم

ـ تؽٌر االتجاه واإلفبلت

فردٌا وجماعٌا والتصدي له.
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ـ االتزان خبلل الجري

 48وحدة
(05د× )48
 +حصة
للتقوٌم

ـ ضبط مسافة الرمً

 تع ّقب ومطاردة الخصم

الهٌكلة
والبناء

خبلل الجري
ـ التوازن خبلل الرمً

ـ الزٌادة فً السرعة
واللحاق

التحول الفردي والجماعً

ّ
من مدافع لمهاجم والعكس

ـ وضعٌة معتدلة للجسم

ـ مواجهة قرارات
الخصم فردٌا فً
الهجوم والدفاع
ـ مواجهة قرارات
الخصم جماعٌا فً
الهجوم والدفاع
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ـ التحكم فً الزٌادة
والخفض فً السرعة
ـ توجٌه الجري
ـ تقدٌم العون المناسب
الزمبلء

 87وحدات
(05د×)7
 +حصة
للتقوٌم
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الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 .44برنامج السنة الرابعة ٌ :رمً برنامج التربٌة البدنٌة للسنة الرابعة من التعلٌم االبتدابً إلى إرساء كفاءات ترتكز أساسا على إنجاز عملٌات مبنٌة على حركات
ومهارات قاعدٌة مترابطة تمكن التبلمٌذ من مواجهة المواقؾ المطروحة فردٌا وجماعٌا .
الكفاءة الشاملة
الهوٌة
القٌـم
المواطنة
والمواق
الضمٌر الوطنً
ف
التفتح على العالم
طابع فكري
طابع منهجً
الكفاءات
طابع تواصلً
العرضٌة
طابع شخصً واجتماعً

المٌادٌن

الكفاءات الختامٌـــة
ٌنجز مختلف أشكال

الوضعٌا
ت
والتنقبلت

التنقبلت فردٌا وجماعٌا.

ٌنجز عملٌات قاعدٌة وٌحافظ على ترابطها وتسلسلها بما ٌتوافق والوضعٌة
التعرؾ عن المإسسات الرٌاضٌة الوطنٌة
المساهمة فً الحٌاة الجماعٌة ـ تحمل المسإولٌة واخذ القرار
القٌام بؤدوار المراقبة والتسٌٌر ـ التنافس النزٌه واحترام الخصم
التعرؾ على المإسسات الدولٌة الرٌاضٌة
اإلدالء بآرابه ـ إٌجاد حلول للمشاكل المطابقة لسنه
ٌتمسك بالقواعد األمنٌة خبلل الممارسة ـ ٌساهم فً إنجاز مشارٌع ذات منفعة
استثمار موارده للتبلٌػ والتواصل
ٌعبر عن أحاسٌسه ومشاعره بؤسالٌب حركٌة مناسبة

مركبات الكفاءة
 الجري بسرعة قصو
على محور ،وعلى منحنى،
 الجري بسرعة قصو
ضمن مجموعة
 قٌادة مجموعة خبلل
الجري على مضمار
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المحتوٌات المعرفٌة
ـ الجري السرٌع
ـ تواتر الخطوات
ـ تنسٌق عمل األطراؾ خبلل
الجري
ـ وضعٌة الجسم خبلل الجري
ـ مجاراة الخصم خبلل الجري
ـ فرض وتٌرة معٌنة خبلل الجري

أمثلة عن وضعٌات تعلٌمٌة

معاٌٌر التقوٌم

ـ أخذ وضعٌة سلٌمة
خبلل الجري
وضعٌات إشكالٌة تنافسٌة تعبر
ـ تنفس مناسب للجري
عن المطاردة والمواجهة
ـ خطوات دٌنامٌكٌة
ـ احترام المسافات خبلل
الفردٌة
الجري جماعٌا
ـ المحافظة على إٌقاع
الجري
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الزمـــن
 14وحدة
( 05د
×)14
 +حصتٌن
للتقوٌم

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

ٌإدي حركات متعلقة
بالوثب وبالرمً .
الحركات
القاعدٌة

 اختٌار حركة الوثب
حسب نوعٌة الوثبة
(برجل بالرجلٌن معا)
 القٌام بوثبات متتالٌة
برجل واحدة
 الرمً حسب الموقف
(بٌد واحدة ،بالٌدٌن معا)
ـ ربط الوثب بالرمً

وزارة التربٌة الوطنٌة

ـ عملٌة التسارع وعدم التردد
خبلل أخذ المسافة
ـ الدفع للوثب

وضعٌات إشكالٌة تنافسٌة

ـ عدم التردد عند التنفٌذ

تعبر عن الوثب ألبعد

ـ انسٌابٌة الحركة
الشاملة

والرمً ألبعد

ـ تسلسل القوى والدفع
الكامل

ـ االستقبال بعد الوثب
ـ تنسٌق عمل األطراؾ عند
الرمً والوثب

ـ المحافظة على
التوازن

ـ ربط حركتً الوثب والرمً

 48وحدة
(05د×
)48
 +حصة
للتقوٌم

عند التنفٌذ
 ضبط حدود الممارسة ـ حدود فضاء الممارسة
ـ ضبط خصوصٌات قضاء
المواجهة الفردٌة والجماعٌة
 استغبلل فضاء الممارسة
الممارسة
داخل حدود فضاء معٌن
حسب الموقف
ـ عبلقة التنقل بالفضاء المتاح
ـ العبلقة بٌن عناصر الفوج
 القٌام بعملٌات فردٌة فً
أثناء الجري
الهجوم والدفاع مساهمة
ـ التعبٌر عن اإلمكانٌات والتنفٌذ
مع زمبلئه.
وضعٌات تنافسٌة تعبر عن

ٌستثمر فضاء
الهٌكلة
والبناء

الممارسة بما
ٌتماشى ونوعٌة
النشاط
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ٌ -تنقل فً حدود الملعب

حسب الموقؾ
 ٌتوقع خطط الخصموٌعمل على صده
 دابم الحضور والتركٌزخبلل المنافسة

 ذو فعالٌة فً الهجوموالدفاع.

 87وحدات
(05د×)7
 +حصة
للتقوٌم

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 5.1برنامج السنة الخامسة
الكفاءة الشاملة
القٌـم
والمواقف

الكفاءات
العرضٌة
المٌادٌن
الوضعٌات
والتنقالت

الحركات
القاعدٌة
الهٌكلة
والبناء

الهوٌــــة
المواطنة
الضمٌر الوطنً
التفتح على العالم
طابع فكري
طابع منهجً
طابع تواصلً
طابع شخصً واجتماعً

الكفاءات الختامٌـــة

ٌسٌطر على جسمه وٌتخلص من الحركات الزائدة وٌقوم بحركات قاعدٌة سلٌمة وٌبنً مشارٌع وخطط بسٌطة تستدعٌها المواقف
تمجٌد الرموز الوطنٌة
روح المسؤولٌة الفردٌة والجماعٌةـ تعزٌز االنتماء إلى المجموعة احترام قواعد الممارسة
المساهمة فً حٌاة الجماعة ضمن القسم
إدراك تنوع دول العالم والحضارات والثقافات

ممارسة حقه فً استقبللٌة القرار
ٌبنً خطط ومشارٌع وٌحاول تطبٌقها بالتعاون مع الؽٌر
ٌتقاسم مشاعر الفوز والهزٌمة مع الؽٌر
ٌتكفل بنفسه وٌحافظ على صحته ومحٌطه المباشر
مركبات الكفاءة

ـ اىغش ٛاىغشٝغ ػيٍ ٚغبفبد
ٝزَنِ ٍِ رْفٞز
قظٞشح
ٍخزيف اى٘ػؼٞبد
ـ اىشٍ ٜألثؼذ
ٗاىزْقالد األعبعٞخ
ـ اى٘صت ألثؼذ
اىجغٞطخ.
ـ ر٘صٝغ اىَغٖ٘د ػي ٚاىَغبفبد
ـ ر٘صٝغ اىَغٖ٘د ػي ٚاى٘قذ
ٌنجز الحركات القاعدٌة ـ الجري للرمً
المرتبطة بالرمً والوثب ـ الجري للوثب
ـ الوثب للرمً
والجري التً ٌتطلبها
الموقف بطرٌقة سلٌمة ـ الجري للوثب للرمً
ـ القٌام بدفاع فردي
ـ ٌنجز مشارٌع
ـ القٌام بهجوم فردي
وخطط بسٌطة
ـ القٌام بدفاع جماعً
ٌتطلّبها الموقف
ـ القٌام بهجوم جماعً
ـ التحول من الدفاع للهجوم
والعكس
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وزارة التربٌة الوطنٌة

المحتوٌات المعرفٌة
ـ دٕ٠ةِ١ى١د بٌػش ٞبٌغش٠غ
ـ أعٍٛت بٌشِِ ِٓ ٟخسٍف بٌٛػؼ١ةذ
ـ بٌّؿةفظد ػٍٔ ٝفظ بٌٛز١شخ ؽٍ١د
بٌّغةفد
ـ بٌّؿةفظد ػٍٔ ٝفظ بٌٛز١شخ ؽٍ١د
بٌّذخ بٌّؿذدخ
ـ ربط الجري بالرمً
ـ ربط الجري بالوثب
ـ ربط الوثب بالرمً
ـ ربط الجري بالوثب بالرمً
ـ اختٌار أسلوب الدفاع
ـ اختٌار أسلوب الهجوم
ـ تقاسم األدوار لبناء الهجوم
ـ تقاسم األدوار لبناء دفاع
ـ اختٌار وقت ونوع التحول

أمثلة عن وضعٌات تعلمٌة

معاٌٌر التقوٌم

الزمـــن

ٚػؼ١ةذ زؼٍّ١د اشىةٌ١د زٕةفغ١د ـ أخز بٌٛػؼ١د بٌّسضٔد خالي
بٌػش ٚ ٞبٌشِٚ ٟبٌٛضث
ِحٕ١د ػٍ ٝبٌػشٚ ٞبٌشِٟ
ـ زػٕ١ذ بٌم ٜٛخالي بٌشِٟ
ٚبٌٛضث
ٚبٌٛضث
ـ زمذ٠ش بٌّغةفد ٚبٌٛلر

ٚ 11ؾذخ
( 45د ×)11
 +ؾظسٓ١
ٌٍسمُ٠ٛ

ـ استثمار القوة المكتسبة من
السرعة فً الرمً فً الوثب
ـ تنسٌق الحركات والمحافظة
على التوازن خالل األداء
ـ تناسب الدفاع مع الموقف
ـ تناسب الهجوم مع الموقف
ـ حسن التنسٌق بٌن عناصر
الفرٌق فً الهجوم والدفاع

 48وحدة
(05د× )48
+حصة
للتقوٌم
 87وحدات
(05د×)7
+حصة
للتقوٌم

وضعٌات تعلمٌة إشكالٌة
تنافسٌة مبنٌة على مدى ترابط
الجري والوثب والرمً
كحركات قاعدٌة
وضعٌات تعلمٌة إشكالٌة
تنافسٌة مبنٌة على كٌفٌة الدفاع
والهجوم فردٌا وجماعٌا
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الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 3..انجاز مختلف أشكال التنقبلت فردٌا وجماعٌا :وهذا على مسالك متنوعة تفرضها وضعٌات الممارسة وخصوصٌاتها:
 التنقبلت السرٌعة على خط مستقٌم  ،وما تستلزمه من تنسٌق لؤلطراف وتواتر للخطوات على محورٌفرض على المتعلم بؤن ٌضع جسمه علٌه طٌلة مسافة الجري؛
 التنقبلت السرٌعة على منحنى وما تفرضه من اتخاذ لوضعٌات معٌنة للجسم تساعد على البقاء ضمنمسلك الجري وعدم الخروج منه  ،إذ ٌستلزم مٌبلن الجسم لداخل المنحنى بقدر درجة انحناء المسلك ،وهذا للمحافظة على توازن الجسم  ،وبذلك ضمان
استمرارٌة تواتر الخطوات والسرعة المكتسبة ؛
 التنقبلت السرٌعة على خط منكسر ،وما ٌحتاجه الجسم خبلل الجري من تغٌٌر للوضعٌات وكذا استعادة السرعة كلما تغٌر اتجاه الخط (المسلك) ،مما ٌحتمعلى الممارس السٌطرة على جسمه ككل ،أثناء الجري ،وخاصة أطرافه السفلٌة والعلوٌة  ،كلما تغٌر إٌقاع الجري واتجاهه.
 4.4تنفٌذ حركات متعلقة بالوثب والرمً :تعتبر حركتً الوثب والرمً بمعٌة المشً والجري من الحركات األساسٌة المبلزمة لحٌاة الفرد ،وهً عدٌدة ومتنوعة
وتطرح نفسها تبعا لنشاط الفرد ،وهذا ما ٌجعل اكتسابها كمهارات تبنى علٌها كفاءات منذ الصغر أمرا ضرورٌا وتتمثل فٌما ٌلً :
الوثب :الوثب برجل واحدة أو برجلٌن -الوثب أماما بعٌدا  -الوثب من أعلى ألسفل -الوثب من أسفل ألعلى ؛
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الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 .5وضع المنهج حٌز التطبٌق
 2.5توصٌات تتعلق بوضع المنهج حٌز التطبٌق
المقاصد المنتظرة من المنهج الذي نضعه بٌن أٌدي معلّمًّ المدرسة االبتدابٌّة ،إعطاء إمكانٌة الممارسة المٌدانٌّة لل ّتربٌة البدنٌّة كما ّدة تعلٌمٌّة ،أساسها تحضٌر ّ
الطفل ،بإتاحة الفرصة له
الكتشاؾ كل من جسمه والمحٌط البشريّ والما ّدي ّ
الذي ٌتعامل معه.
وألنّ إكساب كفاءات للمتعلّمٌن ٌتطلّب تؽٌٌر طرٌقة الممارسة البٌداؼوجٌّة المبنٌة على التلقٌن وٌدعو إلى تجدٌد تكوٌن المعلمٌن ،من حٌث عبلقتهم بالمعرفة نفسها ،وبكٌفٌّة تقدٌمها
للمتعلّمٌن.
فمهنة المعلّم لم تعد تلك الّتً تعتمد على نقل وصبّ المعلومات والمعارؾ ،بل فً تهٌبة ّ
الظرؾ للمتعلّم كً ٌتعلّم وإكسابه إمكانٌة على تجنٌد معارفه واستخدامها كلما دعت الضّرورة
لذلك .بحٌث ٌنطلق من تجاربه الخاصّة لٌبنً رأس مال ّ
ٌتمثل فً" التح ّكم" ،هذا التح ّكم المتج ّدد والمرافق للتكٌّؾ مع كل ّالمواقؾ والوضعٌاتٌ ،رتكز أساسا على السّلوكات
وال ّتصرّ فات الّتً لها مكانتها الممٌّزة ضمن العمل ٌّة التعلّمٌة فً التربٌة البدنٌّة والّتً تسمح ّ
للطفل بـ:
 بالوعً بإمكانٌاته واستثمارها؛ بالتعلّم عن طرٌق المساهمة الطواعٌّة بؽرس روح حب التطوّ ر باستثمار التعبٌر الجسديّ كوسٌلة هامّة للتواصل بترقٌّة العبلقات االجتماعٌّة والمساهمة الفعّالة فً العمل الجماعًّ .وهذا ٌقتضً إحداث ثورة على ال ّتعلٌم التقلٌديّ واالنتقال من منطق ال ّتعلٌم إلى منطق التعلّم ومواجهة الوضعٌّات اإلشكالٌّة التعلّمٌة الّتً ٌؤخذ فٌها المعلّم دور المن ّ
شط ،الموجّ ه والمشجّ ع
للعمل الفرديّ والجماعًّ  .ولكً ٌتؤتى هذا فعلى المعلّم:
 أن ٌج ّدد معارفه وٌرفع منها فً الما ّدة بصفة عامة وفً األنشطة بصفة خاصّة ،ومن كٌفٌّة؛استخدامها واستثمارها ح ّتى تتماشى ومتطلّبات المنهاج المبنًّ على الكفاءات؛
 أن ٌكون ملمّا بالمفاهٌم الواردة فً المنهاج  ،قادرا على استخدامها فً مواضعها؛ أن ٌتح ّكم فً المنطق الذي بنًّ علٌه المنهاج (من ملمح للخروج ،إلى كفاءات شاملة ،إلى كفاءات ختامٌة ومركباتها)؛ أن ٌعرؾ كٌؾ ٌختار الوضعٌات التعلّمٌّة بحٌث تخدم األهداؾ التعلّمٌة المستنبطة من مركبات الكفاءة الختامٌة؛ أن ٌجعل ال ّتقوٌم بؤنواعه ٌرافقه فً كل ّمراحل العملٌّة التعلّمٌّة. 2.5أسس بناء وحدة تعلمٌة :الوحدة هً التمفصل التعلّمً الذي ٌتضمّن مجموعة وحدات تعلٌمٌّة/تعلّمٌة (حصص) قصد تحقٌق كفاءة.
ولبنابها ٌتوجب على المعلم أن ٌسلك المنهج التالً:
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 التقوٌم التشخٌصً - :إخضاع عناصر مركبات الكفاءة للتقوٌم (مبلحظتها خبلل ممارسة التبلمٌذ)
 تحدٌد المحتوى( لعبة )...الذي ٌقوم عن طرٌقه التقوٌم تحدٌد منهجٌة تطبٌق المحتوى . بناء الوحدة التعلمٌة وتطبٌقها - :صٌاغة األهداف ا انطبلقا من المركبات الغٌر المكتسبة ( النقائص)
الزمنً (حسب عدد الحصص )
 توزٌعها على المدّ
 تحدٌد محتو ( وضعٌات تعلّم ) لكل ّ هدف . اعتماد التقوٌم التكوٌنً كضابط ومعدّ ل مرافق لسٌرورة التعلّم ( فً جمٌع الحصص ). التقوٌم التحصٌلً - :إخضاع المركبات ( النقابص ) المح ّددة فً بداٌة الوحدة التعلّمٌة للتقوٌم .
 تحدٌد محتوى ( لعبة ٌ )..ستجٌب للمركبات المراد تقوٌمها. تحدٌد وسابل ومنهجٌة التقوٌم ( ذاتً  ،جماعً  ،فردي )... تحلٌل النتابج.حصة):
* أسس بناء وتطبٌق وحدة تعلٌم ٌّة /تعلّمٌة ( ّ
 انطبلقا من الوحدة التعلّمٌة  ،استخراج الهدؾ. حلٌل الهدؾ  ،وتحدٌد مبادبه. تحدٌد المحتوى ( اللعبة أو األلعاب التً تح ّقق الهدؾ بنسبة أكبر ) ،مع مراعاة مستوى التبلمٌذ  ،الوسابل  ،طبٌعة الجو .. تحدٌد صٌؽة سٌرورة التعلّم ( بورشات  ،أفواج  ،فردي الخ .).... تحدٌد م ّدة الممارسة ( اللعبة  ،األلعاب ) . تحدٌد المهام واألدوار التً ٌقوم بها المتعلّمون. -تو ّقع الحلول للصعوبات التً تواجه المتعلّم .

بوي.
الصعوبات التي تواجو العمليّة التعلّميّةّ ،
ىاما في تذليل ّ
الرياضي دورا ّ
ويؤدي إلى تحسين الفعل التر ّ
 3.5توصيات تتعلق بمدونة الوســائل التعليمية  :يلعب العتاد ّ
الرياضي:
أ ) التجهيز ّ
المؤسسة أو ساحة مجاورة ) بحيث تكون:
* تجهيز ضروري :ساحة للممارسة (ساحة
ّ
ومؤمنة  -مؤ ّشرة ( مخطّطة )  -نظيفة.
 آمنة ّمستحب :مالعب مخطّطة وما يتبعها من مرامي وأعمدة .
* تجهيز
ّ
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ب ) الوسائل التعليميّة- :كرات رسمية صغيرة من البالستيك.
 كرات من البالستيك ذات أحجام مختلفة . كرات طبيّة صغيرة .بالرمل ) .
 أقماع تستعمل كمعالم ( يمكن صنعها بقارورات ّالزيت بعد ملئها ّ
 حلقات ذات قطر 1م ( يمكن صنعها بالبالستيك العازل لخيوط الكهرباء ) . حبال بأطوال مختلفة. لوحات خشبيّة.بقص ذراع المكنسة) .
 شواىد خشبيّة ذات طول  31سنم (تصنع ّكل مجموعة بلون ).
 مناديل  ،مجموعات صدريات ( ّ ساعة ميقاتي . صفارة . ديكا متر 1.5توصٌات تتعلق بالتقوٌمٌ :بقى التقوٌم ٌطرح إشكالٌة ،عندما ٌتعلّق األمر بال ّنتابج البدنٌة (تطوّ ر التصرفات الحركٌة) .والمعلّم ٌواجه هذا اإلشكال خبلل تقوٌم تصرّ فات
تبلمٌذه ،وكثٌرا ما ٌعترؾ بهذه الخصوصٌّة.
المسطرة .وٌسمح ّ
ّ
عموما ،فالتقوٌم وسٌلة فً خدمة المعلّم والتلمٌذ على ح ّد السّواء ،حٌث ٌو ّفر لؤلوّ ل المعلومات البلزمة وٌكشؾ عنهاّ ،
للثانً
لٌطلع على مدى تحقٌق األهداؾ
ّ
(المسطرة) وال ّتقوٌمٌ ،سمح بال ّتك ّفل الحقٌقًّ بمدى التطور الحقٌقً الحاصل بعد مسار تعلمً معٌن
بتحدٌد موقعه من التدرّ ج البٌداؼوجًّ  .هذا التجانس بٌن األهداؾ المعلن عنها
.
وٌعتمد التقوٌم فً مادة التربٌة البدنٌة على الممارسة الحركٌة ومدى االستجابة لمتطلبات الموقؾ والنتابج المترتبة على ذلك .
*تقوٌم الكفاءاتٌ :تم تقوٌم الكفاءة فً نهاٌة مسار تعلمً  ،وذلك بالتحقق من مدى اكتساب التبلمٌذ لمركباتها المعلن عنها فً المنهاج من خبلل شبكات تقوٌمٌة لوضعٌات
إدماجٌة تقوٌمٌة.
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شبكة تقوٌمٌة لكفاءة:
منصوص الكفاءة.......................................................................................................:

مركبات الكفاءة
المستهدفة

مركب الكفاءة

مركب الكفاءة

مركب الكفاءة

مركب الكفاءة

مركب الكفاءة

2

1

1

1

5

النتائج
الفردية

أسماء التالميذ
4

8

4

8

4

8

4

8

4

8

8

4

................................. . 2
.................................. . 1
................................. . 1

الحصيلة الجماعية
 كٌفٌة ملء الشبكة :فً نهاٌة ك ّل وحدة تعلّمٌة وحسب الكفاءة المستهدفة توضع المركبات الخاصّة بها فً خاناتها .واإلجابة علٌها بعبلمة ) )xلك ّل تلمٌذ حسب مستواه :فً
خانة ( )4إن تحقق لدٌه المإ ّشر وفً خانة ( )8إن لم ٌتح ّقق لدٌه المإ ّ
شر بعد مبلحظة التبلمٌذ.
تحسب العبلمات حسب طبٌعتها أفقٌا بالنسبة لك ّل تلمٌذ .وعمودٌا لمجموع التبلمٌذ وتدون الحصٌلة فً الخانة المناسبة.
تقوٌم التبلمٌذٌ :تم تقوٌم التبلمٌذ من خبلل وضعٌات إدماجٌه مرتبطة بمركبات الكفاءة المستهدفة  ،بحٌث ٌبلحظ التبلمٌذ أثناء الممارسة قصد تصنٌفهم حسب مستوٌات تعبر
عن مكتسباتهم .
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* شبكة تقوٌم التبلمٌذ :

المستويات

الخصائص المميـزة

المستوى األول

ـ يرفض القيام بالتنفيذ
ـ يقوم بتنفيذ عشوائي
ـ ال يبذل أي رلهود عند التنفيذ
ـ يرتدد عند القيام بالتنفيذ
ـ حياول تطبيق التوجيهات عند التنفيذ
ـ يبذل جهدا عند التنفيذ
ـ ينفذ بشكل جيد
ـ يطبق كل متطلبات العملية
ـ يضيف صبغة مجالية عند التنفيذ

المستوى الثاني
المستوى الثالث

العـالمة
من  88إىل  82عبلمات
من  80إىل  86عبلمات
من  87إىل  48عبلمات

توجٌهات عامة :
إن خصوصٌة النشاط البدنً المتمثل فً الحركات والتنافس البدنً الكبٌر مقارنة باألنشطة المدرسٌة األخرى ٌتطلب الحٌطة والٌقظة وسرعة التدخل من طرؾ المعلم وأخذ
التدابٌر البلزمة عند الضرورة .
والؽاٌة من هده التوجٌهات هً توضٌح مكونات هده الخصوصٌة ،وما هو المطلوب من المعلم ؟ من حٌث التصرؾ بحكمة ،بؽٌة الحفاظ
عن النظام واألمن وسبلمة التبلمٌذ أثناء الممارسة.
ـ تجنب مصادر الخطورة المسببة للحوادث البدنٌة والخسابر المادٌة .
 استعمال الوسابل البٌداؼوجٌة بطرٌقة ؼٌر سلٌمة ٌإدي إلى المخاطر أو إتبلفها. المبلحظ أن كثٌر من الحوادث التً تقع أثناء الممارسة تصدر عادة من خبلل تنفٌذ حركات ؼٌر مطابقة لقدرات العدٌد من التبلمٌذ . أن ٌؤخذ التنظٌم البٌداؼوجً بعٌن االعتبار الفوارق الناجمة عن اختبلط األقسام م ن الجنسٌن  ،كثافة وعدد التبلمٌذ  ،فوارق السن والوزن والطول  ،العوابق البدنٌة الدابمة والمإقتة  .وكدا صبلحٌة مٌدان العمل والوسابل التعلٌمٌة .
 الوقاٌة الصحٌة بعد استعمال الوسابل التعلٌمٌة بتنظٌم هندامه والؽسل فً نهاٌة الحصة .ٌ -ستحب أن تبرمج حصة التربٌة البدنٌة بعد الحصص النظرٌة لتمكٌن التبلمٌذ من االسترجاع الكامل والعودة للبٌت بعد بدل المجهود.
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Français
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1. Présentation de la discipline
L’école qui « assure les fonctions d’instruction, de socialisation et de qualification » doit « permettre la maîtrise d’au moins deux langues étrangères en tant
qu’ouverture sur le monde et moyen d’accès à la documentation et aux échanges avec les cultures et les civilisations étrangères » Loi d’Orientation sur
l’Education Nationale n°88-04 du 23 janvier 2008, Chap. II, art.4.
L’énoncé des finalités de l’enseignement des langues étrangères permet, en matière de politique éducative, de définir les objectifs généraux de cet
enseignement en ces termes : « Le français est enseigné en tant qu’outil de communication permettant l’accès direct à la pensée universelle, en suscitant des
interactions fécondes avec les langues et cultures nationales. » cf. Référentiel Général des Programmes.
1.1- Finalités de la discipline pour le cycle

L’enseignement du français au cycle primaire a pour but de développer chez le jeune apprenant des compétences de communication à l’oral
(écouter/parler) et à l’écrit (lire/écrire) pour contribuer à « doter les élèves de compétences pertinentes, solides et durables susceptibles d’être
exploitées à bon escient dans des situations authentiques de communication et de résolution de problèmes et qui les rendent aptes à apprendre toute
leur vie, à prendre une part active dans la vie sociale, culturelle et économique et à s’adapter aux changements ». Loi d'Orientation sur l'Education
Nationale, n°08-04 du 23 janvier 2008, Chap. II, Art.4.
Dans le 2ème palier de l’école primaire, l’élève, après deux années de scolarité en langue arabe, est initié à la langue étrangère 1. Il est amené
progressivement à communiquer à l’oral et à l’écrit, dans des situations scolaires adaptées à son développement cognitif. La classe constituant le contexte
d’immersion privilégié, les apprentissages se réalisent aux plans communicatif, cognitif et linguistique.
- Au plan communicatif, l’élève est placé dans des situations de communication où il prend sa place pour s’exprimer de façon appropriée dans le cadre de
l’échange ;
- Au plan cognitif, il est amené à développer des démarches pour construire ses apprentissages en utilisant des ressources linguistiques et méthodologiques;
- Au plan linguistique, il prend progressivement conscience des systèmes phonologique, grammatical et lexical de la langue française pour dire, lire et écrire des
énoncés.
Les compétences étant évolutives, chaque année du cycle primaire concrétisera un stade de leur développement, dans la discipline, selon les degrés suivants :
3e AP : Initiation
4e AP : Renforcement /Développement
5e AP : Maîtrise des langages fondamentaux
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1.2- Contribution de la discipline à la réalisation du profil global
Le profil global de l'enseignement primaire, lié aux finalités de l'école, se traduit dans les domaines de la formation de la personnalité, des
compétences transversales et des connaissances.
a. Domaine de la formation de la personnalité : au même titre que les autres disciplines, l'enseignement du français prend en charge les valeurs
identitaires, intellectuelles et esthétiques en relation avec les thématiques nationales et universelles. Ainsi,
 sur le plan de l’identité : l'élève a conscience des éléments qui composent son identité algérienne (l'Islamité, l'Arabité et l'Amazighité).

 sur le plan de la conscience nationale : au-delà de l'étendue géographique du pays et la diversité de sa population, l'élève a conscience de ce qui
fait l'unité nationale à savoir une histoire, une culture, des valeurs partagées, une communauté de destin, des symboles…
La prise en charge des valeurs nationales se concrétisera, par exemple, dans le fait de : nommer en langue étrangère des personnages, des lieux et
dates historiques, des symb1oles du pays; lire et identifier des valeurs nationales dans des textes de lecture; produire en langue étrangère de courts
textes pour informer, décrire, raconter ou présenter un événement historique, religieux, sportif, culturel porteur de valeurs nationales et/ou universelles
….
 sur le plan de la citoyenneté : L'élève est en mesure de délimiter en toute objectivité ce qui relève des droits et ce qui relève des devoirs en tant que futur
citoyen et de mettre en pratique cette pondération dans ses rapports avec les autres. (Cf. Constitution algérienne).

La prise en charge des valeurs citoyennes se concrétisera, par exemple, dans le fait : d’identifier et de nommer en langue étrangère des valeurs
comme le courage, la solidarité… dans des situations de vie collective au quotidien ; d’énoncer un droit ou un devoir de citoyenneté dans une
production orale ou écrite dans un projet de vie participative ; de réaliser un projet de lecture ou d'écriture pour présenter son environnement, pour
souligner des gestes citoyens afin de faire face à des nuisances (pollution, bruit…).
 sur le plan de l’ouverture sur le monde : tout en ayant conscience de son identité, socle de sa personnalité, l'élève est en mesure de prendre
de l'intérêt à connaître les autres civilisations, de percevoir les ressemblances et les différences entre les cultures pour s'ouvrir sur les
civilisations du monde et respecter l'altérité. (d’après la Loi d’Orientation sur l’Education Nationale n°08-04 du 23 janvier 2008).
La prise en charge des valeurs d’ouverture sur le monde se concrétisera, par exemple, dans le fait : d’écouter et de dire des contes du patrimoine
universel, de citer une ou des journée(s) mondiale(s), de parler des peuples du monde, de lire de courts textes de littérature universelle de jeunesse,
de réaliser un projet d'écriture pour manifester son intérêt pour autrui.
b. Domaine des compétences transversales : durant toute la scolarité l'élève sera amené à
acquérir des compétences transversales à travers l’ensemble des disciplines. Ces compétences seront développées dans le cadre du réinvestissement et
du transfert. En français, l'enseignement participe à la mise en place de compétences transversales :
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Ordre

Compétences transversales

Exemples

D’ordre
intellectuel

- Résoudre des situations problèmes en rapport
avec son âge et ses centres d’intérêt.

- Rechercher seul des informations dans des
documents proposés.
D’ordre
méthodologique

- Réaliser un projet individuel et/ou s’inscrire
dans un projet collectif.

Ex : organiser son travail selon
un calendrier ; contribuer à un
travail de groupe en respectant
un plan de travail.

- Organiser son travail.
D’ordre de la
communication

- Echanger avec les autres en montrant de
l’intérêt et du respect.
-Utiliser les ressources de la communication
verbale et non verbale.

D’ordre
personnel et
social

-Interagir positivement en participant à un
travail de groupe en fonction des ressources
dont on dispose.
-Achever les
s'engage.

tâches

dans

lesquelles

Ex : rechercher seul des informations
(dictionnaires, Internet, revues,
lexiques…), classer par ordre
alphabétique.

on

-S'auto évaluer à l’aide de grilles et accepter
l'évaluation du groupe.

Ex : participer à un échange
conversationnel; utiliser les T.I.C.
pour transmettre l’information;
utiliser différents supports
(courrier, téléphone, affiches,
dépliants…) pour communiquer.
Ex : participer à la vie scolaire
(chorale, club scientifique, club
vert, journal de l’école, équipe
sportive…) ou extrascolaire
(concours inter-écoles, actions de
volontariat, festivals scolaires,
journées internationales…);
revoir son travail, admettre l'avis
de l'autre.

-S’affirmer en tant qu’individu dans le groupe
classe.
c. Domaine des connaissances
La contribution de la langue étrangère au profil global se réalise par le développement de compétences langagières dans les domaines de l’oral et de l’écrit :
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- la compréhension de textes oraux et/ou écrits,
- la maîtrise des outils de la langue : le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe,
- la production d'énoncés par rapport à des situations de communication diversifiées.
A la fin du cycle primaire, en langue étrangère, l’élève sait :
- comprendre des énoncés en adoptant l'attitude d'écoute adéquate en fonction de la situation de communication ;
- produire un énoncé oral cohérent dans le cadre de l'échange ;
- lire /comprendre des textes en adoptant des stratégies de lecture adaptées à la situation de communication et au support ;
- produire, dans le cadre de situations de communication, des énoncés écrits de 30 à 40 mots.
Les compétences couvrent les quatre champs: oral/réception, oral/production, écrit/réception et écrit/production permettant ainsi à l'élève d'aborder le
cycle moyen.

1.3- Nature des ressources à mobiliser
La compétence globale de fin de cycle primaire de la discipline vise à rendre l’élève apte à communiquer à l'oral et à l'écrit, dans des situations scolaires et
de la vie courante où il est appelé à comprendre/produire des énoncés dans lesquels se réalisent les actes de parole exigés par la situation de communication.
Dans le cycle primaire, les éléments structurant les programmes de français sont les actes de parole (ou actes de langage) à savoir, les actes sociaux, les
actes de demande/ de réponse, d’expression du degré de savoir, d’expression de l’affectivité, de présentation des faits et d’expression pour évoquer. Les actes de
parole impliquent des ressources d’ordres linguistique, méthodologique et intellectuel à développer dans une approche communicative.
Pour comprendre et produire, à l’oral et à l’écrit, les élèves apprennent l’organisation du texte et l'organisation de la phrase en langue étrangère. A partir de
supports sonores et visuels, les élèves sont progressivement initiés à un nouveau système phonologique et à un nouveau code graphique.
Les ressources linguistiques disciplinaires à mobiliser sont :
- La progression phonologique
- Le code graphique
- Le vocabulaire
- La grammaire
La progression phonologique :
Il s’agit pour l’élève d’apprendre et d’intégrer progressivement le système phonologique de la langue française (26 phonèmes : 17 consonnes, 16 voyelles et 3
semi-voyelles). Pour l’apprenant en phase d’initiation, l’apprentissage des phonèmes se fera :
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dans une approche contrastive avec la langue arabe pour dégager les phonèmes communs en vue d’un transfert et les phonèmes différents,
par ordre de difficulté croissant dans le cadre de la progression phonologique,
par opposition de paires minimales pour une meilleure discrimination, ce qui permet à l’élève de percevoir les différences qui entraînent le
changement de sens,
par apprentissage conjoint des consonnes et des voyelles car celles-ci sont nécessaires à la prononciation des consonnes et à la fabrication du sens,
par le développement d’une « conscience phonologique » chez l’élève, la langue orale et la langue écrite n’étant pas parallèles. L’apprentissage des
phonèmes se fera sur les deux années du palier (3e AP, 4e AP).




- Le code graphique :

L’élève sera initié en 3e AP au code graphique du français avec ce que cela implique comme apprentissage sur les plans de la
discrimination auditive, de la motricité, de la latéralité, de la spatialité.
La prise de conscience du rapport phonie /graphie par l’élève sera progressive durant le cycle pour atteindre la maîtrise de la
correspondance des divers phonèmes du français avec leurs transcriptions graphiques.
-

Le vocabulaire :

L’étude du vocabulaire se fera en contexte, par la mise en place d’un vocabulaire thématique, concret essentiellement, lié aux
activités de langage et de lecture. A cela s’ajoutera un vocabulaire fonctionnel pour communiquer en classe.
L’acquisition du vocabulaire permettra à l’élève de se constituer un stock lexical varié, composé de mots de différentes
natures (noms, pronoms, verbes, adverbes, adjectifs et prépositions).
- La grammaire :
L’enseignement de la grammaire (syntaxe, conjugaison, orthographe) a pour but de permettre la compréhension des textes entendus ou lus et de soutenir
la production orale et écrite.
La syntaxe : les structures syntaxiques fondamentales seront abordées de manière implicite en 3 e AP puis de manière explicite en 4e AP et 5e AP. L’apprentissage
explicite vise à privilégier quatre axes au service des actes de parole et de la dimension textuelle :
- connaissance de la structure élémentaire de la phrase (ses différents constituants),
- reconnaissance de la nature des mots (nom, pronom, verbe, adverbe…) et de leur fonction (sujet, complément…)
- reconnaissance des types et des formes de phrases (outils universaux de la communication et de l’expression),
- compréhension des relations syntaxiques (marques du genre et du nombre, accords dans le groupe nominal…).
Découvrant progressivement les principes de fonctionnement syntaxique de la langue, l’élève les mobilisera en vue d’organiser ses connaissances
pour comprendre le sens des textes étudiés et produire à son tour des énoncés cohérents à l’oral et à l’écrit.
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La conjugaison : l’étude de la conjugaison, objet d’apprentissage systématique, porte sur les temps verbaux les plus fréquents aussi bien à l’oral qu’à
l’écrit. L’objectif est de parvenir, en fin de cycle, à la maîtrise de la conjugaison des modes indicatif et impératif et des temps (présent, futur simple,
imparfait, passé simple, passé composé). La compréhension des règles de transformation relatives aux désinences verbales permettra d’orthographier
correctement les formes verbales dans la phrase.
L’orthographe : l’étude d’un ensemble de notions de base permet à l’élève de comparer sur l’axe phonogrammique (axe sur lequel est assurée la transcription des
phonèmes) et d’accorder sur l’axe morphogrammique (qui permet le choix du genre, du temps, des personnes et la formation des mots de la même famille) des
éléments linguistiques pertinents.
En 3e AP, l’élève prend conscience de la relation phonie/graphie et de sa complexité. Ce rapport présente quelques particularités :

-

à un phonème peuvent correspondre un, deux ou plusieurs graphèmes,
à un même graphème peuvent correspondre plusieurs phonèmes,
certaines lettres ne se prononcent pas : les lettres muettes, la marque du pluriel.

La prise de conscience de ce rapport sera déterminante pour mieux faire correspondre les divers phonèmes du français avec leurs réalisations graphiques.

En 4e AP, il apprend à comparer, à accorder et à dégager des règles d’écriture qui lui facilitent l’entrée dans l’écrit.
En 5e AP, l’étude porte sur l’orthographe grammaticale (ou la formulation de règles de fonctionnement : marques du genre et du nombre, accords
dans le groupe nominal, accord groupe nominal sujet-verbe, accord de l’attribut du sujet, désinences verbales) ; et sur l'orthographe lexicale (règles de
transcription écrite, relation entre phonie et graphie).
Les activités en orthographe doivent développer une construction progressive des règles de fonctionnement et entraîner les élèves à un
emploi réfléchi, toujours au service de la communication orale et écrite.
1.4- Contribution de la discipline à la maîtrise des autres disciplines
Dans le cycle primaire, la contribution de la discipline à la maîtrise des autres disciplines se manifeste par des apports aux plans du développement de :
 valeurs nationales et universelles à travers les situations d’apprentissage ;
 démarches de résolution de situations problèmes en rapport avec l’âge de l’apprenant et ses centres d’intérêt comme :
- la recherche d’informations dans des documents proposés,
- l’engagement dans un travail de groupe,
- l’auto évaluation et la co-évaluation critériées ;

 thèmes retenus pour le cycle primaire liés à des situations de vie de l’élève algérien dans la diversité des régions qui composent le pays et de
thématiques nationales (la santé, l’eau, les risques majeurs…) en rapport avec des problématiques universelles (le développement durable, les
droits de l’homme, l’environnement …) ;
 concepts fondamentaux auxquels la discipline participe par la dénomination et le renforcement comme l’espace, le temps (passé, présent, futur) et le
système numérique (chiffres et nombres).
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2. Profils de sortie de discipline (cycle, paliers et années)
2.1- Présentation
La définition du profil de sortie met en relation les valeurs, les compétences transversales, les compétences disciplinaires et les différents domaines de
connaissances. Le profil de sortie permet ainsi sur le plan méthodologique, de structurer les apprentissages par cycle, par palier et par année. Il fournit par ailleurs,
les critères et les indicateurs de l’évaluation certificative.
2.2-Tableau des profils de sortie
Pour le cycle primaire, le profil de l’élève se traduit dans une compétence globale de fin de cycle. Elle exprime ce qui est attendu de l’élève au terme du cycle
primaire. Pour chaque palier du cycle une compétence globale de fin de palier définit ce qui est attendu de l’élève au terme du palier. Pour chaque année du cycle
une compétence globale de fin d’année définit ce qui est attendu de l’élève au terme de l’année scolaire.
Le tableau suivant donne une vision globale des compétences ciblées :
Profil de sortie de la fin de l’enseignement Fondamental
Compétence
globale de
l’enseignement
fondamental

Au terme de l’enseignement fondamental, dans une démarche de résolution de situations
problèmes, dans le respect des valeurs et par la mise en œuvre de compétences
transversales, l’élève est capable de comprendre et de produire à l’oral et à l’écrit :
- des énoncés dans lesquels se réalisent des actes de parole (cycle primaire) ;
- des textes explicatifs, prescriptifs, descriptifs, narratifs et argumentatifs (cycle moyen) dans
des situations de communication variées.
Profil de sortie du cycle Primaire

Compétence
globale du
cycle
primaire

Au terme du cycle primaire, dans le respect des valeurs et par la mise en œuvre de compétences
transversales, à partir de supports sonores et visuels, l’élève est capable de communiquer à l'oral
et à l'écrit, dans des situations scolaires et de la vie courante où il est appelé à comprendre/
produire des énoncés dans lesquels se réalisent les actes de parole exigés par la situation de
communication.
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C T1 : Comprendre
des énoncés oraux
dans lesquels se
réalisent les actes
de parole.

CT 2 : Produire à l’oral CT 3 : Comprendre des
CT 4 : Produire des
des énoncés
énoncés dans lesquels se énoncés en réalisant
contenant les actes de réalisent les actes de
les actes de parole
parole exigés par la
parole exigés par la
exigés par la situation
situation de
situation de
de communication.
communication.
communication.
ème
2 Palier
3ème Palier
Au terme du 2ème palier du cycle primaire, à partir de Au terme du 3ème palier du cycle
supports sonores et visuels, l’élève est capable de primaire, à partir de supports sonores
comprendre et de produire, à l’oral et à l’écrit, des et/ou visuels, l’élève est capable de
énoncés dans lesquels se réalisent les actes de parole comprendre et produire, à l’oral et à
l’écrit, des énoncés mettant en œuvre
étudiés.
les actes de parole exigés par la
situation de communication.
C.T.1 : Comprendre, de courts énoncés oraux dans C.T.1 : Comprendre des énoncés oraux
lesquels se réalisent les actes de parole étudiés.
dans lesquels se réalisent des actes de
parole.
C.T.2 : Produire à l’oral des énoncés dans lesquels se C.T.2 : Produire à l’oral des énoncés
réalisent les actes de parole étudiés en situation dans lesquels se réalisent des actes de
d’interaction.
parole en respectant les contraintes de
la situation de communication.
C.T.3 : Comprendre des textes, porteurs d’actes de
C.T.3 : Comprendre des textes, porteurs
parole étudiés, en mettant en relation les paramètres d’actes de parole, en mettant en
de la situation de communication.
relation les paramètres de la situation
de communication.
C.T.4 : Produire à l’écrit, des textes d’une vingtaine C.T.4: Produire des textes d’une
de mots dans lesquels se réalisent les actes de trentaine de mots mettant en œuvre
paroles étudiés, en respectant les contraintes de la les actes de parole exigés par la
situation de communication.
situation de communication.
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3e AP

4e AP

5e AP

Initiation

Approfondissement
apprentissages
fondamentaux

Au terme de la 3e AP,
placé dans une
situation de
communication, l’élève
est capable de
comprendre et de
produire, à l’oral et à
l’écrit, un énoncé
minimal mettant en
œuvre un acte de
parole.

Au terme de la 4e AP,
l’élève est capable de
comprendre et de
produire de courts
énoncés, à l’oral et à l’écrit,
pour donner/demander de
l’information en respectant
les paramètres de la
situation de
communication.
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des Maîtrise des langages fondamentaux

Au terme du 5e AP, à partir de supports
sonores et visuels, l’élève est capable
de comprendre et produire, à l’oral et à
l’écrit, des énoncés mettant en œuvre
les actes de parole exigés par la
situation de communication.
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CT1: Comprendre des
énoncés oraux en
s’appuyant sur
l’intonation et le nonverbal.

CT1: Comprendre des
énoncés
oraux
dans
lesquels se réalisent les
actes de parole étudiés et
leurs variantes.

CT2: Produire à l’oral
des énoncés contenant
un acte de parole dans
une
situation
d’échange.

CT2 : Produire à l’oral des
énoncés pour donner CT2: Produire à l’oral des énoncés dans
/demander
de lesquels se réalisent des actes de parole
en respectant les contraintes de la
l’information.
situation de communication.

CT3: Comprendre des
textes (de 30 à 60 CT3 : Comprendre des
mots), porteurs
des textes (de 60 à 80 mots),
porteurs d’actes de parole
actes de parole étudiés.
pour donner/ demander de
l’information
CT4: Produire, à partir
de supports, des textes
d’une dizaine de mots
en réalisant un acte de
parole étudié.

CT1: Comprendre des énoncés oraux
pour distinguer différents actes de
parole en mettant en relation les
paramètres de la communication.

CT3: Comprendre des textes (de 80 à
120 mots), contenant des actes de
parole et leurs variantes, en mettant en
relation les paramètres de la situation
de communication.

CT4 : Produire, à partir de
supports, des textes d’une
vingtaine de mots

CT4: Produire un texte d’une trentaine
de mots en mettant en œuvre les actes
de parole exigés par la situation de
pour
donner/demander communication.
de l’information.
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3. Matrice conceptuelle du Cycle Primaire
3.1- Présentation
Dans une approche curriculaire des programmes, la matrice conceptuelle est un outil qui permet une mise en relation des savoirs-ressources avec les
compétences visées. Elle fournit l'inventaire des savoirs-ressources à mobiliser pour l’acquisition des compétences visées dans une discipline. Elle est présentée
sous forme de tableau synoptique élaboré pour le cycle et par palier. La matrice fait ressortir les concepts structurants de la discipline, qui sont objets de
l’apprentissage dans les programmes annuels.

3.2- Tableau de la matrice conceptuelle
La matrice conceptuelle suivante donne une vision globale des domaines et concepts structurants de la discipline. Elle permet une organisation cohérente
des programmes assurant ainsi une progression harmonieuse des apprentissages.
Paliers

Domaines

Oral
réception

Compétences
terminales

C.T.1 :
Comprendre, de
courts énoncés
oraux dans
lesquels se
réalisent les
actes de parole
étudiés.

Concepts

Contenus notionnels / Ressources

Actes de parole

- fonctions phatique et expressive du langage par des
énoncés standardisés

Communication
/
Echange

Conscience

3:2

(variantes lexicales et syntaxiques)
- communication directe
- échange de type conversationnel

- découpage de la chaine parlée (rythme, prosodie,
accent)
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phonologique
Oral
production

C.T.2 : Produire
à l’oral des
énoncés dans
lesquels se
réalisent les
actes de parole
étudiés en
situation
d’interaction.

Temps

- combinatoire et paires minimales

- les dimensions du temps (présent, passé, futur) par
rapport à un repère « le présent »
- simultanéité/ antériorité/ postériorité
- les modes (impératif, indicatif, infinitif)
- conjugaison des verbes usuels
- les indicateurs de temps

Palier 2

- les pronoms personnels de conjugaison

(3eAP

- les indicateurs spatiaux

4eAP)

- vocabulaire scolaire, mots concrets,
Espace

vocabulaire intersticiel (tous les mots qui permettent
à la classe de fonctionner)
- champs notionnels

Vocabulaire

3:2
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C.T.3 :
Comprendre
des textes,
porteurs d’actes
de parole
étudiés, en
mettant en
relation les
paramètres de
la situation de
communication.
C.T.4 : Produire
à l’écrit, des
énoncés d’une
vingtaine de
mots dans
lesquels se
réalisent les
actes de paroles
étudiés, en
respectant les
contraintes de
la situation de
communication.

Actes de parole

- fonction référentielle du langage
- correspondance graphie/ phonie

Appropriation
du signe et du
sens

- structure et organisation
- la chronologie, les substituts
- Image du texte : présentation (titre, paragraphes,
références), illustration

Grammaire de
Texte

- la ponctuation forte (le point, le point
d’interrogation, le point d’exclamation)

(cohérence
textuelle)

- la phrase simple :
types de phrase (déclarative, interrogative,
exclamative)
formes de phrase (affirmative, négative)
- latéralité : gauche/droite
- organisation de l’espace écriture

Syntaxe
- formation des lettres en respectant les règles
d’écriture
- correspondance phonie/ graphie

Espace
Spatialité

- les dimensions du temps (présent, passé, futur) par
rapport à un repère « le présent »
- simultanéité/ antériorité/ postériorité
- les modes (impératif, indicatif, infinitif)

3:3
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Conscience
orthographique
Temps

Oral
réception

Oral
production

C.T.1 :
Comprendre
des énoncés
oraux dans
lesquels se
réalisent des
actes de parole.
C.T.2 : Produire
à l’oral des
énoncés dans
lesquels se
réalisent des
actes de parole
en respectant
les contraintes
de la situation
de
communication.

3:4

Actes de parole
Communication

Grammaire

Temps / Espace

- les indicateurs de temps
- les pronoms personnels de conjugaison
- conjugaison des verbes du 1er groupe + verbes être
et avoir
- la transcription des formes verbales en conjugaison

- fonction expressive du langage
- directe/indirecte
- paramètres de la situation de communication (qui
parle, à qui, de quoi, pourquoi)

- Syntaxe de l’oral :
traitement des éléments linguistiques et prosodiques
- les dimensions du temps (présent, passé, futur) par
rapport à un repère « le présent »
- simultanéité/ antériorité/ postériorité
- imparfait, passé simple
- conjugaison des verbes pronominaux
- les modes (impératif, indicatif, infinitif)
- la dimension spatio-temporelle : les indicateurs de
temps / d’espace
- la formation des mots, sens et emploi
- vocabulaire thématique lié aux thèmes du
programme
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Vocabulaire

Palier 3

Ecrit
réception

(5eAP)

Ecrit
production

C.T.3 :
Comprendre
des textes,
porteurs d’actes
de parole, en
mettant en
relation les
paramètres de
la situation de
communication.
C.T.4 : Produire
des énoncés
d’une trentaine
de mots
mettant en
œuvre les actes
de parole exigés
par la situation
de
communication.

Actes de parole

- fonction référentielle du langage

Grammaire de
Texte

- Image du texte : présentation (titre, paragraphes,
références), illustration

(cohérence
textuelle)

- la ponctuation

- structure, organisation
- orthographe grammaticale
Orthographe

- orthographe lexicale

- la phrase simple / phrase complexe
Syntaxe

- les fonctions syntaxiques

- formation des mots, sens et emploi
Vocabulaire

Temps

3:5

- la chronologie, les substituts, les connecteurs

- vocabulaire thématique
- les dimensions du temps (présent, passé, futur) par
rapport à un repère « le présent »
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- simultanéité/ antériorité/ postériorité
- les modes (impératif, indicatif, infinitif)
- les temps du récit : imparfait, passé simple
- les indicateurs de temps
- les pronoms personnels de conjugaison
- conjugaison des verbes du 1er groupe + verbes être
et avoir
- la transcription des formes verbales en conjugaison
Compétences transversales
et valeurs à développer

Résoudre des situations problèmes, exprimer sa citoyenneté, s’ouvrir sur le monde,
manifester son autonomie, développer un esprit d’analyse et de synthèse, interagir
positivement, communiquer de manière efficace…
- Les valeurs : le civisme, le respect, la solidarité, l’amitié…

4. Programmes annuels
4.1- Présentation
Les tableaux suivants présentent les programmes détaillés par années. Les contenus sont déduits de la matrice conceptuelle précédemment
présentée, dans le respect des prérequis et des volumes horaires impartis. Pour chaque année d'apprentissage, la lecture des tableaux permet
d'anticiper sur le niveau de « performance» attendu. Chaque compétence terminale se démultiplie en trois composantes (disciplinaire,
transversale, valeurs).

3:6
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4.2-Tableaux des programmes annuels
e

COMPETENCE GLOBALE : Au terme de la 3 AP, placé dans une situation de communication, l’élève est capable de comprendre
et de produire, à l’oral et à l’écrit, un énoncé minimal mettant en œuvre un acte de parole.
VALEURS
-Identité : L'élève a conscience des éléments qui composent son identité algérienne (l'Islamité, l'Arabité et l'Amazighité).
-Conscience nationale: Au-delà de l'étendue géographique du pays et la diversité de sa population, l'élève a conscience de ce qui
fait l'unité nationale à savoir une histoire, une culture, des valeurs partagées, une communauté de destin, des symboles…
-Citoyenneté : L'élève est en mesure de délimiter en toute objectivité ce qui relève des droits et ce qui relève des devoirs en tant
que futur citoyen et de mettre en pratique cette pondération dans ses rapports avec les autres. (Cf. Constitution algérienne).
-0uverture sur le monde :
Tout en ayant conscience de son identité, socle de sa personnalité, l'élève est en mesure de prendre de l'intérêt à connaître les
autres civilisations, de percevoir les ressemblances et les différences entre les cultures pour s'ouvrir sur les civilisations du monde
et respecter l'altérité.
COMPETENCES TRANSVERSALES
D’ordre intellectuel
L'élève est capable de :
-résoudre des situations problèmes en rapport avec son âge
et ses centres d’intérêt.
-rechercher seul des informations dans des documents proposés.
D’ordre méthodologique
L'élève est capable de :
-réaliser un projet individuel et/ou de s’inscrire dans un projet
collectif.

- se faire comprendre dans des situations de communication
de vie scolaire.

-restituer oralement une information.

-interagir positivement.

-organiser son travail.

-participer à un travail de groupe en fonction des ressources

- utiliser les ressources de la communication verbale et non
verbale.
D’ordre personnel et social
L'élève est capable de :

3:7
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D’ordre de la communication

dont il dispose.

L'élève est capable de :

- fournir un effort soutenu dans les tâches dans lesquelles il
s'engage.

- écouter les autres et de ne pas les interrompre avant son tour
de parole.

-s'auto évaluer à l’aide de grilles et d'accepter l'évaluation du
groupe.

Domaines

-manifester sa créativité et de justifier ses choix par des moyens
linguistiques et non linguistiques.

Compétences
Terminales

Composantes
de la
compétence
terminale

Types de Situations
d’apprentissage

Savoirs ressources

3:8

Critères et
indicateurs
d’évaluation

Horaire
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Savoir écouter/parler

CT1:
Comprendre
des énoncés
oraux en
s’appuyant
sur
l’intonation
et le nonverbal.

- Connaître le
système
phonologique
et prosodique.

- Distinguer
les intonations
des
interlocuteurs
dans un
énoncé.

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 Actes de parole
Actes sociaux : établir un
contact,

 Qualité de
l’écoute

saluer (les adultes, le groupe),
se présenter, remercier,
accepter, refuser, s’excuser,
prendre congé.
Actes de demande : exprimer
un besoin, demander (une
autorisation, un objet, de l’aide,
le nom d’une personne ou d’un
objet, une information sur une
personne ou un objet, une
explication).
Actes d’expression du degré du
savoir : dire qu’on sait/ ne sait
pas, qu’on comprend /ne
comprend pas.

- Connaitre les
symboles de la
nation
algérienne.

Actes d’expression de
l’affectivité :
dire sa joie, son chagrin.
Actes de réponse : donner une
information (sur soi, sa famille,
son école, son quartier), donner
une explication, dire ce qu’on
est en train de faire.

3:9

- Les élèves écoutent
des consignes pour
réaliser
individuellement une
action en classe (ranger
des livres, classer des
objets,..)
- Les élèves se
présentent à tour de
rôle en utilisant le
modèle proposé par
l’enseignant(e).
- Les élèves écoutent un
conte pour retrouver un
élément spécifique
(personnage, temps,
lieu, action).

-Ecoute
complète de la
consigne.
-Ecoute
complète de
l’énoncé.

20 mn
oral /
jour

 Pertinence de
l’écoute

- Sélection des
informations.

- L’enseignant(e) met les
élèves en situation de
dialogue (en binômes)
pour saluer et se
présenter.

- Sélection des
éléments de la
communication
(qui parle, à qui,
de quoi)

- Chaque élève présente
son binôme au groupe
classe par le (ré) emploi
d’une structure lexicale

- Identification
des repères

x3
=

1h par
semaine

spatio –
temporels.
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CT2:

Produire à
l’oral des
énoncés
contenant
un acte de
parole dans
une
situation
d’échange.

- (Re) produire
un énoncé de
façon
intelligible.

- Restituer un
message
écouté.

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

Actes de présentation des
faits : présenter un fait,
annoncer un événement.
Actes d’expression pour
évoquer :
Evoquer des actions vécues,
retrouver les éléments d’une
histoire racontée, retrouver la
chronologie d’un récit.
 Système phonologique
- Progression phonologique
 Communication/ Echange
- Echange de type
conversationnel

- Exprimer son
identité
algérienne.

- Fonctions phatique et
expressive du langage

donnée.
- L’enseignant(e) met les
élèves en situation de
s’exprimer chacun sur
un événement du
quotidien en employant
des ressources
linguistique données.
- Les élèves participent à
une conversation sur un
thème civique donné
(maintenir la propreté
de la classe, éviter le
gaspillage…) en
reformulant des
énoncés.
-…

- Les paramètres de la situation
de communication.
 Le lexique (stock lexical visé :
600 à 800 mots)
-Vocabulaire thématique (voir
tableau des thèmes)

 Pertinence de
la production

- Réalisation de
d’actes de
parole exigés
par la situation
de
communication
- Observation
des règles
sociales de la
communication

 Correction de
la langue

- Les phonèmes
sont
réalisés
correctement
rendant
le
message
intelligible.

 La grammaire (implicite)
- notion de texte

- Respect de
l’intonation.

- notion de phrase

- Respect de
l’organisation de

- les différentes intonations :

3::
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assertion, interrogation,
injonction et exclamation.
- les traits prosodiques : pauses,
hésitations, accents
d’insistance, arrêts.

la phrase.
- Utilisation du
lexique des
actes de parole.

- les marques
d’enchaînements : mais, puis,
alors
- les formules figées : il y a, il
faut.
- les pronoms personnels de
conjugaison (je, tu, il/elle, nous,
vous, ils/elles, on…)
Conjugaison à l’oral
- conjugaison au présent de
l’indicatif des verbes : être,
avoir, faire, dire, pouvoir, aller,
voir, vouloir, venir et devoir +
er
verbes du 1 groupe (aimer,
chanter…).
- conjugaison au présent de
l’impératif des verbes de
consignes (écrire, terminer,
compléter, entourer,
souligner…) et des verbes

422
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fonctionnels (prendre, ranger ).
CT3:
Comprendre
des textes
(de 30 à 60
mots),
porteurs
des actes de
parole
étudiés.

- Connaître le
système
graphique du
français.

- Développer
des stratégies
de lecture.

- conjugaison au passé
composé et au futur des verbes
usuels.
 Espace et Spatialité
Latéralité : gauche/droite
 Signe / Sens (encoder et
décoder)
 La combinatoire
 Correspondance graphie
/phonie

Savoir lire

 Les graphies (scripte/ cursive,
minuscule/majuscule)
-Développer le
goût de la
lecture.

 Correspondances phonie graphie (un phonème =un
graphème)

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

- L’enseignant place les
élèves en situation de
lecture compréhension
en leur demandant de
relier des mots, des
phrases, des
paragraphes à des
images dans un travail
collectif.

 Correction de
la langue :
-Bonne
prononciation
/articulation.

- L’enseignant(e) met les
élèves en situation de
lire un dialogue (en
binôme), chaque élève
lisant une réplique

- Respect des
pauses et des
enchaînements

- Les élèves participent
à la reconstitution d’un
texte en lisant chacun
un paragraphe ou une
partie.
-…

 Les paramètres de la
situation de communication.
 Grammaire de texte :
- Image du texte
- La chronologie
- substituts lexicaux
(synonymie)
- substituts grammaticaux
(pronoms personnels)
- Les signes de ponctuation (le
422
point, le point d’exclamation, le
point d’interrogation, les deux
points et le tiret).

 Qualité de la
lecture :
-Lecture à haute
voix.

-Manifester sa
compréhension
par une
reformulation
orale du texte
par des
réponses à des
questions.

20 mn
lecture
/jour
x3
=
1h par
semaine

-Mise en
relation
texte/image.
-Respect de
l’intonation pour
rendre le
message
intelligible.
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Produire, à
partir de
supports,
des énoncés
d’une
dizaine de
mots en
réalisant un
acte de
parole
étudié.
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- L’enseignant(e) met les
élèves en situation de
copier dans une écriture
cursive régulière et
lisible, un texte sans
erreur orthographique
ou de ponctuation et en
respectant la mise en
page.

- Maîtriser les
aspects
graphomoteurs du
français.

- Développer
ses stratégies
de production
à l’écrit.

- L’enseignant(e) met les
élèves en situation de
répondre à une
consigne d’écriture à
partir d’un modèle.
- Participer à la
réalisation d’un projet
(affiche, dépliant, …) en
élaborant une trace
écrite : mot, phrase,...

- Participer à
la vie
culturelle de
l’école et de
son
environnemen
t

- L’enseignant(e) met les
élèves en situation de
produire un énoncé en
s’appuyant sur des
ressources données :
lexique, boite à outils,
document.

 Pertinence de
la production :
- Utilisation des
ressources
proposées.
- Respect de la
consigne.
- Emploi de la
graphie adaptée.
 Organisation
du texte :
-Unité de sens
de l’ensemble.
-Présentation
lisible du travail.

20 mn
écrit/
jour
x3
=
1h par
semaine

 Correction
de la langue :
- Respect de
l’organisation de
la phrase.
- Bonne
orthographe des
mots.

-…

423
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***
e

COMPETENCE GLOBALE : Au terme de la 4 AP, l’élève est capable de comprendre et de produire de courts énoncés, à l’oral et à l’écrit, pour donner/demander
de l’information en respectant les paramètres de la situation de communication.
VALEURS
-Identité : L'élève a conscience des éléments qui composent son identité algérienne (l'Islamité, l'Arabité et l'Amazighité).
-Conscience nationale: Au-delà de l'étendue géographique du pays et la diversité de sa population, l'élève a conscience de ce qui fait l'unité nationale à savoir
une histoire, une culture, des valeurs partagées, une communauté de destin, des symboles…
-Citoyenneté : L'élève est en mesure de délimiter en toute objectivité ce qui relève des droits et ce qui relève des devoirs en tant que futur citoyen et de mettre
en pratique cette pondération dans ses rapports avec les autres. (Cf. Constitution algérienne).
-0uverture sur le monde :
Tout en ayant conscience de son identité, socle de sa personnalité, l'élève est en mesure de prendre de l'intérêt à connaître les autres civilisations, de percevoir
les ressemblances et les différences entre les cultures pour s'ouvrir sur les civilisations du monde et respecter l'altérité.
COMPETENCES TRANSVERSALES
D’ordre intellectuel
L'élève est capable de :
-résoudre les situations problèmes en rapport avec son âge et ses centres
d’intérêt.
-rechercher seul des informations dans des documents proposés.
D’ordre méthodologique
L'élève est capable de :
-réaliser un projet individuel et/ou de s’inscrire dans un projet collectif.
-restituer oralement une information.
-organiser son travail.
D’ordre de la communication

- écouter les autres et de ne pas les interrompre avant son tour de parole.
- se faire comprendre dans des situations de communication de vie scolaire.
- utiliser les ressources de la communication verbale et non verbale.
D’ordre personnel et social
L'élève est capable de :
-interagir positivement.
-participer à un travail de groupe en fonction des ressources dont il dispose.
- fournir un effort soutenu dans les tâches dans lesquelles il s'engage.
-s'auto évaluer à l’aide de grilles et d'accepter l'évaluation du groupe.
-manifester sa créativité et de justifier ses choix par des moyens linguistiques
et non linguistiques.

L'élève est capable de :

424
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Compétences
Terminales

Savoir écouter/ parler

CT1:

Comprendre
des énoncés
oraux dans
lesquels se
réalisent les
actes de
parole étudiés
et leurs
variantes.

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

Composantes
de la
compétence
terminale
- Maîtriser le
système
phonologique et
prosodique.

Savoirs ressources

 Actes de parole
Actes sociaux :
Saluer/prendre congé, se
présenter/ présenter
quelqu’un.
(+ variantes)

- Adopter une
attitude
d’écoute.

- Connaitre les
lieux de
préservation du
patrimoine.

Actes de demande :
Demander (quelque chose +
formule de politesse, la
permission de faire quelque
chose, des renseignements
sur un fait, un événement
vécu, demander le temps
qu’il fait, qu’il fera,
demander son chemin).
Demander à quelqu’un de
faire quelque chose :
ordonner, conseiller.
Actes de réponse : Donner
des informations (sur son
état, sur une personne, un
événement, un objet, une
quantité, une mesure).
Actes d’expression du degré
du savoir : dire qu’on sait/
ne sait pas, qu’on

425

Types de Situations
d’apprentissage

Critères et
indicateurs
d’évaluation

- Les élèves écoutent des
documents sonores pour
retrouver les paramètres
de la situation de
communication demandés
par l’enseignant(e).
- L’enseignant(e) met les
élèves en situation
d’écouter d’un document
sonore et en vérifiera la
compréhension en leur
demandant de restituer
l’information essentielle
devant le groupe classe.

 Qualité de
l’écoute :
-Ecoute complète
de la consigne.

- L’enseignant(e) met les
élèves en situation
d’exprimer à voix haute
des sentiments et des
impressions ressentis à
l’écoute d’un document
sonore (poésie, fable,
conte,..)

Horaire

-Ecoute complète
de l’énoncé.
 Pertinence de
l’écoute :
-Sélection de
l’information
essentielle.
-Identification des
éléments
de la
communication

20 mn
oral /
jour
x3

= 1h par
semaine

- Les élèves sont mis en
situation de donner une
information simple en
répondant à une
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comprend /ne comprend
pas.
Actes d’expression de
l’affectivité :
exprimer un sentiment, une
préférence.
Actes de présentation des
faits : présenter un fait,
annoncer un événement, le
situer dans le temps et dans
l’espace).
Actes d’expression pour
évoquer : raconter un
événement personnel,
retrouver les éléments
d’une histoire racontée,
retrouver la chronologie
d’un récit.
 Système phonologique
- Progression phonologique
 Communication/ Echange
- Echange de type
conversationnel
- Fonctions phatique et
expressive du langage
- Les paramètres de la
situation de communication.
 Le lexique (stock lexical
visé : 800 à 1200 mots)
-Vocabulaire thématique et
fonctionnel
Les mots et leur formation :

426

demande.

-...
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- Les familles de mots
- préfixation :
*préfixe de négation : dé..,
in.., im.
*préfixe de répétition : re..
- suffixation:
*nom d’agent en : eur, ier
*nom d’action en : age,
ment.
*diminutif en : et, ette.
Les mots et leur sens
- La définition d’un mot (son
explication par des
périphrases, par des
synonymes, par des
antonymes).
- Les différents sens d’un
mot.
- Les homophones.
- Les homographes.
 La grammaire (explicite)
- le texte :
- Image du texte
- La chronologie
- substituts lexicaux
(synonymie)
- substituts grammaticaux
- Les signes de ponctuation
(le point, point
d’exclamation, le point
d’interrogation, les deux

427
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points, le tiret, la virgule).
- la phrase :
- Les types de phrases
(interrogatif, exclamatif,
déclaratif, impératif)
- Les formes de phrases :
La phrase affirmative,
La phrase négative (ne…pas,
ni…ni)
Les constituants de la
phrase simple GN/S + GV
- les compléments du verbe
- les compléments
circonstanciels de temps, de
lieu.
Le groupe nominal et ses
constituants :
- le nom et le déterminant
- le déterminant (article
défini, article indéfini,
adjectif possessif, adjectif
démonstratif)
- le nom et l’adjectif
qualificatif

428
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Le groupe verbal :
- le verbe
- l’infinitif du verbe
- les différents groupes du
verbe
Les noms :
- le nom commun
- le nom propre
Les pronoms :
- les pronoms de
conjugaison
- les substituts du nom
(sujet, COD, COI)
Les compléments
circonstanciels :
- les indicateurs temporels
(chronologie, passé,
présent, futur)
- les indicateurs spatiaux
(localisation, orientation)
La relation syntaxique :
Les accords :
- la relation sujet/verbe
- l’accord en genre et en
nombre de l’adjectif avec le
nom

429
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La phrase complexe :
- les phrases coordonnées
avec « et »
- les phrases juxtaposées
L’orthographe
- pluriel des noms en « s »
- le pluriel des noms en « x »
- le genre et le nombre des
noms
Conjugaison à l’oral
- au présent de l’indicatif
des verbes : être, avoir,
faire, dire, pouvoir, aller,
voir, vouloir, venir et devoir
er
+ verbes du 1 groupe
(aimer, chanter…).
- au présent de l’impératif
des verbes de consignes
(écrire, terminer,
compléter, entourer,
souligner…) et des verbes
fonctionnels (prendre,
ranger …).
- au passé composé et au
futur des verbes usuels.

42:
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Conjugaison à l’écrit :
- au présent de
er
l’indicatif des verbes du 1
groupe, du verbe être et du
verbe avoir.
- au futur simple des verbes
er
du 1 groupe.
 Espace et Spatialité
Latéralité : gauche/droite
 Signe / Sens (encoder et
décoder)
 La combinatoire
 Correspondance graphie
/phonie
 Les graphies (scripte/
cursive,
minuscule/majuscule)
 Correspondances phonie graphie
 (un phonème =un
graphème)
CT2 :
Produire à
l’oral des
énoncés pour
donner/
demander de
l’information.

- Prendre sa
place dans un
échange pour
communiquer.
Restituer de
l’information.
- S’engager à
transmettre les
principes de
solidarité.

422



 Pertinence de
la production :
- Réalisation
d’actes de
parole exigés par
la situation de
communication.
- Expression des
relations de
causalité (parce
que), de
temporalité, de
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spatialité.
- Observation des
règles sociales de
la
communication.

 Correction de
la langue :
- Exactitude de la
prononciation des
sons et des mots.
- Respect de
l’intonation.
- Respect de
l’organisation de
la phrase.
- Utilisation des
variantes
linguistiques des
actes de parole.

422
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CT3 :

Savoir lire

Comprendre
des textes (de
60 à 80 mots),
porteurs
d’actes de
parole pour
donner/
demander de
l’information

- Maîtriser le
système
graphique et
phonologique
du français.

- Développer
des stratégies
de lecture.

- S’imprégner
d’attitudes et
de
comportements
de respect de la
vie en général
et de
l’environnemen
t

423

- Pendant la lecture
commune d’un texte, les
élèves, mis en groupes,
sont invités à :
- trouver à quel terme du
texte renvoient les
substituts nominaux et
pronominaux,
- prendre appui sur les
indicateurs pour
comprendre les
enchaînements du texte et
en construire le sens.

- Chaque élève est tenu
d’oraliser un ou des
texte(s) (connus, sus par
cœur ou lus) devant la
classe pour en partager
collectivement le plaisir et
l’intérêt.

 Correction de
la langue :
- Bonne
prononciation
/articulation.

 Qualité
de la lecture :
- Lecture à haute
voix.
- Respect de
l’intonation pour
rendre le sens du
message.

30 mn
lecture/jour
x3

- Manifester sa
compréhension
=1h30mn par
par une
reformulation
semaine
orale du texte par
des réponses à
des questions.
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-Ecrire pour
répondre à une
consigne
d’écriture.

 Pertinence de
la production :
- L’enseignant(e) met les
-Utilisation des
élèves en situation d’écrire ressources
individuellement en
proposées.
répondant à une consigne,
-Respect de la
à un questionnaire.
consigne.

- Développer
ses stratégies
de production à
l’écrit.

- L’enseignant(e) met les
élèves en situation de
production d’un énoncé à
partir de ressources
données : lexique, boite à
outils, document sonore.

CT4 :

Produire, à
partir de
supports, des
énoncés d’une
vingtaine de
mots
pour donner/
demander de
l’information.

- Participer à la
vie culturelle de
l’école et de son
environnement.

- Ecrire sous la dictée un
texte de vingt mots, en
sachant :
- marquer l’accord en
genre et en nombre dans
le groupe nominal,

Savoir écrire

- marquer l’accord du
verbe et du sujet dans des
phrases où l’ordre
syntaxique régulier est
respecté,

424

- orthographier
correctement les mots du
lexique courant.

- Les élèves sont mis en

- Emploi de la
graphie adaptée

30 mn
écrit/

 Organisation
du texte :
-Utilisation des
relations de
temporalité et
spatialité.

jour
x3

=1h 30mn par

semaine
-Respect de la
structure du texte
à produire

 Correction de
la langue :

-Respect de
l’organisation de
la phrase.
-Bonne
orthographe des
mots.
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e

COMPETENCE GLOBALE : Au terme du 5 AP, à partir de supports sonores et visuels, l’élève est capable de comprendre et produire, à
l’oral et à l’écrit, des énoncés mettant en œuvre les actes de parole exigés par la situation de communication.

VALEURS
-Identité : L'élève a conscience des éléments qui composent son identité algérienne (l'Islamité, l'Arabité et l'Amazighité).
-Conscience nationale: Au-delà de l'étendue géographique du pays et la diversité de sa population, l'élève a conscience de ce qui fait
l'unité nationale à savoir une histoire, une culture, des valeurs partagées, une communauté de destin, des symboles…
-Citoyenneté : L'élève est en mesure de délimiter en toute objectivité ce qui relève des droits et ce qui relève des devoirs en tant que
futur citoyen et de mettre en pratique cette pondération dans ses rapports avec les autres. (Cf. Constitution algérienne).
-0uverture sur le monde :
Tout en ayant conscience de son identité, socle de sa personnalité, l'élève est en mesure de prendre de l'intérêt à connaître les autres
civilisations, de percevoir les ressemblances et les différences entre les cultures pour s'ouvrir sur les civilisations du monde et respecter
l'altérité.
COMPETENCES TRANSVERSALES
D’ordre intellectuel
L'élève est capable de :
-résoudre les situations problèmes en rapport avec son âge et
ses centres d’intérêt.
-rechercher seul des informations dans des documents proposés.
D’ordre méthodologique
L'élève est capable de :
-réaliser un projet individuel et/ou de s’inscrire dans un projet
collectif.

- écouter les autres et de ne pas les interrompre avant son tour de
parole.

-restituer oralement une information.

L'élève est capable de :

-organiser son travail.

-interagir positivement.

- se faire comprendre dans des situations de communication de vie
scolaire.
- utiliser les ressources de la communication verbale et non verbale.
D’ordre personnel et social

425
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-participer à un travail de groupe en fonction des ressources dont il
dispose.

D’ordre de la communication
L'élève est capable de :

- fournir un effort soutenu dans les tâches dans lesquelles il
s'engage.
-s'auto évaluer à l’aide de grilles et d'accepter l'évaluation du
groupe.

Savoir écouter

Domaines

-manifester sa créativité et de justifier ses choix par des moyens
linguistiques et non linguistiques.

Compétences
Terminales

Composantes de
la compétence
terminale

Savoirs ressources

Types de Situations
d’apprentissage

 Actes de parole :
- Actes sociaux
CT1:

Comprendre des
énoncés oraux
pour distinguer
différents actes
de parole en
mettant en
relation les
paramètres de la
communication.

- Maîtrise du
système
phonologique et
prosodique.

- Adopter une
attitude
d’écoute
sélective.

- Actes de demande
- Actes d’expression du
degré du savoir
- Actes d’expression de
l’affectivité
- Actes de réponse
- Actes de présentation
des faits

426

Critères et
indicateurs
d’évaluation

- Les élèves sont placés
en situation d’écouter
des

 Qualité de
l’écoute :

consignes précises pour
réaliser individuellement
des activités dans le
cadre d’un projet puis de
comparer les réponses
en groupes

-Ecoute complète
de la consigne.

- les élèves sont placés
en situation d’écouter
des informations, des

 Pertinence de
l’écoute :

-Ecoute complète
de l’énoncé.

Horaire

20 mn
oral /
jour
x3
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- Actes d’expression
pour évoquer

 Grammaire de texte
 Les articulateurs :
- indicateurs de temps
- indicateurs de lieu

427

explications pour les
restituer oralement
devant le groupe classe.
- Ecouter des poésies,
récits, histoires, des
contes pour retrouver
dans le cadre d’activités
de groupes un élément
spécifique de temps, de

-Sélection de
l’information
essentielle.

= 1h par
semaine

-Identification des
éléments de la
communication.
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CT2:

Produire à l’oral
des énoncés dans
lesquels
se
réalisent
des
actes de parole
en respectant les
contraintes de la
situation
de
communication.

- Prendre sa
place dans un
échange
conversationnel.

- Utiliser les
ressources de la
communication
verbale et non
verbale.

- conjonctions de
coordination (car, mais,
donc)
 Les substituts :
- pronoms personnels,
pronoms possessifs,
pronoms démonstratifs
- termes génériques
 Les réseaux de
signification
- alternance des temps

lieu ou d’action, une
trame narrative…
- L’enseignant(e) met les
élèves en situation
d’écoute pour identifier
des actes de paroles.
- Commenter son travail
et ses productions pour
expliquer ses choix au
groupe.

 Pertinence de
la production :
-Réalisation
d’actes de
parole exigés par
la situation de
communication
-Expression des
relations de
causalité (parce
que), de
temporalité, de
spatialité

- lexique thématique
- numérotation
- Adopter des
valeurs et des
comportements
civiques.

 La ponctuation
le point, point
d’exclamation, le point
d’interrogation, les deux
points, le tiret, la virgule,
les guillemets.
 Grammaire de phrase
(explicite)

Savoir écouter/parler

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

- La phrase simple :
- la forme négative
(ne…plus, ne…rien, ne …
jamais)
- la phrase interrogative
(avec les adverbes 428
interrogatifs : Quand ?
Où ? Pourquoi ?
Combien ? Comment ?

-Observation des
règles sociales de
la communication
 Correction de la
langue :

-Exactitude de la
prononciation des
sons et des mots.
-Respect de
l’intonation.
-Respect de
l’organisation de
la phrase.
-Utilisation des
variantes
linguistiques des
actes de parole.
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- Construire du
sens à l’aide
d’indices
textuels.

- Après lecture à haute
voix par l’enseignant,
d’un texte narratif ou
documentaire, les élèves
en dégagent le thème
principal et en relèvent
les informations
importantes puis les
reformulent oralement
ou par écrit.

- Rechercher seul
des informations
dans un texte.

 Correction de la
langue :
- Bonne
prononciation
/articulation.

 Qualité
de la lecture :

- Lecture à haute
voix.
- Echanger avec ses
camarades de groupe
puis de la classe des
informations sur des
textes pour réaliser un
travail scolaire.

- Faire preuve de
curiosité
intellectuelle et
scientifique.

- Respect de
l’intonation pour
rendre le sens du
message.

30 mn
écrit/
jour
x3

- Manifester sa
compréhension
par

=1h 30
mn par

- Présenter
semaine
une
individuellement un
album lu en rapport avec reformulation
le thème d’un projet
orale du texte par

429

des réponses à
des
- Participer à une lecture
collective en lisant une
questions.
phrase d’introduction ou
de clôture, une amorce
ou une partie de texte.

- Lire des textes
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- Améliorer sa
production écrite à partir
 Pertinence de la
des observations du
production :
maître, du groupe-Respect de la
classe.
consigne.

- Produire un
texte en fonction
d’une situation
de
communication.

- L’élève réécrit, un texte
- Utilisation
en référence au projet
pertinente des
d’écriture et aux
ressources
suggestions de révision
proposées.
élaborées en classe et
pour cela, ajouter,
-Emploi de la
supprimer, déplacer ou graphie
remplacer des morceaux
adaptée
plus ou moins
importants de textes;
des mots.

- Assurer la
présentation
d’un écrit.

- Apprécier la
communication
et les échanges
avec les autres.

l’élève produit,

Savoir écrire

- individuellement, un
énoncé en s’appuyant
sur des ressources
données : lexique, boîte
à outils… et en
respectant l’intention de
communication (pour
informer, pour décrire,
pour expliquer).

42:

- Dans le cadre d’un
projet ou d’une activité
d’écriture (récit, fiche
d’identité d’un animal,
compte rendu
d’expérience), les élèves
rédigent en groupe un
texte d’une trentaine de
mots en respectant, la
ponctuation, les

 Organisation
du texte :
- Respect de la
structure du texte
à produire.

30 mn
écrit/
jour
x3

=1h
30mn
par
semaine

- Utilisation des
relations de
temporalité et
spatialité.
- Emploi adéquat
des temps
verbaux.
- Emploi adéquat
des substituts.
- la ponctuation
 Correction de
la langue :
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5. Mise en œuvre du programme
5.1- Recommandations de mise œuvre du programme

Dans une démarche d’intégration, les compétences globales de fin d’années et de fin de paliers permettent l’atteinte de la compétence
globale de fin de cycle primaire. C’est dans le cadre de situations de communication que l’élève apprend la langue. Aussi,
 sur le plan didactique :

- Il sera proposé à l’élève des situations de communications diversifiées porteuses de valeurs à l’oral comme à l’écrit aussi bien en réception
qu’en production.
- Il sera développé chez l’élève une conscience des valeurs nationales et universelles à travers le choix des supports oraux et écrits.
- En 3e AP, une place prépondérante sera accordée à l’oral.
- L’enseignement / apprentissage de l’oral et de l’écrit est mené de façon convergente.
- Il sera développé chez l’élève une « conscience phonologique » dans le cadre de la progression phonologique retenue.
- L’élève s’exprimera par l’emploi d’énoncés dits « actes de parole » (ou actes de langage) qui favorisent l’interlocution. Les actes de parole
retenus dans le programme de 3e AP seront déclinés avec plus de variantes en 4e et 5eAP, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.
- Les apprentissages linguistiques seront mis en place de manière implicite (3e AP) puis explicite (4e et 5e AP). La langue devient objet d'étude.
- Les compétences de lecteur et de scripteur seront développées dans le cadre de projets porteurs de valeurs nationales et universelles.
 sur le plan pédagogique :
- Les apprentissages seront réalisés dans le cadre de situations problèmes, contexte favorable à l’apprentissage. « La situation-problème est
une situation d’apprentissage signifiante et concrète. Elle a un lien avec la réalité de l’élève, l’interpellant en faisant naître chez lui un
questionnement. Sa pratique, fondée sur l’activité, donne l’occasion à l’élève d’expliquer sa démarche, d’expliciter sa pensée et de justifier
ses choix pour répondre aux questions posées ou au problème à résoudre . » in Guide Méthodologique d’Elaboration des Programmes, juin
2009.
- L’élève doit agir: l’activité doit s’impliquer dans le processus d’apprentissage.
- A l’oral, l’appropriation progressive de la langue se fera : par mémorisation, répétition, commutation, substitution, systématisation,
réemploi et reformulation.
432
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- A l’écrit, elle se fera par reproduction, substitution, réemploi et emploi.
- En lecture, le point de départ de l’enseignement/apprentissage est le texte qui doit présenter aux élèves de manière implicite ou explicite
des valeurs nationales ou universelles.
On évitera de présenter à l’élève une suite de phonèmes dépourvue de signification. La démarche s’appuiera sur des stratégies
convergentes basées sur la prise de sens et la connaissance du code.
- Les apprentissages linguistiques se feront dans le cadre d’une démarche inductive à partir d’un texte écrit. Ils concerneront le vocabulaire,
la conjugaison, la grammaire et l’orthographe.
- En production écrite, l’élève sera amené à (re)produire de courts énoncés.
- La planification du projet, qui relève du pré-pédagogique, précèdera sa mise en œuvre en classe.
- Il sera mis en place des moments d’évaluation du projet et d’évaluation des apprentissages par le biais de situations d’intégrations.
La gestion du volume horaire se fera sur cette base :
Nombre de semaines/ l’année pour
l’application du programme

Volume horaire
hebdomadaire

Durée d’une
séance

Séance
remédiation

3e AP

32 semaines

3 heures

45 mn

/

4e AP

32 semaines

5 h.15 mn

45 mn

01

5e AP

32 semaines

5 h.15 mn

45 mn

01

5.2- Recommandations sur la nomenclature des moyens didactiques

Il est nécessaire de mettre l’élève en contact avec des écrits variés. Les textes doivent être accessibles et intéressants, en rapport avec les
préoccupations de la tranche d’âge concernée. Ils traiteront de sujets familiers au jeune apprenant.
432
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Le manuel scolaire
- La sélection des textes s’organisera autour de leur fonction :
 Les textes à fonctions poétique et ludique : comptines, chansons, devinettes, poèmes, bandes dessinées (B.D.) …
 Les textes qui induisent un échange verbal : dialogues, saynètes…
Les textes qui racontent : contes merveilleux, petits récits, B.D., lettres…
Les textes qui décrivent : fiches techniques (d’un animal, d’une plante), listes,
bandes dessinées illustrant un processus.
 Les textes qui disent comment faire : recettes de cuisine pour enfants, notices
de fabrication simple, notices de montage d’un jouet, modes d’emploi, listes de
conseils, d’instructions, de consignes, règles de jeux…
Les textes qui visent à convaincre : affiches, panneaux à valeur éducative (santé, hygiène, code de la route…).

- Ils seront d’une longueur moyenne d’environ 30 mots en 3e AP, de 80 mots en 4e AP, de 100 à 120 mots en 5e AP, avec un pourcentage inférieur
à 10 % de mots nouveaux.
- Ils seront référencés (auteur, sources, date,…).
- Ils seront constitués de phrases simples et de phrases coordonnées avec des mots relevant d’un vocabulaire courant.
- Ils seront accompagnés d’illustrations pour faciliter à l’élève l’accès au sens.
- Les textes seront porteurs de valeurs nationales pour permettre à l’élève de s’imprégner d’une connaissance juste et profonde du patrimoine
historique, linguistique, culturel et cultuel.
- Les documents iconiques et les représentations graphiques seront d’une grande lisibilité pour transmettre l’information et permettre ainsi une bonne
exploitation pédagogique. A cet égard, la littérature de jeunesse constituera un fonds documentaire essentiel, adapté à la sensibilité des élèves et à
leurs centres d’intérêt tout en leur apportant une large ouverture sur le monde pour s’imprégner des valeurs universelles.
Autres moyens didactiques :
En dehors du manuel scolaire, il est souhaitable de proposer à la classe d’explorer divers ouvrages : albums, livres documentaires, dictionnaires,
mémos, catalogues, revues, bandes dessinées, imagiers, adaptés à l’âge et à la sensibilité des apprenants. Il ne s’agit pas de « lire » tous ces ouvrages
mais d’avoir la possibilité de les feuilleter, de mettre l’élève en contact avec l’écrit. Ce contact contribue à susciter la curiosité de l’élève et à
433
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provoquer l'envie de lire. Cela permet à l’élève, par exemple, de prendre conscience du cadre d’une bande dessinée : vignettes, couleurs,
personnages, dialogues, bulles…, ou d’observer une carte ailleurs que dans un livre de géographie.
Ressources documentaires de l’école :
La mise en place de ressources documentaires dans l’école : bibliothèque, médiathèque, salle d’informatique… est une condition pour
favoriser les apprentissages. Ceci représente une réelle ouverture au monde de l’écrit et des T.I.C.E.
5.3- Recommandations sur l’évaluation
L’évaluation doit être planifiée et intégrée dans l’acte d’enseignement /apprentissage. Les compétences sont évaluables de manière positive dans le cadre de la
pédagogie de la réussite. Deux principes de base sont à retenir en évaluation :

 les compétences sont évaluables dans toutes leurs composantes (disciplinaire, transversale, valeur) ;
 les élèves sont évalués individuellement.
L’approche par les compétences qui repose sur le choix d’une pédagogie de l’intégration détermine une évaluation différente, nouvelle qui conduit à évaluer les
acquis des élèves à travers des situations-problèmes nécessitant une production complexe de la part de l’élève. Elle peut prendre plusieurs formes :
Evaluation diagnostique, elle vise à établir l’état des lieux des savoirs acquis liés aux savoirs et aux savoirs faire concernant la compétence visée. Elle permet de
programmer les apprentissages pour combler les éventuelles lacunes détectées et bâtir la suite sur les ressources existantes.
Evaluation formative, elle permet de mesurer régulièrement le taux d’intégration des savoirs en vue d’apporter la régulation nécessaire pour une meilleure
progression. Elle se fera à l’oral comme à l’écrit pendant le déroulement du projet.
Evaluation certificative, elle permet de valider le niveau de compétence atteint par chaque élève pour s’assurer de la maîtrise des compétences installées, à la fin
d'une période donnée (trimestre, année).
Pour pouvoir évaluer les élèves, il est important de les mettre en situation de mobilisation de leurs acquis dans des situations d’intégration qui présentent des
tâches nouvelles de même niveau de complexité, sur la base des critères de réussite retenus. La situation d’intégration, souvent proche d’une situation quotidienne,
permet à l’apprenant l’exercice de la compétence proprement dite et par là même, à l’enseignant(e), de vérifier si l’apprenant est compétent en examinant le degré
d’adéquation entre la production de l’élève et les critères retenus en vue de prendre une décision (pour réguler, certifier ou orienter).
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Pour l’élaboration des épreuves d’évaluation, en particulier d’évaluation certificative, on se réfèrera aux tableaux des programmes annuels. Ils devront constituer
le repère essentiel pour l’élaboration des sujets d’examens de fin de cycle et pour la définition des critères et des indicateurs des grilles d’évaluation. Les critères
retenus doivent être peu nombreux, indépendants, formulés de façon claire, opérationnalisés par des indicateurs et couvrir une compétence.

6- Les thèmes :
- La citoyenneté (le pays : le drapeau, l’hymne national, la monnaie, la capitale, les
fêtes nationales et religieuses…)

Les droits et les devoirs vis-à-vis de la collectivité, de la société.
-L’environnement
- L’école et son environnement immédiat, la classe, le mobilier scolaire….
- La campagne, les animaux domestiques, les animaux de la ferme………….
La population
- La famille, les fêtes de famille
- La famille : la vie en famille,
Le développement durable
La lutte contre le gaspillage de l’eau, de l’électricité, du papier…….
3e AP

Les droits de l’homme
Droit à l’éducation ou instruction, à la santé, l’alimentation…
La santé
Les vaccins, l’hygiène, l’alimentation…
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La sécurité
- La prévention des accidents domestiques.
Les risques majeurs
- Les tremblements de terre.
Le patrimoine
Le patrimoine matériel : palais historiques, ruines romaines…
L’environnement
-La flore : les plantes, la forêt, les jardins.
- La flore : les fleurs, les arbres.
La population
Le développement durable
- Les énergies renouvelables
4e AP

Les droits de l’homme
- La charte des droits de l’enfant
La santé
- La santé et le corps humain : l’alimentation (fruits légumes………), les vitamines et
le développement du corps humain.
- L’hygiène corporelle
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- Les métiers de la santé : dentiste, docteur, infirmier, …
La sécurité
- La prévention contre les accidents de la circulation (mesures à respecter en
traversant la route…)
Les risques majeurs :
- Les inondations
Le patrimoine
- Les musées
L’environnement
- La faune en Algérie.
- Les animaux sauvages.
La population
- Les peuples du monde.
Le développement durable
-Les nouvelles énergies propres : solaire, éolienne.
Les droits de l’homme
- Droit à la liberté
5e AP

La santé

437

2116 - ًمناهج مرحلة التعلٌم االبتدائ

وزارة التربٌة الوطنٌة

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

- La prévention contre les maladies
La sécurité
- La sécurité routière
Les risques majeurs
- Les catastrophes naturelles (séismes, tsunamis, inondations, ouragans)
Le patrimoine
- Les monuments historiques, les sites protégés, les musées.

--------------------------------------------------------.
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1. Présentation de la discipline
1.1. Finalités spécifiques de la discipline pour le niveau 1 :
Ces programmes sont destinés aux enseignants de langue amazighe en 4ème et 5ème AP depuis l’organisation de cet enseignement par niveaux
d’apprentissage. Le contenu proposé est à variante dominante kabyle, son réaménagement en langue amazighe intervariantale n’est pas encore à l’ordre du jour
ainsi que prévu par le plan d’action du MEN. Il est recommandé à tout utilisateur de l’adapter au parler réel des élèves de sa classe.
En tant que langue maternelle pour les apprenants des régions amazighophones et langue seconde pour les autres :



Les élèves de ces régions arrivent en 4ème AP avec le niveau de l’oral acquis dans la pratique quotidienne, alors que leurs camarades non amazighophones ne

font que découvrir cette langue pour la première fois. Leur intégration au groupe – s’ils ne constituent pas une classe homogène à part – leur permet de combler
leur retard au fur et à mesure de leur participation aux séances d’expression et de communication orales. Quant à l’écrit, les deux catégories d’apprenants
entament leurs apprentissages au même niveau d’initiation en lecture et en écriture. Leur scolarité antérieure est identique.



Ce programme à la carte est donc proposé pour les débutants dans cette langue à n’importe quel cycle d’enseignement tout en tenant compte de l’âge des

apprenants.

1.2. Contribution de la discipline à la réalisation des compétences terminales, des compétences transversales et des valeurs :
1.2.1. Tout en ayant comme objectif essentiel la maîtrise de ce moyen de communication, l’enseignement de la langue amazighe contribue à la réalisation
des compétences terminales :
en tant que véhicule des valeurs socioculturelles de tous les Algériens, mais aussi du patrimoine culturel amazigh ;
en tant que composante de l’identité nationale, elle constitue le moyen de raffermir les liens spirituels des citoyens et les fondements de leur personnalité,
participant ainsi à la tâche commune de l’éducation du citoyen ;
par le choix des formes de discours à dominante narrative, elle participe avec les autres langues à l’initiation au récit qui intègre le dialogue et la description
en attendant d’introduire plus tard d’autres éléments constitutifs de la compétence discursive ;
par les domaines d’apprentissage de l’oral et de l’écrit, la langue amazighe rejoint dans son programme les autres disciplines pour une participation active à
la promotion des langues vivantes à l’école y compris la langue d’enseignement.
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1.2.2.
Les valeurs
valeurs

Contribution de la discipline
Domaine de formation de la personnalité
Sur le plan de l’ancrage national

Est en mesure de s’approprier les principes de Les élèves participent à la cérémonie hebdomadaire de la levée
l’Algérianité et d’exprimer son respect pour les des couleurs et l’hymne national et en acquièrent la signification
symboles qui les incarnent.
Est capable de connaitre les institutions de la Ils sont invités à produire des textes courts relatifs à une visite
nation algérienne et de manifester son attachement aux services d’état-civil et autres services des autres institutions.
à leur égard.
Est imprégné d’une connaissance large du
patrimoine de la nation sur le plan historique,
géographique, linguistique, culturel et religieux

- Faire écouter aux élèves des contes du patrimoine amazigh (ex :
Tasaft n uwaghezniw) ; avant la séance d’expression orale,
récitent un poème de Ben Mohamed chanté par Idir, etc).
- Proposer des textes à lire de caractère : historiques (portraits de
personnages historiques, faire lire des textes de langue amazighe
en relation avec leurs programme d’histoire) ; géographiques
(visiter des sites historiques et des musées algériens) ; culturels
(faire rédiger les élèves pour raconter les traditions locales).

Est en mesure de participer à la vie d’un groupe
(ses pairs, sa classe, sa famille et son quartier) et
de tenir des rôles fondés sur la responsabilité et la
solidarité et le respect des règles communes

Ils exercent le rôle d’animateurs au sein de groupes de travail et
débattent, par exemple, sur la responsabilité collective,
l’incivisme, le respect des règles, la solidarité, etc.

Est capable de prendre l’initiative et de persévérer

Réaliser avec l’enseignant un journal mural à l’occasion du 20
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avril ou 12 janvier …

pour réaliser un objectif collectif

Sur le plan de l’ouverture sur l’universel
Est conscient de la diversité des pays du monde,
des civilisations et des cultures autres que la
sienne

A partir de documentation appropriée ou d’autres supports, faire
découvrir une diversité de pays du monde pour les amener à
découvrir un autre monde et en respecter la culture et les
civilisations des autres.

Est instruit des problèmes qui touchent l’humanité
(pauvreté, sécurité, santé, environnement) et de
l’existence d’institutions et d’instances
internationales les plus connues dans son
environnement, et d’avoir une idée globale de
leurs missions

Sensibiliser les élèves chaque fois que l’occasion se présente en
leurs faisant toucher du doigt leurs conséquences néfastes sur le
plan affectif humain et sociale.

Les compétences transversales
Compétences d’ordre intellectuel
exercer ses capacités d’observation, de classement, de
sériation, de catégorisation

Rendre l’élève capable de saisir les éléments de cohésion
dans un texte , sa structure ; comprendre le sens des mots
nouveaux à partir du contexte.

utiliser des raisonnements de types inductifs et
déductifs

Induire le sens général à partir du para-texte.

s’appliquer à résoudre des problèmes adaptés à son
âge

Produire un écrit en s’inspirant du texte de lecture.

exprimer son point de vue

Donner son propre avis par rapport à celui de l’autrui
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exercer sa curiosité, son imagination et sa créativité

Chercher et rapporter des écrits sur le patrimoine amazigh.

Exercer son autonomie.
Compétences d’ordre méthodologique
organiser son travail et de le réaliser avec application

Habituer les élèves à se servir d’un brouillon avant le
propre.

S’intégrer dans un groupe de travail et d’apporter sa
contribution à la réalisation des tâches communes

Inciter les élèves à participer activement à la production des
textes courts et variés.

Utiliser des analyses simples à des fins de
compréhension

La lecture silencieuse en langue amazighe est l’occasion
pour l’élève de faire un essai de comprendre le texte pour
répondre aux questions du professeur.

Compétences d’ordre social, personnel et collectif
Sur le plan personnel
se poser des questions sur son rôle de futur adulte
Faire le choix sur son futur professionnel et justifier ses
préférences en évoquant ses intérêts et ses possibilités.
se poser des questions sur ses possibilités, ses intérêts
et ses motivations
Les charger, à tour de rôle, de responsabilités à l’école au
aimer prendre des initiatives et exercer des
niveau de la bonne tenue de la classe ( tableau, par terre,
responsabilités dans son école
tables, décoration, organisation).
- L’enseignant joue le rôle de facilitateur qui n »intervient
Apprendre à être autonome
qu’en cas de blocage ;
- Faire ses exercices sans faire appel à autrui.
 être capable de persévérance
Rendre compte, en classe, des visites de sites, de
participer à des activités intellectuelles ou physiques
manifestations culturelles, de lectures personnelles,
qui contribuent à son épanouissement personnel et au
d’événements vécus chez lui ou dans le cartier.
développement de ses potentialités
de choisir des occupations intellectuelles et physiques
pour l’épanouissement de ses potentialités et d’y
consacrer l’effort nécessaire
443
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Sur le plan social et collectif
connaître les valeurs sociales et s’en imprégner
développer des conduites de coopération et d’entreaide adaptés à son âge
- s’intéresser à son environnement immédiat (quartier,
village, ville) et de contribuer à l’organisation des
grandes activités qui s’y déroulent
- participer à la protection et la sauvegarde de la
qualité de l’environnement immédiat
- contribuer à la préservation des ressources naturelles
et d’adopter des comportements qui les protègent

Rendre compte des traditions célébrées en famille ou dans
son milieu social.
Habituer les élèves à coopérer des activités de type scolaire
ou en dehors de l’école.
Les élèves sont d’abord initiés à la préservation de
l’environnement scolaire, puis à leur milieu social (quartier,
préservation et assainissement) en fin être sensibles à tous
les efforts à fournir pour la préservation de l’environnement
en général.

Compétences d’ordre communicatif
communiquer de manière efficace dans les diverses
situations de communication
communiquer en utilisant les différents langages :
littéraire, artistique et corporel
d’utiliser les moyens d’information et de
communication pour transmettre et recevoir des
messages
d’exploiter les ressources des TIC pour rechercher
l’information et communiquer avec ses pairs
participer à des échanges dans différentes situations par
une écoute appropriée, un dialogue responsable et
constructif.
2.6.2 Tableau des thèmes transversaux

En cours de langue amazigh, les séances de communication
orale ou écrites, sont abordés en diversifiant les échanges et
les situations (dialogues, échanges d’informations,
expression d’opinions contradictoires, conversations directes
ou à distance, correspondances écrites, SMS, comptes
rendus de lecture, rapport de scènes vécues, etc.)

Le but de ces thèmes transversaux est :
- d’introduire des thématiques universelles (sur les questions qui interpellent l’humanité) dans le cadre
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de l’éducation globale en partant de la connaissance sensible/intuitive vers les conceptualisations;
- Fournir des supports pour les transversalités entre programmes disciplinaires, dans le cadre d’objectifs d’éducation partagés, et développer dans leur
prolongement les valeurs qui leur donnent un sens pragmatique et un sens moral.
Chaque discipline puisera, dans ces thématiques générales, les thèmes d’études appropriés.
Thématiques : Education relative à :

Thèmes possibles
La préservation d’un milieu sain et la lutte contre la pollution
La protection de la faune et de la flore

L’environnement

La désertification : causes naturelles et causes humaines
Le climat et Le climat
………..
La cellule familiale et la structure sociale
Le peuplement
La gestion et la régulation de la démographie
L’exode rural et ses conséquences
………..
La préservation des ressources naturelles
La lutte contre le gaspillage
Les énergies renouvelables
………..
Les droits inaliénables : l’alimentation, l’éducation, la santé…
Les droits de l’enfant
La démocratie
La liberté d’expression
………
L’hygiène sous toutes ses formes
L’Alimentation

La population

Le développement durable

Les droits de l’homme

La santé
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La prévention en matière de santé
…………
La sécurité routière
La prévention
Les accidents de la route et leurs conséquences
…………
Les inondations
Le séisme
Les incendies
La prévention des risques
……….
Le patrimoine national
Le patrimoine universel
Le patrimoine historique, culturel, linguistique…. et la mémoire des
peuples.
………………..…

La sécurité

Les risques majeurs

Le patrimoine

1.3. Orientation sur la nature des ressources et savoirs à mobiliser.
Les contenus de programmes de la langue amazighe sont issus d’abord de la culture orale, ce trésor inestimable transmis par les ancêtres aux générations
qui se sont succédés à travers les régions et qui en sont la source. Cette culture s’articule autour des grands axes du récit, de la légende, poésie, chansons,
proverbes, devinettes et du conte ... Elle a longtemps couru le risque de disparaître avant de prendre les dispositions salutaires de la transformer en culture écrite.
Les récents résultats de recherche ont permis de concrétiser son écriture par l’adoption :
- de trois transcriptions au choix parmi les alphabets : latin, arabe, tifinagh, le premier adopté par nos programmes dans le but de le faire bénéficier des résultats
de travaux qui l’ont adapté à l’alphabet international utilisé dans la formation des enseignants. D’autres régions font le choix d’utiliser, soit le système de
transcription arabe, soit le tifinagh tamaceght ;
- d’un vocabulaire emprunté à chacune des principales variantes linguistiques en conservant les mêmes graphèmes et en adaptant les phonèmes au parler de la
région ;
- d’outils de la langue élaborés en syntaxe morphologie pour être communs aux différentes variantes de la langue amazighe ;
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- des textes d’auteurs et de poètes contemporains qui écrivent en amazigh ou des traductions de textes sont actuellement proposés pour servir de soutiens à
l’apprentissage des variantes.
Tous ces moyens sont autant de ressources à mobiliser dans les programmes, notamment la tradition orale dont la survie ne peut être sauvée que par l’accès à
l’écriture et grâce à la prise en charge de tamazight par l’école.

2. Présentation du profil disciplinaire de niveau 1.
2.1. Note de Présentation :
Ce profil de sortie de niveau 4 traduit la capacité de s’exprimer oralement et par écrit, de lire ainsi que l’acquisition des méthodes de travail et des valeurs :
2.2. Tableau du profil de sortie

Compétence
globale

Compétences
terminales

Profil de fin de l’enseignement primaire (niveau 2)
Au terme d’un cursus de deux (83) années d’apprentissage de langue amazighe,
l’apprenant aura :
- la capacité de s’exprimer et de communiquer plus ou moins correctement à l’oral dans des
situations adaptées à son niveau d’apprentissage et aux aptitudes langagières acquises
antérieurement (élèves amazighophones) ;
- la capacité de lire, de comprendre et de produire plus ou moins correctement de courts
textes variés d’au moins quarante (08) mots, adaptés à son niveau d’apprentissage et à ses
acquisitions antérieures (élèves amazighophone et non-amazighophone) ;
- Acquis l’amour du travail soigné, l’amour de la patrie et le respect de ses symboles en vue
de construire sa citoyenneté.
Compétence terminale 1
Domaine de l’oral réception
Au terme de l’enseignement primaire (niveau4), l’apprenant amazighophone et nonamazighophone aura la capacité de comprendre un message oral dans des situations
adaptées à son niveau d’apprentissage.
Compétence terminale 2
Domaine de l’oral production
Au terme de l’enseignement primaire (niveau4), l’apprenant amazighophone et nonamazighophone aura la capacité de s’exprimer et de communiquer plus ou moins
correctement à l’oral dans des situations adaptées à son niveau d’apprentissage.
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Compétence terminale 3
Domaine de l’écrit : Lecture et compréhension
Au terme de l’enseignement primaire (niveau4), l’apprenant amazighophone et nonamazighophone aura la capacité de lire et de comprendre plus ou moins correctement des
textes courts et variés adaptés à son niveau d’apprentissage et aux aptitudes acquises.
Compétence terminale 4
Domaine de l’écrit : production
Au terme de l’enseignement primaire (niveau4), l’apprenant amazighophone et nonamazighophone sera capable de produire plus ou moins correctement des textes courts et
variés d’au moins 08 mots adaptés à son niveau d’apprentissage et aux aptitudes déjà
acquises.

3. Plan des ressources pour le développement des compétences (Matrice conceptuelle)
3.1. Note de Présentation : le tableau suivant concerne les domaines qui fondent l’apprentissage de la langue amazighe, les ressources nécessaires à la
construction de la compétence (savoirs et ressources méthodologiques) et les compétences visées dans chaque domaine.
3.2. Tableau des ressources pour le développement des compétences
Domaines
structurant

Ressources nécessaires
à la construction de la compétence
Savoirs

Ressources
méthodologiques

Catégorie de mots :
Noms, verbes, adjectifs, adverbes et particules ;

Renforcer les acquis
antérieurs, améliorer la

Niveau 1

de la discipline

Compétences
terminales
visées

Compréhension

Etre capable de
comprendre un
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de l’oral

message oral
dans des
situations de
communication.

Actes de parole et formes et types de phrases ;
Textes courts et variés.

pratique langagière, aider à
mieux comprendre le sens
des message et utiliser les
supports audiovisuels.

Production de
l’oral

Etre capable de
produire un
message oral
dans des
situations de
communication.

Aider à mieux organiser ses
propos, enrichir son bagage
linguistique pour mieux
communiquer, mettre en
situation de produire.

Lecture et
compréhension
de l’écrit

Etre capable de
lire des textes
courants de
formes diverses.

Présentation :
- se présenter et présenter autrui ;
- actes de paroles de communication ;
- raconter et rapporter. ;
- réciter ;
Produire aux situations d’échange ;
- Réagir spontanément.
Etude du système graphique :

Ecriture et
production de
l’écrit

Etre capable de
produire des
textes courants
de formes
diverses.

- Les syllabes et les mots ;
- Accès aux sens
-Types de textes courants à lire ;
- les outils de la langue ;
- choix de textes motivant.

-

Copie de modèles d’écriture ;
Dictée de mots, de phrases et de textes ;
Production de textes courts et diversifiés.
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renforcer l’apprentissage du
système spécifique
amazigh, initier par la
méthode semi-globale à les
déchiffrer les mots et les
phrases, à en dégager les
unités essentielle en vu de
compréhension de l’écrit et
d’une lecture courante.
produire des énoncés
communicatifs courts,
utiliser les notions
linguistiques acquises pour
une production écrite
intégrée, se servir de
situations et de moyens
aidons à la production.
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4. Les Programmes annuels
4.1. Note de Présentation : le plan des

programmes annuels de N1 (4ème et 5èmeAP) se présentent

sous les rubriques suivantes :

. Les domaines qui sont les fondements essentiels de l’apprentissage de la langue amazighe ;
. Les compétences terminales attendues en fin de chaque année et dont le développement intégré doit
aboutir à la réalisation de chaque compétence globale ;

. Les composantes essentielles de chaque compétence terminale par rapport à chaque domaine
d’apprentissage ;

. Les ressources nécessaires à la construction de la compétence terminale détaillée correspondant à chaque
composante de compétence visée dans le domaine ;

. Des exemples de situations correspondant à chaque séance d’apprentissage destinée à traiter avec les
élèves un élément de ressources dont certains peuvent suggérer à l’enseignant d’intégrer un élément de
valeur ou de compétence transversale proposé dans le programme ;

. L’objectif de la rubrique évaluation vise l’évaluation continue des apprenants sous forme de situations
d’intégration après chaque réalisation d’une composante de compétence terminale ;

. La démarche concernant la répartition des séances et des horaires d’apprentissage ainsi que leur
déroulement est recommandé dans la rubrique « recommandations spéciales » et développé dans le
document d’accompagnement.
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4.2Programme annuel de la 4ème AP :
Compétence globale :
A l’issue de la 0ème AP, l’élève s’exprime, communique, lit des textes courts diversifiés où domine le récit et produit des énoncés dans des situations de
communication significatives ou réelles.
Valeurs: Il aura été initié à prendre conscience de son appartenance identitaire algérienne, à être tolérant, poli et respectueux de l’environnement social et naturel.
Compétences transversales : Il aura appris à travailler, à s’organiser, à réfléchir, à prendre des initiatives et à compter sur soi.
Domaines

Compétences
terminales
L’apprenant
amazighophone
ou non
amazighophone

Compréhension
orale

aura été initié,
dans des
situations de
communication
significatives pour
lui à
comprendre le
sens global d’un
message écouté.

Types de situations
d’apprentissage.

Composition
de la compétence

Ressources


Mémoriser de
s mots, des phrases,
des textes courts ;

Retrouver les
personnages ou les
locuteurs à l’écoute
d’un texte, d’un
dialogue ou d’une
conversation ;

Identifier les
éléments spatiotemporels, le thème,
à l’écoute d’un texte ;

* Les mots :
- les noms et prénoms de
personnes, les noms de lieux ;
- Le lexique scolaire (classe et
cour) ;
- Les verbes : temps ;
- Les particules : deg, ɣer, s, d,
…
- Indicateurs de lieu et de
temps : tura, sdat, da, din,
azekka, …
- Les adjectifs : azedgan,
aberkan, awraɣ, ungif, …

* Organiser des séances
d’écoute :

* Les actes de paroles :

- Il réagit
* Jeux de consignes ou spontanément à
l’écoute d’une
de questions :
consigne
- exécuter des les
consignes ou répondre - Mémorise aisément


Saisir à
l’écoute les actes de
paroles de
communication ;


Comprendre
452

 Azul ; amek telliḍ ? ;
Adwal : tanemmirt, ar tufat,
 Asissen : isem-iw, nekk d …,

wa d …, asissen n twacult, hat-a …, wihin d wa …

Critères d’évaluation

horaires

* L’élève :

- De poèmes et de chants
courts ;

- Discrimine les
phonèmes à
l’écoute ;

- De dialogues, de
saynètes ;

- Manifeste son avis
par mimique ;

- De textes courants de
diverses formes, lus par
l’enseignant ou par les
élèves ;

- Montre qu’il a
compris une consigne
par un geste ;

19h
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les consignes du
maître ;

 Asuter n wumlan : acḥal deg

leɛmer-ik ? isem-ik ?, anda i
tzedɣeḍ ?, anwa ?, d acu-tt ?,

Saisir à
amek i tettiliḍ, …,
l’écoute d’un texte les
Aqbal neɣ aggami n usnubget:
éléments
as-d, mačči ass-a, ad tesweḍ
d’énonciation par
lqahwa? ur stufaɣ ara, ...
l’intonation.
Akud : igerrez lḥal, d iṭij assa, d asemmiḍ, acḥal ssaɛa ?,
…
Asenfali n yiḥulfan: bɣiɣ,
ḥemleɣ, ur iyi-yeɛjib ara,
Awelleh d usegdel: ɣurek!,
ilaq, yuwi-d, …
- Les consignes du maître : aru,
ɣer, ldim idlisen, …






les actes (va au tableau,
ouvre ton livre, distribue
les
cahiers
à
tes
camarade, ramasse les
feuilles par terre, croise
tes bras…).

les mots, les phrases
et les textes écoutés ;
- Il identifie, à l’écoute
de textes :

les personnages, les
Les consignes et les lieux, les moments,
questions sont formuler leur prononciation ;
en situations pour tester
- Il identifie les
la compréhension des
sentiments du
apprenants.
locuteur à l’écoute
de l’intonation.

* Les phrases :
- phrases simples et types de
phrases (déclarative,
impérative, interrogative,
exclamative).
* Textes et énoncés :
Conversation téléphonique,
proverbes, devinettes, poèmes,
chansons, blagues, histoires
courtes.
- Lecture de textes par le
maître :
- Reconnaître un personnage,
une situation d’énonciation
(qui, quoi, à qui, où, quand,
comment) ?

452
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Se présenter
et présenter des
personnes, des
choses et des lieux ;

Produire des
phrases simples ;

Produire un
message avec une
articulation
correcte ;

Communique
r au moyen d’actes
de parole ;

Poser des
questions pour
s’informer ou y
répondre dans une
situation de
communication ;

Raconter une
histoire écoutée ou
lue ;

Réciter des
textes courts ;

S’exprimer
d’une manière
compréhensible
lorsque on y
solliciter ;

Réagir à une
situation de
comportement
répréhensible.
453

Faire
mutuellement * L’élève :
connaissance :
- un camarade, un ami, les
- Articule
membres de la famille, une
- en donnant ses nom et convenablement les
ville, un village, une fontaine,
prénom, son âge et son syllabes ;
adresse, dire ses
…;
- il tient compte des
préférences en terme
- Montrer le contenu de son
éléments
de jeux ;
prosodiques (voix
cartable ;
- Organiser des
modérée,
- Désigner les objets de la
échanges entre élèves à intonation…) ;
classe ;
partir d’un événement
survenu en classe, dans - il demande la
- Dire l’endroit où on habite,
la cour ou en dehors de parole avant de
parler ;
* Actes de parole de l’école ;
communication :
-Il laisse la parole aux
- Organiser les élèves en
autres ;
- Utiliser des actes de parole
groupes et les charger
dans ses relations avec son
de dialoguer entre eux
- il respecte la parole
entourage (voir la
sur des thèmes
des autres ;
compréhension orale).
différents (une fête
familiale une journée de - il pose des
* Raconter, rapporter :
volontariat, célébration questions
- Une histoire écoutée en
d’une tradition, une fête pertinentes
classe, un dessin animé vu à la nationale …) ;
- il répond aux
télé, une scène observée ;
questions par des
- Rapporter un évènement ou - compter en
phrases précises et
tamazight : les tables,
une scène dans la rue ;
les élèves, les feuilles de correctes ;
- Reformuler un texte écouté
papier, les pages d’un
…
- Reformule
*Les présentations :

19h
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*Réciter :
- Des comptines et des
poèmes appris ;

livre … ;

- mettre les élèves en
situation de
communication chez
- Des devinettes, des chants l’épicier, chez le
écoutés.
médecin, chez le
boulanger, au marché, à
*Situation d’échanges :
la poste …
- Dialoguer avec l’enseignant ;
- Converser avec un ou
plusieurs camarades en
utilisant des interrogatifs les
interrogatifs : amek, anda, acu,
melmi, ayɣer, …
- Répondre à l’appel
téléphonique ;
- Participer à une saynète
jouée en classe.
* Réagir :
- Réagir par rapport à des
erreurs ;

convenablement des
phrases ;

- Utilise un
vocabulaire adapté ;
- Il sait faire des
phrases entières et
correctes ;
- Utilise sciemment
les actes de parole
nécessaires
- Il sait raconter une
histoire du début à la
fin ;
-Il sait rapporter
fidèlement : un fait
divers,
un
évènement survenu
à l’école ou dans la
rue.

- Réagir à une méchanceté ;
- Réagir à une mauvaise action
…
454
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*Maîtriser la
graphie adoptée
ainsi que les
interférences avec
les autres graphies ;
* Maîtriser la
segmentation des
mots en lecture à
haute voix ;
*Prononcer
correctement les
phonèmes et les
graphèmes ;
*Maîtriser le sens
des éléments de
ponctuation simple ;
*Lire à haute voix
d’une façon
modérée et
consciente et avec
une intonation
correcte ;
*Construire le sens
d’un texte court.
*Acquérir des
habitudes de
lectures.

*Système graphique :
- Les graphèmes et les
phonèmes du système
graphique adopté en prenant
en charge des spécificités de
l’alphabet adopté pour
transcrire tamazight.
*Les syllabes et les mots :

présentées dans le
manuel ;

- L’élève fait la
relation entre
graphèmes et
phonèmes ;
- Il articule
correctement les
syllabes à la lecture à
haute voix ;

- Exercices collectifs
- articulation des mots et (s/groupes) de
discrimination des sons ;
reconstitution de mots
- prononciation et intonation ; et de phrases à partir de
syllabes et de mots
- distinguer le sens de la
donnés dans le
ponctuation simple, les
désordre ;
majuscules et les minuscules ;
- Mettre les élèves en
*accéder au sens :
situation de correction
mutuelle dans les
- repérer les mots connus pour
séances de lecture à
accéder au sens ;
haute voix ;

- Il reconnaît les
intrus dans une liste
de mots ;

-acquérir par le contexte le
vocabulaire usuel de la vie
familiale, scolaire et sociale ;

- Il donne des
renseignements sur
un texte lu ;

- dégager le sens global d’un
texte à partir du titre et de
455

- Sous la conduite du
professeur discriminer
la graphie spécifique
utilisée en amazigh par
rapport aux deux autres
graphies

- Faire réagir
verbalement les élèves
à la suite d’une lecture
silencieuse de textes
variés pour vérifier la

- Il remet de l’ordre
dans le texte, dont
les phrases sont
données dans le
désordre ;

26h

- Il tient compte, en
lisant, de la
ponctuation simple ;

- Il lit correctement
en modérant sa
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l’observation de l’illustration
(paratexte).
*Types de textes courants à
lire :
- des textes courts à faire lire
(lettres, publicité, menus,
histoires, dialogues, notices,
faits divers, proverbes,
poèmes et chants …) ;
- les outils de la langue
nécessaires à la
lecture/compréhension
(pronoms personnels,
adjectifs, verbes, temps, lieux,
règles de la transcription du
système graphique adopté).
A expliquer dans le document
d’accompagnement.
*Le plaisir de lire :
- Choix de textes motivants
(contes illustrés, B.D. ; -texte
de lecture cursive (messages
inter classes, court textes
documentaires, notices de
médicaments, texte de
publicité, enseignes de locaux
commerciaux, fables …) ;
456

compréhension, la
reconnaissance des
mots connus et essayer
de comprendre d’autres
mots non connus.

voix ;

- l’enseignant porte au
tableau un texte court,
demande aux élèves de
mettre les points et les
virgules qui manquent ;

* les lieux

A la lecture d’un récit,
l’enseignant fait réagir
les apprenants sur les
personnages et le cadre
spatiotemporel ainsi
que sur les éléments
énonciatifs du texte.

- Il identifie, dans un
texte lu :
* les personnages

* les moments ; il
fait des lectures avec
motivation ;

- Il identifie la
situation de
communication (qui,
quoi, quand, où ?).
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l’écrit

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 Initiation à
orthographier
correctement des
mots et des
phrases simples ;

 Ecriture de clés
d’images et de
dessin ;

 Production de
phrases simples ;
 Production
d’énoncés
communicatifs
avec les notions
linguistiques
acquises ;
 Production de
textes courts
utilisés dans la vie
courante.

*Copie :
- Copier des modèles de
lettres (majuscules et
minuscules) ;
- copier des mots et des
phrases.
*Dictée :

- Séance pour
Récompenser les
meilleures copies.
- Organiser des séances
de dictées mutuelles ;

- Ecrire des mots et des - Organiser un jeu de
phrases sous la dictée ;
communication
inter/groupe par petits
- Dicter des mots et des
billets ;
phrases à autrui ;
- Dicter pour écrire sur écran ;
- Dicter des mots et des
phrases au moyen de l’image.
*Production de textes :
- Rédiger des consignes, des
formes de publicité, des SMS
sur portable, de courts textes
sur Internet pour
correspondre et des billets de
relation personnelle ;
- Ecrire des histoires courtes ;
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- Mettre les élèves en
situation de produire de
meilleures majuscules ;

- Organiser une
correspondance
inter/classes par petits
billets ou entre écoles ;

- L’élève maîtrise le
système graphique
adopté ;

- il tient compte des
lignes et des
interlignes en
respectant le
différentes formes
des graphèmes ;
- Il connaît l’ordre
alphabétique de la
transcription
adoptée ;

20h

- Il copie
- Organiser des séances correctement et
de comptines illustrées ; lisiblement un
paragraphe du
- Proposer des dialogues
manuel ;
de quelques répliques à
compléter ou à
- Il produit sans
fautes d’orthographe
produire ;
des SMS, une recette
- Faire produire de
de cuisine, de petites
courtes biographies
lettres familiales ;
s/forme de « fiches de
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- Rapporter brièvement un fait
divers ;
- Produire un texte pour
traduire un dessin ;
- Ponctuer un texte
(ponctuation simple)
- Faire parler deux
interlocuteurs dans un court
dialogue ;
- Se présenter dans une
biographie simple.

458

présentation » ;
- Proposer des textes
non ponctués à
ponctuer, etc.

- Il utilise à bon
escient, le
vocabulaire acquis ;
- Il répond plus ou
moins
convenablement à la
lettre qui lui est
adressée ;
- Il maîtrise l’usage
de la ponctuation
simple.
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4.3. Plan du programme annuel de la 5ème AP :
Compétence Globale
A l’issue de la 5ème AP, l’élève participe activement aux échanges verbaux avec son entourage, lit et
produit des textes courts diversifiés à dominante narrative dans des situations de communication réelles ou
fictives.
Valeurs : Il aura été initié à une citoyenneté ancrée dans sa culture ancestrale et dans ses valeurs morales,
religieuses, civiques et de tolérance.
Compétences transversales : Il aura été initié à être méthodique et organisé dans son travail en ayant conscience
des problèmes qui se posent à son niveau.

Domaines

Compétenc
es
terminales

Compréhen
sion et
production
orales

Composante
s
Ressources
de la
compétence

L’apprenant,  L’apprena
comprend,
nt
réagit à
s’exprime et
l’écoute
communique
d’autrui ou
plus au
d’un
moins
message
et
correctemen
répond
t à l’oral,
verbalemen
dans des
t ; Il
situations de
Rapporte
prise de
ce qu’il a vu
paroles ou
ou
d’échanges,
entendu ;
ayant des
 Il pose
aptitudes
des
langagières
questions
déjà
pour
acquises.
s’informer ;

- Il répond
aux
questions
qui lui sont
posées ;
- il participe
à des
situations
d’échange
pour
donner son
point de
vue.
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Situations
d’apprentissage.

*
Situations  Organiser
des séances de
d’échange :
communication
un
message téléphonique en
classe ;
téléphonique ;
 Organiser
une
invitation des séances de
dialogue pour
verbale à :
des invitations
mutuelles entre
- Un déjeuner, un
élèves en
gala,
utilisant des
une compétition
actes de
sportive, un
paroles ;
anniversaire, un

Charger les
voyage, une fête, la
élèves de
cueillette des olives,
ramener des
…;
contes puisés
* Réagir à une
du patrimoine
histoire :
amazigh pour
- qu’il raconte à son
les raconter les
tour ;
uns aux autres
- qu’il termine à sa
en classe ;
façon ;

Saisir
- sur laquelle il
l’occasion d’un
donne un point de
fait survenu en
vue.
classe pour faire
* Réagir à un texte
réagir les élèves
écouté :
en situation (le
- un conte, un récit,
retard d’un
un dialogue, un
élève, l’oubli
poème, un menu, un
d’un livre, la
questionnaire, une
perte d’un
publicité, …

Critères
d’évaluation

horai
res

* l’élève :
- sait
retrouver les
mots effacés
dans un
exercice à
trous ;
- sait remettre
en ordre des
phrases
présentées
dans un
désordre ;
- sait
manifester ses
préférences
pour telle ou
telle chose ;

36h

- utilise à bon
escient le
vocabulaire
acquis ;
- pose dans
une discussion
des questions
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- identifier les
cahier, …).
personnages, saisir
 Faire jouer
le sens global,
aux élèves les
identifier les
rôles
de
éléments spatiopersonnages
temporels,
d’un
conte
répliques aux
écouté ;
interlocuteurs d’un
- Faire réagir les
dialogue, saisir par
élèves après
l’intonation
l’écoute d’un
l’intention des
texte sur les
locuteurs, réciter
éléments
des poèmes,
d’énonciation
enrichir un menu ou
du texte ;
en proposer un
- Inviter les
autre, porter un
élèves à
jugement sur un
construire des
menu, répondre à
phrases libres à
un questionnaire,
partir d’une
produire une
liste de mots
publicité pour
présentés par
promouvoir un
le maître ;
produit, …
- Organiser des
* Rapporter :
séances de
- un dessin animé,
production
Un documentaire
orale où les
pour enfants vu à la
élèves
télé ; Un fait divers
racontent des
survenu dans le
événements
quartier ;
vécus
- une scène observée
personnelleme
nt.
dans la rue ;
- un évènement
heureux survenu dans
la famille.
* Poser des questions
pour :
- comprendre, savoir,
prendre connaissance,
satisfaire sa curiosité,
…
*
Répondre
aux
questions sur :
- le temps qu’il fait, son
lieu d’habitation, ses
préférences, ses
souhaits, ses voeux, ses
goûts, ses sentiments,
…
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pertinentes ;
Sait expliquer
un
phénomène
présenté sous
forme
d’image ;
- sait
reprendre à sa
manière prop
re un texte
écouté ;
- utilise
aisément dans
un récit les
indicateurs de
chronologie :
zik, yiwen
wass, dɣa,din
din,
taggara,
acḥal aya, …
- Mémorise
aisément les
mots, les
phrases et les
textes
écoutés ;
- Il identifie, à
l’écoute de
textes :
les
personnages,
les lieux, les
moments,
leur
prononciation
;
- Il identifie
les
sentiments
du locuteur à
l’écoute de
l’intonation.

2116 - ًمناهج مرحلة التعلٌم االبتدائ

وزارة التربٌة الوطنٌة

1 - L’élève
lit d’une
manière
consciente
des textes
courants et
variés à
dominante

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

* Segmenter
correctemen
t les mots et
les phrases ;

* Construire
du sens face
à l’écrit ;

narrative.
*
Différencier
les variétés
des textes
lus ;
Compréhen
sion et
production
de l’écrit

* Connaître
dans le
texte la
nature des
mots ;

* Lire pour
quel
objectif ?
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 Séances de
- L’élève
lecture
repère
individuelle à
facilement les
haute
mots déjà
voix pour
acquis ;
apprécier :
- L’élève
- La meilleure :
prononce
prononciation, correctement
l’intonation ;
les sons, les
- la bonne
mots ;
diction ;
- Il tient
- le respect de la compte de la
ponctuation
ponctuation
simple.
simple ;
 Mettre les
- Il lit avec
élèves en
une voix
situation de
modérée et
correction
une
mutuelle dans
intonation
les séances de
correcte ;
lecture à haute
- Il peut
voix ;
renseigner
 Mettre les
sur un texte
élèves en situation
lu ;
de réagir
- Il identifie
verbalement à la
le
suite d’une lecture
personnage
silencieuse de
d’un petit
textes variés pour
récit ;
vérifier la
- Il distingue
compréhension ;
- le nom : le genre et le
un poème
 Lecture
d’un texte en
nombre (amalay/unti,
cursive :
prose ;
asuf/asget) ;
 Les élèves
Il
acquiert
rapportent en
- Les prépositions :
une curiosité
classe divers
vis-à-vis du
deg, ɣer, s, d, …
textes
monde de
observés dans
- Les indicateurs de lieu
l’écrit.
leur
et de temps : tura, sdat,
environnemen
da, din, azekka, …
t immédiat :
une coupure
- Les adjectifs :
de journal, de
azedgan, aberkan,
courts textes
awraɣ, ungif, …
documentaire
ou publicitaires
- Lire pour : s’instruire,
dont ils auront
s’informer, le plaisir, …
à corriger des
erreurs
constatées en
présence du
maître.
- Articuler la lecture
des phrases ;
- Marquer les sens de
la ponctuation
simple ;
- Lire et prononcer à
voix modérée ;
- Lecture silencieuse ;
- Reconnaître les mots
déjà acquis ;
- Reconnaître les
types de phrase ;
- Saisir le sens des
connecteurs logiques ;
- Renseigner sur le
contenu d’un texte lu ;
- Découvrir et
caractériser un
personnage ;
- Saisir les éléments
d’énonciation du
texte ;
- Textes variés :
poème, conte, récit,
histoire, proverbe,
dialogue, lettre, … ;
- Les verbes : izri,
urmir s « ad », urmir
ussid, anaḍ ;
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2- Il produit
des textes
courts et
variés dans
des
situations
de
communica
tion
significative
s pour lui et
en fonction
de ses
acquisitions
langagières.
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* Sortir
progressive
ment de la
copie de
textes vers
la
production
de textes ;
* Ecrire
pour
traduire un
support
visuel ;
* Inventer
des écrits
courts ;
*
Correspond
re à
distance ;
* Utiliser
des
connecteur
s logiques ;
* Soigner
son écrit.

* Copie, dictée et la - Organiser des
séances
production :
d’imitation de
- Copier des énoncés
modèles
pour améliorer son
d’écriture ;
écriture ;
- Le professeur
- Ecrire des mots et des au tableau écrit
phrases sous la dictée ; sous la dictée
Compléter
des des élèves en
phrases par des mots commettant
intentionnelleme
convenables ;
nt des fautes
- Utiliser les mots d’orthographe
acquis dans un texte à
(réaction des
trous ;
élèves) ;
- Répondre à des
questions et à des - Organiser des
consignes écrites ou séances de
dictées
écoutées ;
mutuelles ;
- Placer la ponctuation
simple dans un texte - Organiser un
jeu de
non ponctué ;
communication
- Développer un thème inter/ groupes
donné en 3 ou 4 par petits billets ;
phrases correctes ;
- Proposer des
- Produire une recette textes avec des
de cuisine ou des phrases
règles de jeux.
désordonnées à
remettre en
*Supports visuels :
place ;
- Décrire brièvement
- Organiser les
une scène de cueillette
élèves en
des olives ;
sous/groupes et
- Relater en quelques leur remettre
phrases un fait ou un des thèmes
phénomène montré à différents à
développer en
la télé.
quelques
* Création d’écrits :
phrases.

- Rédiger de la publicité
462

- comparer les
écrits produits ;

- Il copie
correctement
les modèles
d’écriture
minuscules et
majuscules ;
- Il produit des
phrases
entières
lisibles et
correctes ;
- Il commet de
moins en
moins
d’erreurs
d’orthographe
;
- Il utilise la
ponctuation
simple à bon
escient ;

22h

- Il choisit les
mots qui
conviennent
en produisant
un texte ;
- Il sait mettre
les
connecteurs à
la place qui
convient ;
- Il sait utiliser
le brouillon
avant de
passer au
propre ;
- Il relit ses
écrits et
corrige ses
erreurs ;
- Il gère
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pour promouvoir les
produits : visiter le
Djurdjura, Yemma
Gouraya, la grotte
merveilleuse d’Aokas,
amazar n Udrar n fad,
Imedghasen, le
tombeau de la
Chrétienne, ….
- Rédiger un SMS, un
message électronique
par Internet ;
- Correspondre avec
des amis par petits
billets ;
- Rédiger une petite
lettre familiale ;
- Rédiger un
télégramme ou un
télex.

- Les élèves
correctement
écoutent une
l’espace de sa
petite histoire au feuille.
magnétophone 2
ou 3 fois ; ils sont
invités à
reproduire le
texte par écrit ;
- Mettre les
élèves en
situation
d’observer une
scène de
voyageurs en
attente dans une
gare par moyen
visuel et leur
demander de la
décrire en
quelques lignes ;

- Mettre les
élèves en
* Les connecteurs :
situation de
correspondre
- Les indicateurs de
par groupes pour
temps et de lieux (tura,
s’adresser
zik-nni, nnig, sdat, ddaw,
mutuellement
des messages et
- Les prépositions (deg,
y répondre.
seg, gar, ɣer, …) ;
Prévoir d’autres
* Ecriture soignée :
séances de
- Tenir compte de la corrections
majuscule et de la collectives.
minuscule ;
- Utiliser le brouillon et
relire pour corriger ;
Soigner
la
présentation des écrits.
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5. recommandations spécifiques de la discipline :
5.1. Relations (profil/compétences globales/ domaines et compétences terminales) :
Chaque programme est introduit par une compétence globale issue des profils de fin de niveau1, dont le
développement est réalisé par chacune des compétences terminales des domaines : écouter et parler, lire et
écrire. Dans le cas de tels programmes, il est impossible de morceler les apprentissages comme cela se faisait
lorsque l’accent était mis sur les connaissances ; une compétence forme un tout avec les connaissances qu’elle
mobilise ; et son développement est graduel et exige beaucoup de temps. C’est ainsi que les compétences
terminales des domaines d’apprentissage forment un tout pour développer la compétence globale et que les
composantes de ces compétences forment à leur tour un tout à développer par les contenus notionnels répartis
en autant de séances d’apprentissage nécessaires à chaque composante ;
5.1. Exemples de situations d’apprentissage :
Les programmes proposent aux enseignants des exemples de situations d’apprentissage à partir
desquelles ils pourront imaginer autant de situations susceptibles de motiver les élèves en séances
d’apprentissage mais aussi d’introduire des éléments de valeurs ou de compétences transversales proposées
dans les programmes ;
5.3. Evaluation des composantes et des compétences :
L’évaluation continue des apprenants portera sur chaque composante de compétence terminale, alors
que celle de chaque compétence terminale concerne l’ensemble de ces composantes sous forme de situations
d’intégration ou la compétence globale sous forme de situations problèmes.
Des exemples de situations problèmes sont proposés dans le document d’accompagnement pour aider les
enseignants à en proposer d’autres et à apprendre aux élèves à réfléchir sur un problème à résoudre en vue de
développer des compétences et construire leur propre savoir en mobilisant les ressources dont ils peuvent
disposer, ayant un sens pour eux, car en relation avec la réalité.
5.4. Répartition des séances et des horaires :
Les horaires hebdomadaires ainsi que le déroulement des séances d’apprentissage sont proposés dans le
document d’accompagnement à partir de la répartition suivante :

4ème AP :

- communication orale à la réception : 30mn
- communication orale à la production : 60mn
- lecture et compréhension de l’écrit : 60 mn
- écriture

: 30mn
Total : 180mn (3H)

5ème AP :
o expression et communication orale : 60mn
o lecture et compréhension de l’écrit : 90mn
o écriture et production de l’écrit : 30 mn
Remarque importante : l’enseignement de la langue amazighe étant dispensé par niveaux d’apprentissage, le
document d’accompagnement traite plus amplement du choix de cette démarche et explique les raisons qui ont
amené à élaborer les programmes de cette discipline par niveau.
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